
OMBYGGNADSVAL- KV. HAVAMAL

Nu är det dags för ombyggnaden i din lägenhet. Inför ombyggnaden behöver du göra några val 
bland annat hur du vill har ditt badrum och din hall. 

Prover på val
Prover av  klinker, färg och tapet finns på områdeskotoret på Emblas gata 3 eller på LKFs huvud-
kontor på Lilla tvärgatan 21 under ordinarie öppettider. På lkf.se/havamal kan du se prover i vår 
HLU-väljare.  När du fyllt i dina val lämnar du blanketten i brevlådan vid områdeskontoret eller i 
receptionen på LKFs huvudkontor. 

Val badrum
Vänligen kryssa i dina val nedan

Kakel

GreyAntraciteBlack

Vit blank

Klinker
10X10

Dusch
eller 

Badkar

Dusch Badkar
(frontlöst 1500 mm)

GreyAntraciteBlack

Klinker
10X10

Val gäst-WC
Gäller lägenheter 4-5 Rok, 98-105kvm



Val hall

Målat
eller 

Tapet Tapetnr:

Tapetnummret är 6 siffrigt och finns på 
baksidan av tapetprovet. 

Färg nr:

Målat

Väv nr:

Tapet

TILLVAL

Vad är ett tillval?

Objektnr:
Adress:

Namn: 

Telefon:

Underskrift: 

Datum: 

Tvättmaskinen är en 
smal toppmatad modell 
och av märke Electrolux 
TW30A6127

Tillvalskostnad
115 kr/månad

Tvättmaskin

Undertecknad hyresgäst förbinder sig att erlägga avgift för tillvalet fr o m månadsskiftet efter det installationen 
utförts. Utrustningen utgör fast inredning i lägenheten under f n 10 år och kan inte väljas bort. Angiven avgift 
kommer följdaktligen också gälla under hela denna period. Därefter upphör LKFs reparationsåtaganden. Skulle 
fel uppstå på utrustningen efter avtalstiden upphört, som orsakar skada på LKFs egendom, repareras detta på er 
bekostnad. Gäller även följdskador. Går maskinen sönder under avtalstiden och den inte går att reparera (eller ej 
är tekniskt/ekonomiskt försvarbart att reparera), så förfaller avtalet. Önskar hyresgästen få en ny maskin däref-
ter, kan detta erhållas som nytt avtal.

Om du vill lägga en personlig prägel på ditt boende kan du göra tillval. I samband med ombyggna-
den kan vi erbjuda tillval av tvättmaskin i badrum. Detta tillval är inte möjligt i lägenheterna 1 Rok-
skåp samt 2 rokvrå, 18-45kvm. 

HLU-väljaren på lkf.se/havamal kan du se färg och tapet val.


	Färg nr: 
	Tapetnr: 
	Väv nr: 
	Objektnr: 
	Adress: 
	Namn: 
	Telefon: 
	Datum: 
	Check Box13: Off
	Group1: 3
	Group2: 3
	Group14: 2
	Group3: Urval3


