
Detta godkännande lämnas i brevlådan hos bovärden. 
   

 

 

   

  

 

Godkännande 

  
 
 

Renovering av kök och fönster 
Stiftelsen Karlstadshus har beslutat att renovera kök, fönster och garderober (i hall) i samtliga 

lägenheter på Gruvlyckan, Karlstad. 

 

Åtgärder i lägenheten: 

  

Renovering av kök innefattar: Nya köksskåp, nya luckor, nya lådor, nya handtag och ny kryddhylla. 

Nytt kakel, nya bänkskivor, ny fläktkåpa, ny diskbänk, nytt vattenlås och kran.  
Byte av vägguttag, takuttag och strömbrytare. 

Byte av golvmatta. Väggarna kommer att målas vita och väv kommer att sättas där det sitter 

papperstapet idag.   

Uttag till diskmaskin kommer att monteras. Lampa i tak och över diskbänk byts ut.  

 

Renovering av fönster innefattar: Nya fönster, nya altan/balkongdörr och nya fönsterbänkar i hela 

lägenheten.  

 

Renovering av garderober i hall innefattar: Nya garderober i hallen. 
 

 

 

 

Jag har läst och godkänt ovanstående: 

 

 

_______________________________   
Ort och datum   

 

_______________________________  ___________________________ 

Hyresgäst namnteckning   Adress   

 

_______________________________  ___________________________  

Hyresgäst namnförtydligande   Lägenhetsnummer 

 

For information in other languages visit our website and use google translate. 
You can use the QR-code. 
 
 
 
 
 

 

 



Detta godkännande lämnas i brevlådan hos bovärden. 
   

 

 

 

För er kännedom 
 

Hyreshöjning  

Hyreshöjningen är förhandlad med Hyresgästföreningen. 

 

Gällande kök/pentry: Parterna var överens om en hyreshöjning på 400 kr/mån för kök  

och 250 kr/mån för pentry (litet kök).  

 

Gällande fönster: Parterna var överens om en hyreshöjning för fönster på 10 kr/kvm och år. 

Exempel: En lägenhet med en yta på 69 kvm får alltså en hyreshöjning med 690 kr/ år vilket  

blir 58 kr/ månad (690 kr/12 mån). 

 

Men i boendet  

Stiftelsen Karlstadshus har förhandlat med Hyresgästföreningen om ett så kallat men i boendet. 

Detta är en ersättning som betalas ut efter att renoveringen är färdig.  

 

Till er som har ett fullstort kök blir summan: 400 kr + 133 kr 

Till er som har ett pentry blir summan 250 kr + 83 kr.  

 
Vi kommer att använda denna ersättning till er hyra och alltså dra av detta belopp från två 

månadshyror. 

Månadshyra 1-avdrag på 400 kr eller 250 kr. Månadshyra 2-avdrag på 133 kr eller 83 kr. 


