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Permanent tillval Utrymme Betalning T/A-kod  kr/mån Summa 

Säkerhetsdörr, trapphus Lägenhet Permanent 420 111  

Säkerhetsdörr, loftgång Lägenhet Permanent 420 111  

Lås altandörr fix 835* Lägenhet Permanent 420 26  

Niotillhållarlås, dörröga, dörrspärr** Lägenhet Permanent 420 46  

Niotillhållarlås** Lägenhet Permanent 420 40  

Dörröga** Lägenhet Permanent 420 10  

Dörrspärr (typ bygel)** Lägenhet Permanent 420 6  

Innerdörr (spegeldörr)***, första dörren Lägenhet Permanent 420 24  

Innerdörr***, tillkommande dörrar per st Lägenhet Permanent 420 18  

 

Tidsbegränsat tillval Utrymme Betalning T/A-kod kr/mån Summa 

Garderobsdörr inkl överskåp, första dörren Lägenhet 12 år 416 32  
Garderobsdörr inkl överskåp,  
tillkommande dörrar per st Lägenhet 12 år 416 12 

 

Garderobsdörr hög (max 2260 mm),  
första dörren Lägenhet 12 år 416 31 

 

Garderobsdörr hög (max 2260 mm), 
tillkommande dörrar per st Lägenhet 12 år 416 10 

 

Garderobsdörr låg (max 1500 mm),  
första dörren Lägenhet 12 år 416 29 

 

Garderobsdörr låg (max 1500 mm), 
tillkommande dörrar per st Lägenhet 12 år 416 8 

 

Totalt:    

 

 

 

 

* Kan endast beställas där det fungerar på befintlig altandörr. 
** Kan inte beställas till en befintlig säkerhetsdörr. 
*** Måste beställas till hela lägenheten. Kan bara beställas där dörren passar i befintlig karm. 
 

Vid beställning av 
garderobsdörr 

Val av lucka                                  Val av färg                                          Val av handtag (från nivå 1 eller 2) 
 
 
 

 
 
 

Anteckningar 
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Allmänna villkor 

Villkoren för permanenta tillval och tidsbegränsade tillval är 

reglerade enligt nedan angivna allmänna villkor och av 

eventuella produktspecifika villkor. 

Hyresgästen ansvarar för att produkterna vårdas och sköts 

enligt fabrikantens anvisningar.  

Tillvalsprodukterna passar inte i alla lägenheter i Förbos 

bestånd. Förbo förbehåller sig rätten att avgöra detta. 

Beställning av permanenta tillval och tidsbegränsade tillval 

kan göras av alla Förbos hyresgäster som inte har skuld eller 

dålig betalningshistorik. 

Permanent tillval: Hyresökningen är permanent, eftersom 

åtgärden anses höja standarden och därmed bruksvärdet på 

lägenheten. Hyresökningen blir således en del av den 

ordinarie hyran som regleras i samband med de årliga 

hyresförhandlingarna. Förbo ansvarar alltid för underhåll och 

service om inte annat anges.  

Tidsbegränsat tillval: Kostnaden för tillvalet betalas under 

en begränsad tid, 6 eller 12 år beroende på produkt. På 

beställt tillval är priset fast under överenskommen 

betalningstid.  

Hyreshöjningen följer med lägenheten och ärvs således av 

nästkommande hyresgäst till dess att betalningen är klar.  

Betalning av tillval sker via hyresavin. 

Villkor: Dörrar & Säkerhet 

Permanenta tillval och tidsbegränsade tillval i kategorin 

dörrar & säkerhet regleras enligt allmänna villkor. 

Lås till altandörr kan endast beställas där det fungerar på 

befintlig altandörr. 

Niotillhållarlås, dörröga eller dörrspärr kan inte beställas 

till en befintlig säkerhetsdörr. 

Nya innerdörrar måste beställas till hela lägenheten. Kan 

bara beställas där dörren passar i befintlig karm. 

Vad ingår i priset? 

•  Säkerhetsdörrar: Tittöga och ringklocka. 
Leverans och montering.  

•  Skåpsluckor: Lucka och handtag (från nivå 1 
eller 2). Leverans och montering. Vid utbyte av 
skåpsluckor ska hål efter pinngångjärn i 
skåpsstommar pluggas. 

• Niotillhållarlås, dörröga och dörrspärr: 3 
stycken nycklar till låset. Leverans och montering. 

• Spegeldörrar: Dörrar byts i hela lägenheten. 
Leverans av dörrblad och montering i befintlig 
karm.  

• Lås altandörr: Leverans och montering. 

 

 
Namn 
 
 

Lägenhetsnummer 

Adress 
 
 

Telefon dagtid 

 
 
 
Jag har tagit del av villkoren för tillvalen på denna blankett och godkänner beställningen: 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
Ort  Datum  Namnteckning 
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