
  

 

 

 

  

  

    

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

 

 

 

 

  

        

Maj 2021 

Ansökan om tillval till min lägenhet 

Du som bor hos Bostadsbolaget i Mjölby har möjlighet att genom olika tillval forma lägenheten så att 

den passar dig och dina behov. Priset för tillvalen läggs på din månadshyra. Installation av tvätt- och 

diskmaskiner medför en engångskostnad på 1.000 kr. 

Detta är en ansökan på de olika tillval Bostadsbolaget erbjuder. Observera att en fastighetsvärd måste 

komma till dig för att se om önskade tillval är möjliga. Din ansökan kan du lämna i receptionen eller 

mejla direkt till info@mjolbybostad.se så ser vi till att din fastighetsvärd får den. Tänk på att uppge rätt 

telefonnummer så att fastighetsvärden kan kontakta dig för att boka in en tid. 

OBS! Bostadsbolaget planerar att stamrenovera Järnvägsgatan 2 och samtliga lägenheter på Tunet, Östra 

Lundby och Prästgårdsliden, vilket medför att tillval i kök och badrum inte är möjligt att välja i dessa 

områden. 

Jag önskar: 

Tvättpelare (från 240 kr/mån) 

Kombimaskin (från 200 kr/mån) 

Badrumsskåp med belysning och uttag (60 kr/mån) 

Duschkabin (157 kr/mån) 

Skärmvägg (33 kr/mån) 

Kommod med tvättställ och blandare (43 kr/mån) 

Diskmaskin (från 140 kr/mån) 

Extra bänkbelysning med uttag (30 kr/mån) 

Fläkt med hylla (71 kr/mån) 

Extra garderob med två hyllplan (33 kr/mån) 

Extra bredbandsuttag (engångskostnad på 1.500 kr) 

Kostnad för snickeriändringar och el kan förekomma, din fastighetsvärd ger besked. Montering 

av tvättpelare och kombimaskin kan i vissa fall endast ske med tillvalet duschkabin eller 

skärmvägg. 

Namn: _________________________________________________________________ 

Underskrift: _____________________________________________________________ 

Adress: _________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________________________ 

Datum: ______________________  Ok för  områdesteamet att använda huvudnyckel  JA NEJ 

mailto:info@mjolbybostad.se
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