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Hej, 

 

Denna information går ut till Dig som tecknat förhandsavtal för en lägenhet i Brf Hangaren. 

Det börjar nu bli dags att göra eventuella tillval. Här nedan beskriver vi tillvalsprocessen. 

 

Sammanfattning 

Du som önskar göra tillval måste skicka in blanketten Offertunderlag senast 2015-03-09. 

Så snart vi fått in offertunderlaget från Dig tar vi fram prisuppgifter och mailar en 

Beställningsblankett till Dig som vi måste vi tillbaka ha senast 2015-03-30. 

 

Generell information 

Vi har lagt stor möda på att tillsammans med våra leverantörer sätta samman ett paket av 

produkter som håller god kvalitet och standard och som vi hoppas att ni skall bli nöjda med. 

Av erfarenhet vet vi dock att några av er kommer att vilja göra vissa ändringar/tillval. Det 

kommer att vara möjligt att som tillval t ex beställa annan typ av kökslucka, bänkskiva eller 

kakel/klinker. Av blanketten Offertunderlag framgår vilka tillval som är möjliga. 

 

På vår hemsida (www.hangarenbostad.se) under Projekt/Brf Hangaren/Medlemsinfo återfinns 

alla nyhetsbrev och planritningar. Under rubriken Tillval finns en uppdaterad 

Rumsbeskrivning, en blankett för Offertunderlag samt de flesta produkterna på bild. Av 

informationen framgår också vad som är standard och vad som är möjligt att beställa som 

tillval mot extra kostnad. Vi ber Dig att gå igenom materialet noga. Du loggar in på 

hemsidans Medlemsinfo genom att ange W124W140 som lösenord.  

 

För ytterligare information om kök, badrumskommod och garderober ber vi er att besöka 

IKEAs hemsida www.ikea.se eller närmaste IKEA-varuhus.  

 

För ytterligare information om kakel och klinker, besök Kakelspecialistens hemsida 

(www.kakelspecialisten.se) eller deras utställning på Sockenvägen 289 i Stockholm. För er 

som så önskar är det möjligt att boka personligt möte med vår kontaktperson hos dem, Ronny 

Johansson som nås på telefon 08-6869310 eller mail ronny.johansson@kakelspecialisten.se.  

 

Vi kan även skicka ut visst broschyrmaterial; kontakta i så fall oss på Hangaren Bostad.  

 

Hangaren Bostad lämnar garantier på både arbete och material. Det är därför inte möjligt att 

själv bidra med eget arbete eller material före inflyttningstidpunkten. 

 

Hur går det till att göra tillval? 

Gå igenom rumsbeskrivningen noga. På vår hemsida har vi lagt upp bilder på de produkter 

som ingår som standard och de produkter som är möjliga att beställa som tillval. Om Du vill 

göra tillval, ber vi Dig skriva ut blanketten Offertunderlag och i kolumnen ”Val” kryssa för 

de tillval Du önskar göra. Om Du skulle ha egna önskemål utöver de redovisade möjliga 

tillvalen så ange det i klartext på respektive rad där det står ”(ev annat anges här)”.  

 

http://www.hangarenbostad.se/
http://www.ikea.se/
http://www.kakelspecialisten.se/
mailto:ronny.johansson@kakelspecialisten.se
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Skicka sedan in blanketten till oss, enklast inscannad per mail, alt till vår postadress enligt 

nedan. Glöm inte att ange Ditt lägenhetsnummer (framgår av förhandsavtalet) och 

underteckna med datum och namnförtydligande. Vi vill ha in blanketten Offertunderlag 

senast måndag 2015-03-09. Om Du då inte är klar med Dina val och behöver mer tid, vill vi 

att Du meddelar det till oss senast detta datum, enklast per mail nedan och därefter skickar in 

blanketten snarast möjligt. 

 

Om Du inte vill göra några tillval alls, ber vi Dig ändå att meddela oss detta per mail. Detta 

för att vi skall vara säkra på att alla tagit del av informationen.  

 

Priser/offerter 

När vi fått in Ditt Offertunderlag, kontaktar vi våra leverantörer och begär in prisuppgifter. 

Tänk på att vissa tillval (förutom en extra materialkostnad) kan vara förenad med en 

tillkommande kostnad för arbetet. Våra låga priser bygger på att vi handlar upp stora volymer. 

Det är därför inte möjligt att välja bort produkter för att få ett tillgodo eller pengar tillbaka. 

För att administrera tillvalen utgår en grundkostnad om 900kr + moms. 

 

Beställningsblankett 

Så snart vi har fått in och sammanställt dessa priser, återkommer vi till Dig med en 

Beställningsblankett. Av denna framgår vad Dina önskemål kommer att kosta. Om Du då 

vill göra några ytterligare ändringar måste Du kontakta oss; Du får därefter en uppdaterad 

Beställningsblankett. När Du accepterat offerten, ber vi Dig printa, underteckna och returnera 

beställningsblanketten till oss, enklast inscannad per mail eller till vår postadress enligt nedan. 

Vi måste ha Din undertecknade beställningsblankett i retur senast måndag 2015-03-30. 

 

Ytterligare information och frågor 

Om Du önskar ytterligare information är Du välkommen att kontakta undertecknad i första 

hand per mail eller i andra hand per telefon enligt nedan. 

 

Kontaktuppgifter 

Totalentreprenör: Hangaren Bostad i Sverige AB 

Postadress:  Frösunda Prästgård 11, 186 95 VALLENTUNA 

 

Kontaktperson: Henrik Abelin 

Mailadress:  henrik@hangarenbostad.se 

Telefon:  0708-993400 

 

Med vänlig hälsning 

 

Hangaren Bostad i Sverige AB 

 

 

 

Henrik Abelin 

mailto:henrik@hangarenbostad.se

