
Fastighetsservice från HSB

ETT TRYGGT VAL 
FÖR HEMMAFIXET



Droppande kranar, avlopp som behöver rensas och hyl-
lor som fortfarande inte kommit upp på väggen. Livet i 
lägenhet innebär en del att ordna med. Och ibland kan 
det vara skönt med lite extra hjälp för att verkligen få det 
gjort – snabbt, smidigt och säkert. 

HSB Stockholms fastighetsskötare ansvarar för under-
hållet av fastigheten du bor i. Det betyder att vi ofta är 

Minsta debitering 1 timme därefter per påbörjad halvtimme. 
Pris: 550 kr/timme inkl. moms

på plats och kan passa på att hjälpa dig med saker som 
strular eller behöver fixas i din lägenhet. 

Här är ett litet urval av det vi kan hjälpa till med – men 
vi kan självklart hjälpa till med mer! I det här bladet 
hittar du priser för vanligt förekommande åtgärder.

Tel: 010 – 442 11 00
Webb: felanmalan.hsb.se

BEHÖVER DU HJÄLP? 
HÖR AV DIG!

HJÄLP NÄR DU BEHÖVER DEN

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER:  

Montering av hyllor och gardinstänger 

Tätning av fönster 

Byte av toalettstol 

Byte av tvättställ 

Avloppsrensning 

Byte av strömbrytare 

Montering av brandvarnare





Vi hjälper dig köpa in, installera 
och forsla bort det gamla. 

ENKLARE  
BLIR DET INTE. 



KÖK OCH BADRUM

RÖR   PRIS PER STYCK INKL. MOMS*

Blandare och tillbehör

Ompackning av ettgreppsblandare i kök eller badrum  1 200 kr

Ompackning av tvågreppsblandare (inkl packning och överstycke) 850 kr

Byte WC-boll + membran  650 kr

Byte flottörventil  1 350 kr

Byte omkastarkolv komplett  650 kr

Byte duschslang + mikrofon (standard FMM 3432)  650 kr

Byte köksblandare FMM (1-hål utan diskmaskinsuttag, FMM 9100) 3 200 kr

Byte köksblandare FMM (1-hål med diskmaskinsuttag, FMM 9101) 3 700 kr

Arbetstid blandarbyte andra modeller (FMM, Mora Oras), övriga märken enligt offert 1 400 kr

Byte badkarsblandare FMM (40 cc termostat, FMM 9240) 4 050 kr

Byte duschblandare FMM (termostat FMM 9210)  3 800 kr

Byte tvättställsblandare FMM (FMM 9050-9055)  2 750 kr

Infällning rak kulventil 8-15 mm på kopparrör  1 450 kr

Tillkommande kulventil 8-15 mm vid samma tillfälle  500 kr

Sanitetsporslin och tillbehör

Byte tvättställ (Standard Gustavsberg)  3 000 kr

Byte tvättställ inkl. blandare  4 400 kr

Byte tryckknapp WC  650 kr

Byte toalettstol (Golvansluten, Gustavsberg Standard) 5 200 kr

Arbetstid installation golvansluten WC andra modeller (Gustavsberg, Ido, Ifö) 1  890 kr
Övriga märken enligt offert

Avlopp

Byte vattenlås (punglås) tvättställ  650 kr

Byte vattenlåsinsats i golvbrunn (standard, Purus/Jafo) 800 kr

Avloppsrensning i lägenhet  600 kr

Avloppsrensning från lägenhet med rensmaskin (vajer) 1 200 kr

Prislista

Fastpriserna nedan gäller vid byte eller installation av motsvarande produkt, om det krävs kompletterande installationsmaterial tillkommer 
kostnad för detta.



EL, VENTILATION OCH ÖVRIGT

EL PRIS PER STYCK INKL. MOMS*
   
Mätaravläsning  450 kr

Byte strömbrytare, lamputtag eller eluttag (ej dimmer) 650 kr

VENTILATION                      PRIS PER STYCK INKL. MOMS*

Byte volymkåpa Futurum 251/60-70  3 400 kr

LÄGENHET ÖVRIGT                     PRIS PER STYCK INKL. MOMS*

Lättare justering  400 kr

Byte oval låscylinder inkl. tre kopieringsskyddade nycklar (Assa 1201 ej systemcylinder) 1 100 kr

Montering av brandvarnare (Optisk 10-års batteri)  750 kr

Namnändring på brevlåda och porttavla (som ej utförs i samband med lägenhetsöverlåtelse) 250 kr

Fuktlarmsinstallation (Dropstop 600)  850 kr

Prislista

*Priserna gäller de dagar fastighetsskötare utför arbete i fastigheten.



Prislistorna innehåller priser för 
de vanligaste åtgärderna. Har du 
en fråga om något som inte finns 

med? Hör av dig! 

BEHÖVER DU 
HJÄLP MED MER?



HSB Stockholm, 112 84 Stockholm
010-442 11 00

hsb.se/stockholm


