
Prislistan för skadestånd den 1 maj 2022  

PRIS €
Städning, tom bostad 6/kvadratmeter bostadsyta

Storstädning när alla ytor behöver tvättas eller det har rökts i bostaden 12/kvadratmeter bostadsyta

Tömning av bostad inklusive kostnader för avfallshanteringen 18/kvadratmeter bostadsyta

Tömning av förråd 200
Avfallsavgift för tömning: förråd eller litet lösöre i bostad 50

Målning av väggar, tom bostad 20/kvadratmeter bostadsyta

Målning av väggar i ett rum 180
 

Målning av tak, tom bostad 8/kvadratmeter bostadsyta

Målning av tak i ett rum 250

Mycket rökning i bostaden, ytorna kan inte tvättas rena 150/kvadratmeter bostadsyta
Rökning inomhus är förbjudet i hyresavtalet
Renovering av ytor, inkapsling tvättning, målning: väggar, tak, golv, skåp, dörrar, karmar
 

Byte av golvmatta 40/kvadratmeter
Byte av laminat- eller vinylplankgolv 60/kvadratmeter
Byte av innerdörr (modulstorlek dörr) 100



Byte av dörrkarm och dörrblad (modulstorlek dörr) 160
Slipning och målning av innerdörr (ej modulstorlek) 220
Målning av dörrkarm och lister 110
Lägenhetsdörr 800
Dörrkarm på lägenhetsdörr 300
Dörrklocka 50
Handtag på innerdörr, balkongdörr eller ytterdörr 40
Byte av kran/blandare eller diskmaskinsanslutning 290
Pluggning av diskmaskin 50
Backventil för tvättmaskin 20
Duschvägg 160
Duschdraperistång monterad 150
Duschslang/-handtag eller bidé 60
Rengöring av vattenlås/golvbrunn 40
Byte av tvättställ/lavoar 300
Toalettstol, komplett 460
Toalettsits och -lock 50
Vattentank till toalett 240
Byte av spegelskåp (inkl. belysningsarmatur) 280
Byte av speglar på spegelskåp 80
Byte av brevlåda 150
Reparation av brevlåda 80
Byte av hatthylla 150
Gallerhyllor till torkskåp 80
Fettfilter till spisfläkt  50
Avfallsvagn- och kärl 150
Utdragslådor till köksskåp 70
Byte av lucka på köksskåp eller garderob (st.) 160
Hyllplan till skåp 25
Möbelgångjärn 25
Trådkorg 30
Kombinerad kyl och frys 250
Kylskåp med frysfack 170



Amerikanskt kylskåp 170
Glashylla till kylskåp 50
Mjölkhylla till kylskåp 50
Grönsakslåda/fryslåda till kylskåp/frys 30
Spis 245
Brandvarnare 60
Vädringsbeslag på fönster 40
Ventilationsventil 50
Byte av termostat på värmeelement 110
Temperatur-/fuktsensor, fastighetsvaktssensor 60
Byte av belysningsströmbrytare/vägguttag/takuttag 80
Underhålls- eller reparationsarbete med Hekas personal  40/timme

Den boende faktureras för andra specificerade reparationer än de som nämns ovan i enlighet med de faktiska kostnaderna.
Bland annat serieläggning av lås och ytterligare nycklar, extern VVSE- eller TV-tekniker.

Prislistan gäller tills vidare. 



Tillämpning av prislistan för skadestånd
Den boende faktureras inte för normalt slitage i bostaden. 
Med prislistan för skadestånd säkerställs jämlik behandling 
av de boende: den som har orsakat skadan bär 
reparationskostnaderna.
Om reparationsarbetet behöver utökas (t.ex. av tekniska 
eller kostnadsmässiga skäl), faktureras den boende endast 
för sin andel.
Hyresgästen har möjlighet att själv reparera eller låta 
reparera fel och brister som han eller hon har orsakat. 
Skadeståndsskyldigheten upphör när en företrädare för 
Hekas områdesbolag har godkänt de åtgärder som utförts.
Den boende kan inte beställa ändringsarbeten i bostaden 
av Heka och därför kan denna prislista inte tillämpas på 
ändringsarbeten.
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