Vill du beställa eller har frågor om Fint
Hemma? Kontakta oss så hjälper vi till!
Kundtjänst:
tel 08-508 39 000
Måndag – torsdag 7.00-16.00
Fredag 7.00-15.00
Fint Hemma-butiker:
Distrikt Västerort/Innerstaden
Hornsgatan 128, Södermalm

fint
hemma

Distrikt Sydväst
Måsholmstorget 16, Skärholmen C
Distrikt Sydöst
Skarpnäcks Torg 8, Skarpnäck
Öppettider
Måndag – torsdag 8.15-16.00
Fredag 8.15-15.00
Lunchstängt 11.00-12.00
i Skärholmen och Skarpnäck

Läs mer på stockholmshem.se/finthemma
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Kontakta oss

fint
hemma
Fint på väggar och golv
och tillval för hela hemmet

Hur ska ditt hem se ut?
Med Fint hemma är det
du som bestämmer.

Vi vill att du ska känna att ditt hem är välkomnande, bekvämt och tryggt.
Att du får vara med och sätta din egen prägel på din bostad är en
självklarhet för oss.
Därför har vi tagit fram konceptet Fint Hemma, där du som
hyresgäst kan välja underhåll och tillval – allt från tapeter
och golv till ny spis och säkerhetsdörr.
I den här broschyren hittar du information om vårt
lägenhetsunderhåll, vilket sortiment du kan välja ifrån
och hur du beställer.
Välkommen in till Fint Hemma!
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Vi tror på valfrihet
När det gäller heminredning finns det nästan lika många smaker och idéer
som det finns människor. Smaken kan också ändras snabbt, liksom livets
förutsättningar. En sovrumsfärg man valde för några år sedan kanske inte
känns lika spännande idag och ett barnrum kan behöva tapetseras om lite
oftare än övriga rum.

Förnya hur ofta du vill
Vi tycker att det är självklart att du som hyresgäst själv får välja när och hur
din lägenhet ska förnyas. Därför har vi tillsammans med Hyresgästföreningen
utformat VLU – valfritt lägenhetsunderhåll. Vi bakar inte in kostnaden för
lägenhetsunderhållet i hyran, vilket gör att du slipper betala varje månad för ett
underhåll som du kanske aldrig utnyttjar. Istället
väljer du själv när du vill köpa exempelvis
omtapetsering av lägenheten och betalar med
ett hyrespåslag under en begränsad tid: sex år
för målning och nio år för golv.
Vill du förändra ditt hem ofta går det alldeles
utmärkt. Har du betalning kvar på tidigare
beställningar löser du ut det först. På så sätt
behöver du inte vänta flera år på att få ommålat.
Är du nöjd med hur med hur lägenheten ser ut,
ja då kan du välja att vänta tills du känner att
det är dags att förnya ditt hem.
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VLU innebär att det
är du som bestämmer
om, när och hur din
lägenhet ska underhållas. På så vis får
du själv möjlighet att
påverka din hyra.
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Vad kostar det?
Här nedan följer några exempel på vad det kan kosta per månad att måla om
eller lägga golv i din lägenhet.
Tapet eller målning vägg
samt målning av tak:

Helmålning inklusive
alla snickerier:

Golvläggning,
linoleum/laminat:

Sovrum 57:Kök 59:Vardagsrum 61:-

Sovrum 107:Kök 66:- (exkl luckor)
Vardagsrum 118:-

Sovrum 50:-/78:Kök 36:-/68:Vardagsrum 85:-/134:-

Målning betalas med månadstillägg under sex år, golv under nio år. Vi reserverar
oss för eventuella prisändringar.

Gör det själv?
Du kan självklart välja att renovera din lägenhet
själv, antingen med hjälp av en hantverkare eller
på egen hand. Tänk bara på att arbetet ska vara
fackmannamässigt gjort, annars riskerar du att få
betala för till exempel en ommålning om du flyttar.
Kontakta gärna oss om du har funderingar kring
detta.

Fixar du själv
får du rabatt
när du handlar av
våra samarbetspartners.

Som hyresgäst hos oss har du rabatter i de måleributiker vi samarbetar med. Information om vilka
rabatter som är aktuella just nu hittar du på vår
webbplats, stockholmshem.se/finthemma.
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Välkommen in

till våra Fint Hemma-butiker!
För att underlätta för dig som hyresgäst har vi tre Fint Hemma-butiker där du
kan titta på hela eller delar av vårt utbud. Här hittar du golvprover och
tapetkataloger som kan ge inspiration när du vill förnya ditt hem. Våra tillval,
såsom spisar, kyl/frysar, säkerhetsdörrar och mycket annat, finns också i
butikerna. Har du frågor, behöver tips och råd eller vill beställa finns det alltid
personal på plats som kan hjälpa dig.

Våra tre butiker

Södermalm

Skarpnäck

Skärholmen

Hornsgatan 128

Skarpnäcks torg 8

Måsholmstorget 16

Öppettider:
mån – tor kl 8.15-16, fre kl 8.15-15
Observera att butikerna i Skarpnäck och Skärholmen håller lunchstängt
mellan kl 11 och 12.
Det går även bra att beställa hos Kundtjänst, tel 08-508 39 000.
Öppettider: mån – tor kl 7-16, fre kl 7-15
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Alla produkter finns inte i alla butiker. Hela vårt Fint Hemma-sortiment och
gällande prislista hittar du på vår webbplats, stockholmshem.se/finthemma.
Där kan du också se vilka produkter som finns i respektive butik. Vi reserverar
oss för att alla tillval inte går att installera i alla lägenheter, på grund av
lägenhetens utformning och tekniska förutsättningar.
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Vårt Fint Hemmasortiment
äggar
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El- och gasspisar, fläktar,
kyl/frysar, köksluckor,
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El och mult

Säkerhet
Säkerhetsd
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Besök våra butiker
eller stockholmshem.se
för samtliga produkter
med priser och
betalningsvillkor.
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