Dags för ett modernare boende?
Då är en plusrenoverad lägenhet något för dig!
Att plusrenovera lägenheter innebär att vi höjer standarden och
moderniserar lägenheterna, samt att vi säkrar dem för framtiden! Ansök om
att flytta till en renoverad lägenhet i ditt område, eller något av våra andra
områden i Stockholm. Just nu har du som bor i en orenoverad lägenhet
förtur till alla våra nyrenoverade lägenheter!
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Ett sätt att säkra husen
för framtiden.
En plusrenoverad lägenhet innebär att vi renoverar lägenheten till en
höjd och modernare standard. Med ett modernt kök och nya vitvaror
samt diskmaskin, ett renoverat badrum med klinker, kakel samt
tvättmaskin och torktumlare eller kombimaskin i mån av plats. Alla
rum har parkett, nymålande väggar och tak, nya garderober och
innerdörrar. Balkonginglasning sätts in där inglasning är möjlig.

Nyrenoverat kök

Nyrenoverat badrum

I din plusrenoverade lägenhet i Fisksätra:
Badrum
Golvvärme
Handdukstork
Klinkergolv och kaklade väggar
Tvättmaskin & torktumlare

Kök
Vitt och fräscht, grå bänkskiva
Induktionshäll
Inbyggd micro
Rostfria vitvaror och diskmaskin

Hall
Klinkers- och parkettgolv
Säkerhetsdörr

Övrigt
Parkettgolv i hela lägenheten
Vitmålade väggar och tak
Modern el i hela lägenheten.

Avvikelser kan förekomma. Vid frågor gällande din lägenhet är du
välkommen att kontakta oss på plus.stockholm@stena.se.

Kontakta oss på plus.stockholm@stena.com för mer information!

Stena Fastigheter

Flytta inom samma eller annat område
Byt till en färdigrenoverad lägenhet
Vill du bo i en plusrenoverad lägenhet så kan du enkelt byta
din lägenhet till en färdigrenoverad, via Mina Sidor. Då bor du
kvar i din nuvarande lägenhet tills den nya är klar. Därefter
lämnar du din gamla lägenhet och flyttar in i den nya. Enkelt!
Förtur på Mina Sidor!
Du som idag bor i en orenoverad lägenhet hos
oss har förtur till de plusrenoverade lägenheterna.
På Mina Sidor annonserar vi ut lediga lägenheter med
plusstandard innan det går till Bostadsförmedlingen.
Logga in och titta under lediga lägenheter så ser du vad som
finns ute just nu.

Renovera din nuvarande lägenhet
Vill du bo i en plusrenoverad lägenhet, men samtidigt
behålla ditt nuvarande läge? Då kan du ansöka om att få
din lägenhet helrenoverad av oss. Se tidslinjen nedan!
Maila ditt intresse till oss så berättar vi mer:

plus.stockholm@stena.com
Se beskrivning av processen nedan!

1
Du mailar in ditt
intresse med
namn, adress och
kontaktuppgifter
till
plus.stockholm@
stena.com

2
Du kontaktas
av oss och en
förbesiktning
bokas och
genomförs.

3

4

Om renoveringsansökan godkäns
så läggs en
beställning för
renoveringen.

Beställning av arbete
och material görs
ca 8 veckor innan
byggstart.

5

6

Du flyttar ut ur
din lägenhet och
sedan pågår
renoveringsarbeten
i ca 8 veckor, arbetet
avslutas med en
slutbesiktning.

Du flyttar
tillbaka till ditt
nyrenoverade
hem!

Vad blir då min nya hyra?
Om du vill veta vad just din lägenhet skulle få för hyra efter en plusrenovering så kan du mejla oss på plus.stockholm@stena.com.
Här följer några exempel på 2021 års hyresnivåer för plusrenoverade lägenheter i Fisksätra:

•

1 rok 32 kvm: 5 678 kr/mån.

•

2 rok 63,9 kvm: 8 926 kr/mån.

•

3 rok 82,7 kvm: 10 885 kr/mån.

•

4 rok 100,4 kvm: 12 835 kr/mån.

Vill du läsa mer om plusrenovering och se fler bilder, välkommen att besöka www.stenafastigheter.se/plusstockholm.
Stena Fastigheter

Känsla för relationer
Vi på Stena Fastigheter månar om goda relationer. När vi tar hand
om hus och kvarter och utvecklar hållbara städer gör vi det i
samarbete och i dialog med andra. Vi vill att människor som
bor och arbetar hos oss ska trivas och stanna kvar länge.

