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PRISLISTA TILL BOENDE 
Till Boende Brf Västan 1 
 
Hej! I anslutning till att vi ska måla om fönstren på utsidan åt Brf Västan 1 har ni möjlighet att beställa arbeten enligt nedan         
Beställningen inlämnas senast 2022-03-31 till Brf Västan 1 som tar emot beställningarna.  
Har ni frågor är ni välkomna att maila till info@klingsmaleri.se , vi besvarar era frågor så snart vi kan :)  
 
Alt 1Ommålning av fönsterbåge/balkongdörr mellansida. 
Ommålning av Fönsterbåge alt Balkongdörr mellansida synlig yta enl följande behandling: Tvättning, uppskrapning, 
Pågrundning och 1 ggr strykning. (ytan mellan bågarna som ej är synlig och utsatt målas ej för att undvika fastklibbning  
och extra färglager som tränger) 
Enhetspris per Fönster alt Balkongdörr 650:-/st efter Rot avdrag inkl material. 
 
Sovrum 1 ….. St Bågar/Balkongdörr , Sovrum 2 ….. St Bågar/balkongdörr  , Sovrum 3 ….. St Bågar(balkongdörr  ,  
Vardagsrum  ….. St Bågar/Balkongdörr Kök ….. St Bågar/Balkongdörr , (rummen räknas från vänster ”vänstervarv”) 
 
Jag beställer härmed ommålning av mellansida totalt  ….st Fönster/Balkongdörr a´650:-/st = ………………….. 
 
Alt 2 Ommålning av fönster/balkongdörr inkl karm insida 
Ommålning av Fönsterbåge alt Balkongdörr inkl karm insida enl följande behandling: Tvättning, uppskrapning, 
I o på spackling och 2 ggr strykning. 
Enhetspris per Fönster alt Balkongdörr 490:-/st efter Rot avdrag inkl material. 
 
Sovrum 1 ….. St Bågar/Balkongdörr , Sovrum 2 ….. St Bågar/balkongdörr  , Sovrum 3 ….. St Bågar(balkongdörr  ,  
Vardagsrum  ….. St Bågar/Balkongdörr Kök ….. St Bågar/Balkongdörr , (rummen räknas från vänster ”vänstervarv”) 
 
Jag beställer härmed ommålning av insida totalt  ….st Fönster/Balkongdörr a´498:-/st  = ………………………….. 
 
Alt 3 Byte Tätlist. 
Fönsterbåge Alt Balkongdörr demontage av befintlig tätlist och montering av ny vit Silicontätlist O-profil som limmas 
med siliconlim. OBS vi har räknat med att demontera max en tätlist och att montera en ny tätlist. 
Enhetspris per Fönster eller Balkongdörr 550:-/st efter Rot avdrag inkl material. 
 
Sovrum 1 ….. St Bågar/Balkongdörr , Sovrum 2 ….. St Bågar/balkongdörr  , Sovrum 3 ….. St Bågar(balkongdörr  ,  
Vardagsrum  ….. St Bågar/Balkongdörr Kök ….. St Bågar/Balkongdörr , (rummen räknas från vänster ”vänstervarv”) 
 
Jag beställer härmed byte av tätlist totalt  ….st Fönster/Balkongdörr a´550:-/st = ……………………. 
 
-Färgen som vi målar och bättrar med kommer att vara tonad vit,  S0502-Y andra kulörer finns som tillval. 
-Den nya tätlisten som vi monterar kommer att vara vit. 
-Arbetet faktureras direkt från Klings Måleri till Beställaren (ägaren av bostaden). 
-Faktura skickas digitalt med betalningsvillkor 10 dagar. 
-I och med beställningen är jag införstådd med att jag måste äga bostaden för att få Rot avdrag. 
-Om Rot avdraget ej godkänns av Skatteverket faktureras arbetskostnaden fullt ut på separat faktura, beställaren  
  är i och med beställning av arbetet införstådd med detta. 
-Det finns mer information om Rot arbete på Skatteverkets hemsida. I och med beställningen är jag införstådd med Skatteverkets  
  regler för Rot arbete. 
 
Jag beställer härmed arbeten enligt ovan och godkänner för fakturering vid utfört arbete. 
 
………………………………………………………. ………………………………………………. …………………………………………. 
Namn och Namnteckning  Adress  Lgh Nr 
(Beställare och ägare av bostaden) 
 
………………………………………………………. ……………………………………………….. …………………………………………. 
Personnummer   Mailadress  Tel Nr 
 
Företaget är ansvarsförsäkrat genom Moderna försäkring, 
är medlem i måleriföretagen Sverige samt har tecknat kollektivavtal med målarförbundet. 
 
Med vänlig hälsning 
Klings Måleri & Konsult AB 
Peter Kling, Målarmästare 

Prislista till boende
I anslutning till att vi ska måla om fönstren på utsidan (Brf ansvar) av 
era hus har ni möjlighet att beställa arbeten enligt nedan. Bostads-
rättshavarens ansvar framgår av 35 § föreningens Stadga. 
Beställningen lämnas senast 2022-03-31 i Brf Västan 1 brevlåda, 
Kulladalsvägen 23, 2 tr.
Har ni frågor är ni välkomna att maila till info@klingsmaleri.se 

Alt 1. Ommålning av fönsterbåge/balkongdörr mellansida
Ommålning av fönsterbåge alt balkongdörr mellansida synlig yta enl följande behandling: Tvättning, upp-
skrapning, pågrundning och 1 ggr strykning (ytan mellan bågarna som ej är synlig och utsatt målas ej för 
att undvika fastklibbning och extra färglager som tränger). 
Enhetspris per fönster alt balkongdörr 650 kr/st efter ROT-avdrag inkl material.

Alt 2. Ommålning av fönster/balkongdörr inkl karm insida
Ommålning av fönsterbåge alt balkongdörr inkl karm insida enl följande behandling: Tvättning, uppskrap-
ning, i och påspackling och 2 ggr strykning. 
Enhetspris/fönster alt balkongdörr 490 kr/st efter ROT-avdrag inkl material.

Alt 3. Byte av tätlist
Fönsterbåge alt balkongdörr demontage av befintlig tätlist och montering av ny vit Silicontätlist O-profil 
som limmas med Siliconlim. OBS! Vi har räknat med att demontera max en tätlist och att montera en ny 
tätlist. 
Enhetspris per fönster eller balkongdörr 550 kr/st efter ROT-avdrag inkl material

Information
• Färgen som vi målar med kommer att vara tonad vit (S0502-Y) andra kulörer finns som tillval. 
• Den nya tätlisten som monteras är vit.
• Arbetet faktureras direkt från Klings Måleri till Beställaren (ägaren av bostaden). 
• Fakturan skickas digitalt med betalningsvillkor 10 dagar.
• I och med beställningen är jag införstådd med att jag måste äga bostaden för att få ROT-avdrag
• Om ROT-avdraget ej godkänns av Skatteverket faktureras arbetskostnaden fullt ut på separat faktura, 

beställaren är i och med beställningen av arbetet införstådd med detta.
• Det finns mer information om ROT-arbete på Skatteverkets hemsida. I och med beställningen är jag 

införstådd med Skatteverkets regler för ROT-arbeten.

Utförande och omfattning

Gör Din sammanställning av beställt arbete på omstående sida, underteckna blanketten och lämna den 
i föreningens postlåda, Kulladalsvägen 23, 2tr., alternativt skanna originalet och skicka som e-post till 
föreningen senast den 31 mars 2022.
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Exempel på fönster med två bågar



Beställning av måleriarbeten hos Klings Måleri
Alt 1. Ommålning av fönsterbåge/balkongdörr mellansida

Sovrum 1 ____st bågar/balkongdörr
Sovrum 2 ____st bågar/balkongdörr
Sovrum 3 ____st bågar/balkongdörr

Kök ____st bågar/balkongdörr
Vardagsrum ____st bågar/balkongdörr

rummen räknas från vänster (vänstervarv)

Jag beställer ommålning av mellansida av _____ st fönster/balkongdörr  á 650 kr/st. Totalt__________kr

Alt 2. Ommålning av fönsterbåge/balkongdörr inkl karm insida

Sovrum 1 ____st bågar/balkongdörr
Sovrum 2 ____st bågar/balkongdörr
Sovrum 3 ____st bågar/balkongdörr

Kök ____st bågar/balkongdörr
Vardagsrum ____st bågar/balkongdörr

rummen räknas från vänster (vänstervarv)

Jag beställer ommålning av insida av _____ st fönster/balkongdörr  á 490 kr/st. Totalt__________kr

Alt 3. Byte av tätlist

Sovrum 1 ____st bågar/balkongdörr
Sovrum 2 ____st bågar/balkongdörr
Sovrum 3 ____st bågar/balkongdörr

Kök ____st bågar/balkongdörr
Vardagsrum ____st bågar/balkongdörr

rummen räknas från vänster (vänstervarv)

Jag beställer byte av tätlist i _____ st fönster/balkongdörr  á 550 kr/st. Totalt__________kr

Härmed godkänner jag ovan gjorda sammanställning av beställt uppdrag samt godkänner för fakturering vid 
utfört arbete.

_______________________________ 
Underskrift av bostadsrättshavaren

 
_____________________________________ 
Namnförtydligande

_____________________________________ 
Personnummer

_________________________________________________ 
Bostadsadress och lägenhetsnummer (sitter på ytterdörrens överkant)

 
___________________________________________________________ 
E-postadress

_____________________________________ 
Telefonnummer

Företaget är ansvarsförsäkrat genom Moderna försäkring och är medlem i Måleriföretagen Sverige samt 
har tecknat kollektivavtal med Måleriförbundet.
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Beställningen lämnas undertecknad senast den 31 mars 2022 i Brf:s brevlåda, Kulladalsvägen 23, 2tr.


