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Vilken stil och standard  
önskar du?
Nytt golv, tvättmaskin eller fläkt. Med tillval kan  
du göra din lägenhet mer praktisk och personlig. 
Du betalar med en höjning av hyran.

Vad är tillval?
Tillval är en möjlighet för dig att mot en höjning av 
grundhyran både höja standarden och få en mer 
personlig stil i din lägenhet. Detta med exempelvis 
parkett istället för linoleummatta, en tvättmaskin, 
nya innerdörrar, duschvägg eller kanske nya luckor  
till köket?

Vilka tillval finns hos Poseidon?
Det varierar. Vi tar in de tillval som höjer standarden 
på våra lägenheter långsiktigt och som många hyres
gäster efterfrågar. För aktuell lista med tillval och 
priser, se här.

Kan jag välja precis vilket tillval jag vill?
Nej, tyvärr. Alla kan inte beställa allt. I en del lägen
heter kan vissa tillval fungera, i andra är de tekniskt 
omöjliga att installera. Huset kan också ligga i ett 
område där vi planerar omfattande ombyggnader 
framöver. Prata gärna med din husvärd om vad som 
gäller för din lägenhet!

Vem tillhör tillvalet?
Lägenheten. Säg att du valt till en tvättmaskin, den 
blir då en permanent del av själva lägenheten. En  
lägenhet som en gång har uppgraderats med en 
tvättmaskin fortsätter att vara utrustad med tvätt
maskin.  

Vem ansvarar för underhållet av tillvalet?
Poseidon ansvarar när produkten är ett tillval från oss. 
Köper du istället exempelvis en tvättmaskin, står du 
själv för underhållet.

Hur gör jag tillval?
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Kan jag byta ut en rätt ny produkt mot tillval? 
Alla produkter i din lägenhet har en bestämd ekonomisk 
livslängd, varje år skrivs ett bestämt belopp av för varje 
produkt. Om du vill byta ut en produkt mot ett tillval, och 
det ekonomiska värdet inte är avskrivet, kan du betala rest 
värdet. Du äger då produkten och gör vad du vill med den 
när nya tillvalet är installerat. 

Underhåll och tillval – vad är skillnaden?
Tillval är något som höjer standarden i lägenheten, och  
hyran. Underhåll höjer inte hyran, utan återställer funk
tionen i lägenheten. Underhållet görs vid behov och din 
husvärd bedömer om det är aktuellt för dig.

Varför fortsätter jag betala för tillvalet  
när det är avskrivet?
När tillvalet är installerat i lägenheten tar Poseidon på  
sig ett evigt underhåll av tillvalet. Går tillvalet sönder, och 
slitaget har varit normalt, så byts det ut utan extra kostnad 
för dig som hyresgäst.  

1)  Se i listan över tillgängliga tillval, fundera själv  
vad du skulle vilja uppgradera. 

2)  Kontakta din husvärd och se om tillvalet är möjligt 
att göra för din lägenhet. 

3)  Välkommen ner i vår butik Poseidon+ på Olskroks
torget för att klämma och känna på tillvalen. 

4)  Beställ tillvalet via din husvärd – eller om du blivit 
inbjuden som pilotområde på Poseidon+, i butiken.



Så mycket betalar du  
Här ser du alla typer av tillval med prisintervall

*Cirkapriser som kan ändras 

TILLVAL HYRESHÖJNING*

KÖK 
Kylskåp  1075 kr/mån 
Frys 1075 kr/mån
Spis 6080 kr/mån
Kolfilterfläkt 7080 kr/mån
Diskmaskin 120130 kr/mån 
förberedelse för   30 kr/mån
Kakel 4060 kr/mån
Köksrenovering normal 210 kr/mån
(Nya luckor, fronter, lådhurtsar, handtag, bänkskivor, 
ljusrampslist, belysningsarmaturer, samt i vissa fall 
justering av arbetsbänkens höjd)

TILLVAL HYRESHÖJNING*

BADRUM

Badrumsskåp 35 kr/mån
Duschvägg 50 kr/mån
Handdukstork 25 kr/mån
Tvättmaskin   90 kr/mån 
förberedelse för   30 kr/mån 
Torktumlare 90 kr/mån

ÖVRIGT

Parkett 3090 kr/mån/rum
Klinker hall, dörrmatta 30 kr/mån
Infravärmare 65 kr/mån
Innerdörrar, per dörr 1540 kr/mån
Säkerhetsdörr 85 kr/mån
Jordfelsbrytare 25 kr/mån
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Titta på tillvalen
På Olskrokstorget centralt i Göteborg ligger vår butik Poseidon+ 
med utställning. Hit är du som hyresgäst välkommen för att se 
på tillval. Men endast utvalda pilotområden gör beställningar här.

Öppettider Poseidon+ 
Tisdag till fredag kl 1018
Lunchstängt kl 1213 
Lördag kl 1014

Alla är välkomna
I vår utställning kan du klämma och känna på våra 
tillval, och titta på varianter av kök i vår digitala 
Köksväljare. Innan du åker hit, prata med husvärden 
om vilka tillval som är möjliga för dig!

Hur beställer jag mitt tillval?
Bor du i ett utvalt pilotområde beställer du dina tillval 
i butiken. Alla andra gör än så länge beställningen via 
husvärden. 

Prata  

först med din  

husvärd!
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Adress
Borgaregatan 16, Olskrokstorget
Tel: 031332 12 90 
butiken@poseidon.goteborg.se
www.poseidon.goteborg.se

Hur många tillval kan jag göra?
Du kan göra tillval som höjer din hyra med max 
400 kronor/månad per år. För smidigast process för 
dig, prata först med din husvärd för att se vilka tillval 
som är möjliga för din lägenhet.

Varmt välkommen  
till Poseidon+!


