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Kampanj för utbyte av lägenhetskablage   

Vi på Kornelinds Elektriska AB har genomfört uppdraget för elinstallation vid stambytet i er 

bostadsrättsförening. I samband med arbetet upptäckte vi att många lägenheter har gamla elsystem 

och kablage som behöver uppdateras och bytas ut.  

Ledningar, strömuttag och strömbrytare åldras med tiden och behöver ersättas med nya. En vanlig 

ansvarsfördelning när du bor i bostadsrätt är att bostadsrättsföreningen ansvarar för de fasta 

elinstallationer som finns i de allmänna utrymmena. I själva lägenheten är det du som 

bostadsrättsinnehavare som ska se till att installationerna är fria från slitage och skador. Nya regler 

tillkommer ständigt, exempelvis har nytt krav på lamputtag (DCL) träff i kraft den 1 april 2019.   

Specialerbjudande för boende i BRF Rovfågeln  

Eftersom vi har hög kunskap om er fastighet och fortfarande arbetar i närområdet kan vi nu erbjuda 

dig som bostadsrättsinnehavare ett specialpris på utbyte av lägenhetskablage s k omtrådning under 

perioden april-juni 2020.    

Priser  

Priset på utföranden beror givetvis på storleken av lägenheten, se prislista nedan: 

Lägenhetstorlek Pris Rotavdrag Pris efter rotavdrag 

1:a 15 625 kr 3 375 kr 12 250 kr 

2:a 18 750 kr 3 937 kr 14 813 kr 

3:a 21 875 kr 4 500 kr 17 375 kr 

4:a 25 000 kr  5 063 kr 19 937 kr  
Ovanstående priser utgår från att lägenhetsinnehavaren har rätt till rotavdrag, om lägenhetsinnehavaren ej är berättigad så 

faktureras hela summan.  

I byte av lägenhetskablage ingår: 

 Omtrådning i befintliga tomrör  

 Byte till nya vägguttag, lamputtag och strömbrytare i ursprungligt utförande 

 Montering av upp till 3 stycken dimrar 

 Utbyte av 3 stycken befintliga lampstickproppar  

Reservationer:  

 Inkoppling av egna installationer återansluts ej om det ej är fackmannamässigt utfört  

 Eventuellt rörstopp regleras separat  

 Eventuell efterlagning ingår ej 

 Jordning av ev kristallkrona ingår ej utan får åtgärdas separat hos auktoriserad lampreparatör  

 Möbler flyttas av lägenhetsinnehavaren  

Samtliga priser är inklusive moms, hanteringskostnader och montage. Givetvis kan vi skräddarsy 

uppdraget efter just dina behov. Vill du veta mer eller göra en beställning, kontakta Kimmo Rolin på 

telefon: 08-408 804 07 alt. e-post: kimmo@kornelindsel.se.  

Att förnya och säkra upp elsystemet är en bra investering och ökar värdet på din bostad! 
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