
En ny hemkänsla





För att fler ska kunna förverkliga drömmen 
om en lägenhet med premiumstandard  
erbjuder vi nu möjligheten att uppgradera  
till Pluslägenhet. Genom total modernisering 
av befintliga bostäder öppnar vi dörren till 
framtidens boende.





Ett hem att vara stolt över
Trender kommer och går, men stil och kvalitet 
består. Som en del i vårt arbete med en långsiktig, 
hållbar förvaltning, och ambitionen att ge våra 
hyresgäster trygghet och valfrihet, introducerar 
vi Pluslägenheter. 

Med gedigna, tidlösa material, lugna, nordiska 
färger och detaljer med finess blir det enkelt för 
dig att sätta guldkant på vardagen. 

Inred med dina favoriter och skapa ett per-
sonligt och trivsamt hem, en bostad att längta 
hem till och vara stolt över. 



Hög standard med personlig touch
Alla är olika. När du anmäler intresse för Plus- 
lägenhet undersöker vi vad som krävs för att 
din bostad ska nå kraven. I vissa lägenheter kan 
precis allt behöva bytas ut, i andra kanske det 
räcker med ett färre antal förbättringar. Vi river 
naturligtvis inte ut sådant som redan är bra, 
både av hänsyn till vår miljö och din plånbok.



I en Pluslägenhet ska alla rum nå premiumstandard

BADRUM KÖK VARDAGSRUM HALL SOVRUM



Funktionellt, fräscht och harmoniskt
En Pluslägenhet har nykänsla rakt igenom – upp- 
levelsen av att bo i en nybyggd lägenhet, men i 
ett äldre hus. Det innebär klinkers i entrén, en-
hetligt parkettgolv i alla rum och nymålade vägg-
ar och tak i ljusa, harmoniska färger. Hemmets 
hjärta, köket, är modernt och funktionellt, med 
moderna vitvaror och förberett för diskmaskin 
för en smidig vardag. 

Ett nyrenoverat badrum står högt på många 
önskelistor. I Pluslägenheten gäller helkaklade 
väggar och klinkers på golvet, modernt porslin, 
duschvägg i glas samt handdukstork – fräscht 

och praktiskt. Badrummet förbereds också för 
tvättmaskin och torktumlare. 

En Pluslägenhet har indragen fiber och ut-
rustas dessutom med säkerhetsdörr, som ger 
ett tystare och tryggare boende. 

Eftersom åtgärderna anpassas till varje lägen-
het finns det inget generellt hyrespåslag. För 
rättvisans skull bedöms och förhandlas varje 
uppgradering för sig. Du som hyresgäst får alltså 
ett förhandsbesked att ta ställning till innan vi 
sätter igång.





Pluslägenhet är framtidens boende
Många Pluslägenheter skapas i samband med 
omflyttning, men det känns viktigt att också 
kunna erbjuda dig som befintlig hyresgäst möjlig-
heten att få en ny hemkänsla. Samtidigt vet vi att 
intresset är stort och vi kan därför inte lova om 
och när just din bostad blir aktuell. 

Vi kan tyvärr inte erbjuda annan bostad under 
tiden din lägenhet uppgraderas. Fundera därför 
gärna över en bra tidsperiod, då du planerar att 
resa bort eller har möjlighet att bo någon annan-
stans under ett par månader. 

Välkommen till framtidens boende!



Prata med oss om hur du  
kan få en Pluslägenhet!
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Vill du veta mer om att få en ny hemkänsla med Pluslägenhet?
Kontakta vår kundtjänst på 0340-59 25 50 eller info@fortinova.se.


