
Gör livet enklare. Av vår Bonumvärd kan du beställa allt från 
byte av gardiner och enklare teknikhjälp, till hjälp att komma 
ut på promenad. 

Bonumvärdens tjänster



Lätt att beställa
Bonumvärden sköter om fastigheten du bor i 
och erbjuder också individuell hjälp till alla som 
bor i huset. Tjänsterna beställer du direkt av din 
Bonumvärd. Bonumvärden bokar då en tid som 
passar dig och därefter utförs tjänsten.

Tjänsten betalas efter utfört arbete. En framkörnings
avgift om 120 kr tillkommer om tjänsten utförs 
på annan dag än den dag då Bonumvärden är på 
plats. Tjänsterna är skattesubventionerade. Priserna 
som anges i tabellen är inklusive moms och efter 
RUTavdrag. Nedanstående priser avser år 2022.

Bonumtjänst Beskrivning av tjänsten Tidsåtgång Pris inkl. moms Tilläggstjänster

Promenad Har du svårt att komma ut på 
en promenad så kan du ta hjälp 
av Bonumvärden som följer och 
hjälper dig. 

1 tim Fast pris 249 kr

Bonumtjänst per 
timme

Om du inte kan specificera 
din Bonumtjänst så kan du 
även beställa Bonumvärd på 
ospecificerad tjänst och betalar 
då för den tid som Bonumvärden 
hjälper dig.  

1 tim Pris/tim 249 kr

Byte av batteri Om du behöver hjälp med att 
byta batteri så kan du ta hjälp av 
Bonumvärden

30 min Fast pris 125 kr

Byte av gardiner Ta hjälp av Bonumvärden när 
det är dags att byta gardinerna. 
Bonumvärden hjälper dig att 
stryka och hänga upp gardinerna.

1 tim Pris/tim 125 kr

Byte av lampa Om du behöver hjälp med att 
byta lampa så kan du ta hjälp av 
Bonumvärden

30 min Fast pris 125 kr

Ser om din 
lägenhet när du är 
borta

När du/ni är borta så hjälper 
Bonumvärden till med att plocka 
in posten och vattna blommorna 
eller varför inte komma hem till en 
skottad parkering. 

Abonnemang 
30min/tillfälle

125 kr/tillfälle Skotta snö på parkeringen  
249 kr/tillfälle.  
Borsta av och skotta snö runt 
om bilen 249 kr/tillfälle

Enklare bärhjälp När det är dags för hämta något 
i förrådet eller i ett högt skåp så 
kan Bonumvärden hjälpa dig. 

30 min Fast pris 125 kr

Enklare 
teknikhjälp 

Om du behöver hjälp med att 
komma igång med bank-id eller vill 
göra en kanalsökning på tv:n så 
kan Bonumvärden hjälpa dig.

1 tim Fast pris 125 kr

Beställa mat 
via nätet

Om du behöver hjälp med att 
komma igång med beställning av 
mat via nätet så kan du ta hjälp 
av Bonumvärden. 

1 tim 249 kr

Bonum utvecklar och förvaltar senior boende med fokus på en hållbar framtid. 
Vi är en del av Riksbyggen. Läs mer på bonum.se


