
Kan jag 
hjälpa till?

En hälsning från  
Din Bonumvärd

Trivs hos oss med vårt tjänsteutbud
Ibland är det roligt att göra praktiska saker själv. Då ska man göra 
det. Ibland är det mindre roligt eller rent av omöjligt. Då anlitar 
man Bonumvärden.

När du flyttar in
Vi vet att det är mycket som ska ordnas i ett nytt hem. Vi kan 
hjälpa dig att komma på plats genom exempelvis:
• Enklare hantverkshjälp
• Montera möbler
• Enklare installationshjälp
• Bärhjälp
• Tavelhängning
De första 3 timmarna inflyttningshjälp är gratis,  därefter får 
du ytterligare fyra timmar till halva priset.

Praktisk vardagshjälp
Att man väl fått möblerna på plats behöver inte betyda att man 
är klar. Vi finns där när stort som smått ska fixas, exempelvis:
• Bärhjälp och omflyttning
• Gardinuppsättning
• Mindre reparationer
• Installationstjänster, till exempel TV
• Rengöring av golvbrunn och ventiler
• Borttransport av grovsopor
• Blomvattning när du är bortrest
• Byte av glödlampor eller batterier i brandvarnare
• Hämtning av mediciner på Apotek
• Medföljare vid ärenden

Ordning och reda
Att hålla ordning kan vara riktigt roligt. Ett bra sätt att hålla 
Bonumhuset fint och bostadsrättsföreningen välmående, 
är att tillsammans planera:
• Vår- och höststäddagar
• Årsstämma
• Föreningsaktiviteter, till exempel containerdagar
• Balkongdagar

Städtjänster
Visst finns det roligare saker än att städa?
För dig som vill, kan vi erbjuda:
• Veckostädning
• Storstädning
• Flyttstädning
• Fönsterputs

Träffa dina grannar
En Bonumförening är ett perfekt ställe att hitta nya 
 vänner, så varför inte lära känna dina grannar på en 
grillfest eller under ett parti boule? Hur ni än vill umgås 
kan Bonum värden hjälpa till med:
• Temakvällar
• Motionsaktiviteter
• Kulturaktiviteter
• Bridgekväll
• Grillkväll
• Vinprovning
• Afterwork
• Boule

Så här går det till
Beställ tjänster på tre olika sätt:
• Direkt av Bonumvärden eller
• På telefon 0771-860 860 eller
• Genom att logga in på Riksbyggens kundwebb
Bonumvärden bokar då en tid som passar dig och 
där efter utförs tjänsten. Tjänsten betalas efter utfört 
arbete. Bonumvärdens tjänster kostar 450 kr/tim. 
(aktuell tim kostnad 2018-11-01 priset kan komma att 
justeras årsvis).

Skattesubvention
Tjänsterna Bonumvärden kan bistå med köps efter behov 
och tack vare skatteavdraget för hushållsnära tjänster   
(RUT- avdraget) reduceras oftast den faktiska kostnaden. 
Du kan läsa mer om regler och förutsättninga r på  
www.skatteverket.se

För mer information: Läs mer på bonum.se eller skicka 
e-mail till info@bonumseniorboende.se



Hej, jag heter 
Malin
Jag är er Bonumvärd här i föreningen. Jag finns här för er 
skull och är beredd att hjälpa till för att ni ska trivas och för 
att underlätta i er vardag.

Vårt mål är att ni som medlemmar 
i en Bonumförening känner er nöjda 
och trygga.
 Därför finns en rad tjänster fram
tagna som ni kan beställa utifrån 
önskemål och behov. Som ansvarig 
för dessa tjänster har varje Bonum
förening en egen Bonumvärd, som ut
för eller förmedlar de tjänster ni  väljer 
att köpa. I Bonumvärdens uppdrag 
ingår även att tillsammans med, eller 
på uppdrag av föreningen, arrangera 
medlemsaktiviteter för att öka  trivseln 
och för att ni som bor här ska ha 
 möjlighet att lära känna varandra.

Vem är jag?
Jag heter Malin och jobbar som träd
gårdsmästare på Riksbyggen och 
Bonumvärd för  systerföreningarna 

Bonum Brf Ljusglimten i Tuve 
och Bonum Brf Rosenrot i Mölndal 
Innerstad. ”Förutom min trädgårds
mästarutbildning så har jag även 
en dekoratörsutbildning, vilket jag 
har arbetat som i ett flertal år i olika 
 butiker. På min fritid så ägnar jag 
mycket av min tid i köket där jag både 
gillar att laga mat och baka, en extra 
passion finns det för choklad och 
pralintillverkning. Drömmen är att 
skaffa mig en stor köksträdgård så att 
jag både får odla, skörda och tillaga 
mina egna grödor.” 
 Jag ser fram emot att träffa er alla
och att tillsammans med er ta fram 
givande aktiviteter som till exempel 
att starta en bokklubb, ordna vinprov
ningar och eventuella utflykter, eller 
helt enkelt en gemensam fika.

– Jag hjälper gärna till 
med allt möjligt
Till och med den händigaste kan behöva lite extra hjälp
ibland. Just då kan du anlita mig som Bonumvärd och köpa
den hjälp du behöver.
 Jag kommer också att ordna aktiviteter för att förgylla tillvaron
och för att skapa en bra stämning i huset. Jag ser fram emot
att lära känna er alla och framförallt att ni ska lära känna varandra.

Bonumvärden
Kontakta Bonumvärden direkt eller 
via vår kundservice på 0771-860 860.

Felanmälningar
Dessa kan göras på kundwebben.  
Ni kan även kontakta Riksbyggen 
Dag&Natt, 0771-860 860, öppet 
dygnet runt sju dagar i veckan.


