Tips & Trix när du bestämmer pris hos TaskRunner
Kategori

Underkategori

Montera möbler

IKEA-montering

600kr

200kr

MIO-montering

600kr

200kr

Montera övriga möbler

600kr

200kr

Inomhusmålning

600kr

200kr

Vad är materialåtgång och yta (kvm) som ska målas? Ingår
det färg eller inte?

Utomhusmålning

1 500kr

200kr

Grundarbete, tidsåtgång, svårighetsgrad, köper kunden
eller Runnern färgen?

600kr

300kr

Krävs underarbete (slipning, grundmålning)? Hur många
möbler ska målas och var är materialåtgången?

Måla

Målning av möbler

Transporter

Genomsnitt per uppdrag

Genomsnitt per timme Att tänka på
Hur många möbler ska monteras, vad är svårighetsgraden
och uppskattad tidsåtgång? Krävs leverans av möbler och
är det i så fall inkluderat i uppdraget eller inte?

Transport till
återvinningen

600kr

300kr

Hur långt är avstånd till närmsta återvinning? Vilket typ av
transportmedel behövs för transporten? Volym av skräp
som ska transporteras (ta gärna bild). Är det sorterat eller
ej?

Transport från A till B

600kr

300kr

Vad är sträckan och vad ska levereras? När på dygnet ska
det göras och behövs bil eller skåpbil? Vad är den
uppskattade tyngden, är det otympligt eller ömtåligt?

400kr

Finns det hiss eller ej? Vad är avståndet till nya bostaden,
antal flyttkartonger och boendeyta? Ska Runner också
packa det som ska flyttas? Finns det något specialgods
eller ömtåligt gods? Kommer du hjälpa till eller ej?

Flytthjälp

1 200kr

Hänga och borra Montera TV på vägg

Flytthjälp

Trädgårdshjälp

600kr

300kr

Rullgardiner

300kr

300kr

Borra i betong

300kr

300kr

Enstaka möbler

600kr

300kr

Mindre Flytt

2 000kr

400kr

Stor Flytt

4 000kr

400kr

500kr

250kr

Hur stor är ytan som ska klippas och hur ser terrängen ut?
Finns det bensindriven/elektrisk gräsklippare att tillgå?

250kr

Antal växter som ska planteras och svårighetsgrad (dyrare
för buskar och träd än exv. blomplantering)? Vad är
förväntad tidsåtgång och vilka verktyg behövs?
Tillhandahåller du verktyg eller ej?

250kr

Hur stor är ytan som ska rensas, hur ser terrängen ut och
vad är förväntad, tidsåtgång? Krävs det egna verktyg eller
ej. Det är alltid bra att ta en bild för att förenkla för
Runnern.
Vad behöver göras och är det återkommande arbete?
Finns verktyg för jobbet eller behöver Runner
tillhandahålla detta? Tar det flera dagar eller är det bara en
stötinsats?

Klippa gräs

Plantera

Rensa ogräs

Transport till
återvinningen

500kr

500kr

Trädgårdsskötsel

750kr

250kr

Får plats i en bil

500kr

300kr

Får plats i en skåpbil

750kr

300kr

1 500kr

300kr

Får plats i ett gallersläp

Hur många föremål som ska monteras/hängas upp och
tidsåtgång? Vilket material består vägg/tak av? Finns det
skruv och plugg eller behöver Runner ha med sig detta?
Kommer du vara med och hålla eller krävs två personer?

Finns det hiss eller ej? Vad är avståndet till nya bostaden,
antal flyttkartonger och boendeyta? Ska Runner också
packa det som ska flyttas? Finns det något specialgods
eller ömtåligt gods? Kommer du hjälpa till eller ej?

Vad är avståndet till återvinningen och vilket typ av
transportmedel behövs för transporten? Vad är
uppskattad volym av skräp som ska transporteras och är
detta sorterat eller ej? Har du själv ”packat” skräpet eller
förväntas Runner göra detta?

Montera IKEA

Bärhjälp

Handyman

Montering sängar

600kr

300kr

Montering garderob

900kr

300kr

Övriga IKEA-möbler

400kr

300kr

Enstaka möbler

300kr

300kr

Bärhjälp två personer

750kr

300kr

Hämta och bära

800kr

300kr

Vad är det uppskattade avståndet, vilket transportmedel
behövs och hur många personer behöver hjälpa till? Vad
är antalet saker som behöver bäras och hur otympliga är
dessa? Vad är beräknad tidsåtgång och finns det tillgång
till trappa/hiss? Kommer du själv hjälpa till?

600kr

300kr

Vad är förväntad tidsåtgång och svårighetsgrad? Behöver
Runner ta med sig verktyg och vad tror du
materialåtgången är? Kommer du själv vara tillgänglig för
att exv. hjälpa till och hålla och mäta?

1 500kr

250kr

Se ”Måla” ovan.

Hänga och borra

500kr

250kr

Se ”Hänga och borra” ovan.

Hämta och lämna

400kr

200kr

Köpa och lämna

400kr

200kr

Hämta och slänga

400kr

200kr

Vad är det förväntade avståndet och vad är det som ska
hämtas/lämnas/slängas? Vilket transportmedel behövs
och vad är den förväntade tidsåtgången? Om något ska
köpas är det inkluderat i priset?

600kr

300kr

600kr

300kr

Hantverkare
Måla

Leveranser

Vad är den uppskattade svårighetsgraden och
tidsåtgången? Hur många möbler ska monteras och ingår
upphämtning och leverans i priset eller ej?

Två extra händer En person
Två personer

Pris i kategorin beror i första hand på: Tidsåtgång,
svårighetsgrad och eventuell materialkostnad. Här är det
lämpligt att så utförligt som möjligt beskriva uppdragets
karaktär eftersom det kan skilja sig mycket åt.

Övrigt: I vissa uppdrag ingår uppgifter från flera olika kategorier, denna kombination påverkar prissättningen. Viktigt att tänka
på är att du, innan du anlitar en Runner ser till att båda parter är helt på det klara med vem som står för material, eventuella
inköp m.m. Tänk också på att det alltid underlättar om du lägger upp en bild på det du vill ha hjälp med. Rör det sig om
transporter är det bra att lägga upp flera bilder för att våra Runners ska kunna bilda sig en uppfattning kring volymen.

