Sid 1 (2)

HYRESKONTRAKT
FÖR VILLA (SMÅHUS)

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal:
Hyresvärd(ar)

Hyresgäst(er)

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Namn:
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Personnr/orgnr:
802405-0216

Namn:

Personnr/orgnr:

E-post:

Mobilnr:

Namn:

Personnr/orgnr:

T
S

Namn:

Personnr/orgnr:

E-post:
Fastighetens
adress m.m.

1004/1350

Nr:

-När lagen (2012:978) inte är tillämplig

Mobilnr:

A
K
T
U

Kommun:
Haninge

Fastighetsbeteckning:
Del av Stegsholm 3:1

Adress:
Frönäsudd, Gålö
Användning

Villan hyrs ut i dess helhet för att användas till bostad

Förutsättningar

För att kunna använda detta kontrakt krävs det att uthyrningen inte omfattas av lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad.

Storlek
omfattning

Antal rum:
4

Inventarier

Villan hyrs ut

Area i m2 :
ca 71

x utan inventarier

Tomt

x ingår

ingår inte i förhyrningen

med inventarier, se bilaga.
Se även sida 2.

Bilaga:

Med inventarier avses möbler, husgeråd, trädgårdsredskap m.m.

Hyrestid
Uppsägning
Förlängning
Hyra

När villan hyrs ut med inventarier ska hyresgästen kvittera inventarierna genom underskrift på av parterna i 2 ex upprättad separat
inventarielista. Efter hyrestidens utgång ska hyresvärden genom kvittering på hyresgästens exemplar av inventarielistan eller på annat sätt
bekräfta inventariernas återställande. Hyresgästen svara för skador på eller förlust av inventarier.
alt 1 (Tillsvidareavtal)
alt 2 (Bestämd tid)
Från och med
och tills vidare
Från och med
2020-10-01 till och med
2021-04-30
Uppsägning ska ske skriftligen tidigast till månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från
uppsägningen.

kalendermånader före hyrestidens

-

utgång. I annat fall är kontraktet förlängt med

-

månad(er) för varje gång.

9000

Kronor

för hela hyrestiden att betalas den
(engångsbelopp)

x per månad
Hyresttillägg Ersättning

Uppsägning skall ske skriftligen minst

Hyresgästen ska utöver ovan angivna hyresbelopp svara för de på fastigheten under hyrestiden belöpande utgifterna avseende
VA-avgifter
x uppvärmning
x elström
x gas
sophämtning

sotning

Beloppen betalas till hyresvärden

30

x snöskottning

dagar efter avisering som ska grunda sig på de fakturor hyresvärden fått samt den

avräkning hyresvärden gjort.
Mätarställning

Vatten:
Gas:

datum:
datum:

Olja:
El:

datum:
datum:

Hyrans betalning Hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början till
plusgiro nr
x bankgiro nr
eller kontant till hyresvärden eller dennes ombud
Odlade grödor

Hyresgästen

x

får

får inte

244-9650 el avi

konto nr

tillgodogöra sig avkastningen av grödor från odlingar inom fastigheten.

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 24B upprättat 1993. Reviderat 2002/03 samt 2014. Eftertryck förbjuds.
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HYRESKONTRAKT
FÖR VILLA (SMÅHUS)

Nr:

-När lagen (2012:978) inte är tillämplig

1004/1350

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller
Betalningspåminnelse

Vid försenad betalning ska hyresgästen betala dröjsmålsränta samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagstiftningen om
inkassokostnader m.m.

Reparation

Hyresgästen ansvarar för och bekostar smärre reparationer i villan, såsom av fönsterglas, lås, elströmbrytare, liksom byten av packningar,
glödlampor etc, samt normal service av värmeanläggning, brandvarnare, hushållsmaskiner och annat liknande.
Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga tillstånd utföra målning, tapetsering eller därmed jämförlig åtgärd.

Försäkring

Uppvärmning
Överlåtelse
Andrahandsuthyrning
Skötsel av
grönytor m.m.
Allmänna villkor

Hyresgästen har inte rätt att få nedsättning av hyran för tid, under vilken tid hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av
villan. Arbetet ska dock utföras utan onödig tidsutdräkt.
Hyresvärden förbinder sig att hålla fastigheten försäkrad.
Hyresgästen förbinder sig att inneha hemförsäkring.
Uthyrda inventarier försäkras av
hyresvärden
hyresgästen

T
S

Hyresgästen åtar sig att hålla villan uppvärmd.
Hyresgästen får inte utan hyresvärdens medgivande eller hyresnämndens tillstånd överlåta hyresrätten eller hyra ut fastigheten i andra hand.

Hyresgästen ansvarar för skötsel av infart, grönytor, gångar m m samt för yttre renhållning, snöröjning och sandning. Denna skyldighet
omfattar även utanför fastigheten befintlig gångbana eller annat utrymme som behövs för gångtrafiken i de fall där sådan finns.
Hyresgästen får inte utföra andra åtgärder på tomten än de ovan angivna utan hyresvärdens skriftliga tillstånd.
Hyresgästen ska väl vårda fastigheten och vad som hör till denna samt vid dess nyttjande iaktta allt som krävs för att bevara sundhet, ordning
och gott skick inom fastigheten.
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Hyresgästen förbinder sig
att inte utan särskilt tillstånd sätta upp anslag, skyltar, markiser, utomhusantenner eller annat liknande på fastigheten
att på egen bekostnad låta forsla bort för soptunna olämpligt avfall
att hålla balkong eller altan fri från snö och is
att vid avflyttning lämna villan väl rengjord samt att då till hyresvärden överlämna samtliga port- och dörrnycklar, även om de har anskaffats av
hyresgästen.
Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att betala skadestånd om hans eller hennes åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp eller på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller har kunnat förutse.
Särskilda
bestämmelser

Bilaga 1 Särskilda bestämmelser
Bilaga 2 Karta

Underskrift

Detta hyresavtal, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Ort/datum:
Ort/datum:
Stockholm 2020Stockholm 2020Hyresvärd(ar):
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Bilaga:

Hyresgäst:
Hyresgäst:

Överenskommelse om
avflyttning

På grund av denna dag träffad överenskommelse upphör hyresavtalet att gälla fr o m

till vilken dag

dag hyresgästen förbinder sig att tillsammans med dem som hör till hans/hennes hushåll ha lämnat lägenheten.
Ort/datum:
Ort/datum:
Hyresvärd(ar):

Hyresgäst(er):

Hyresgästens maka/make/sambo:
Hyresgästens nya adress:
Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 24B upprättat 1993. Reviderat 2002/03 samt 2014. Eftertryck förbjuds.
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TILLÄGG

Bilaga nr:

Särskilda bestämmelser

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.
Avser
Hyreskontrakt nr:
Fastighetsbeteckning:

1004/1350
Hyresvärd
Hyresgäst(er)

Del av Stegsholm 3:1

Namn:

Personnr/Orgnr:

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

802405-0216

Namn:

Personnr/Orgnr:

Namn:

Personnr/Orgnr:

T
S

A
K
T
U

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.
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Sid 2 ( 3 )

TILLÄGG

Bilaga nr:

Särskilda bestämmelser

1

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.
Tillägg
§1 ÄNDAMÅL

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms läns ändamål är att med donerade och förvärvade fastigheter som grund
verka för att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja
utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den bofasta befolkningens
intressen. De anläggningar som omfattas av detta avtal ska användas och vårdas i enlighet med stiftelsens
ändamål.
§2 OMFATTNING OCH UPPLÅTELSE
Hyresobjektets omfattar:
- Fritidsbostadshus i trä om ca 71 kvm i två plan. Huset har 4 rum och kök samt dusch och WC. Huset är
omöblerat.
- Uthus
- Tomt

T
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Samtliga delar är nedan kallade "hyresobjektet".
Hyresobjektet finns markerat på karta, bilaga 2.
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Hyresvärden upplåter till Hyresgästen rätt att, på de villkor som anges i detta avtal, nyttja hyresobjektet för
fritidsboende. Hyresobjektet får ej användas som permanent bostad.
Hyresgästen är medveten om att rätt till jakt och fiske ej följer med detta hyresavtal.
§3 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
Detta hyresavtal är ett korttidsavtal som löper under perioden 2020-10-01 till och med 2021-04-30. Avtalet
upphör utan föregående uppsägning och kan inte förlängas.
§4 NATURRESERVAT
Hyresgästen är medveten om att hyresobjektet ligger inom ett naturreservat. Hyresgästen är skyldig att följa
de reservatsföreskrifter som gäller för naturreservatet. Reservatets benämning är Gålö naturreservat.
§5 OMBYGGNATION
Hyresgästen får ej utan Hyresvärdens skriftliga medgivande bygga ut- eller bygga om någon del av
hyresobjektet eller förändra hyresobjektet in- eller utvändigt. I det fall tillstånd för om- eller tillbyggnad
erhålles från Hyresvärden åligger det Hyresgästen att själv söka bygglov och övriga myndighetstillstånd.
§6 KOSTNADER FÖR EL
Hyresobjektet har luft/luftvärmepump som uppvärmning. Hyresgästen skall stå för kostnader för el genom
eget abonnemang (inkl. eluppvärmning).
§7 DRIFT
Hyresgästen svarar för vård och skötsel av hyresobjektet inklusive tomt. Hyresgästen ansvarar för att
frysskador på vatten- och avloppsrör inte uppkommer. Hyresgästen är skyldig att underrätta Hyresvärden om
skada inträffar, vilken gör att huset eller delar därav riskerar att förfaras.
Hyresvärden ombesörjer och bekostar samtliga driftåtgärder till exempel sotning, sophämtning samt
tömning/service av latrin/avloppsanläggningar. Hyresgästen ansvarar för kontroll av- och utbyte av batteri i
brandvarnare.
§8 AVFLYTTNING
Senast vid hyresförhållandets upphörande ska Hyresgästen ha återställt hyresobjektet till för Hyresvärden
godtagbart skick och bortfört all egendom som inte är Hyresvärdens. Vidare ska hyresgästen återlämna
hyresobjektet väl rengjort, ha genomfört golvvård och fönsterputsning samt reparerat skador, utöver normalt
slitage, och även bortfört inredning som Hyresvärden inte äger. Vid avflyttning ska en gemensam
avflyttningsbesiktning genomföras om någon av parterna begär det.
Om Hyresgästen vid avflyttningen inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt hyresavtalet har Hyresvärden rätt
att städa och återställa hyresobjektet på Hyresgästens bekostnad.
§9 ÖVERLÅTELSE, ANDRAHANDSUPPLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING
Hyresgästen har inte rätt att överlåta hyresrätten till annan part utan Hyresvärdens föregående skriftliga
godkännande. Hyresgästen har inte rätt att upplåta hyresrätten i andra hand. Hyresgästen har inte heller rätt
att pantsätta hyresrätten.
§10 INSKRIVNING
Detta avtal får inte inskrivas.

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.
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TILLÄGG

Bilaga nr:

Särskilda bestämmelser

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.
Underskrift
Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare hyresavtal mellan parterna upphör att gälla fr o m dagen för detta avtals ikraftträdande.
Ort/datum:
Ort/datum:

Stockholm 2020-

Stockholm 2020-

Hyresvärdens namn:

Hyresgästens namnteckning:

Namnteckning(firmatecknare/ombud):

Firmatecknare Hyresgästens namnförtydligande:

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

T
S

Ombud enligt Hyresgästens namnteckning:
fullmakt
Namnförtydligande:

Hyresgästens namnförtydligande:

Viktor Axelsson Banck
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Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.
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