
                                   

Hyresavtal    
För Stigmännen Karlshamns OK:s    
klubbstuga Villa Solvik i Väggaparken    

Mellan  hyresgäst HG  

och        .. hyresvärd HV  
Stigmännen Karlshamns OK   

Hyrestid: Enligt bokningstid på Stigmännens hemsida www.stigmannen.se

   

150 kr/tim utöver bokningstiden debiteras om städningen inte är klar inom hyrestiden.  

Hyreskostnad:  kr           Betalat kontant den:______________(datum)  

Betalas via BG 342-9651, ange Bokningsnr:______    

Skador och inventarieförluster 
Vid skada på lokal, inventarier eller annat som hör Villa Solvik till betalar HG kostnaden för reparation eller 
nyanskaffning. HG är gentemot HV ansvarig för full reglering av samtliga enligt detta avtal uppkomna 
kostnader, även då dessa slutligen skall betalas av deltagare eller besökare. 
Hittar HG tidigare skador ska detta påpekas vid hyrestidens början, annars blir HG ansvarig för dessa skador.  

Försäkring 
HV ansvarar för normal fastighetsförsäkring för Villa Solvik. Utrustning som inte hör Villa Solvik till, omfattas ej 
av försäkringen.  

Övrigt 
HG svarar för städning av använt utrymme enligt i lokalen uppsatta städanvisningar. 
I hyran ingår värme och el. Dock bör HG under vinterhalvåret i god tid, en timme, innan sammankomst vrida 
upp värmen från 12 grader till önskad temperatur i stora salen. 
HG ska ha fyllt 20 år.  

Förskottsbetalning 

 

återbud 
Om hyreskostnaden överstiger 700 kr betalas 25 % av hyreskostnaden i förskott, vilket inte återbetalas. 
Vid återbud senare än en vecka före hyrestiden betalar HG halva hyreskostnaden.   

Villa Solvik hyrs ut i befintligt skick. HG har haft möjlighet att bese lokalen innan 
hyrestillfället. Lokaliteterna kan även beses via vår hemsida.  

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  

Karlshamn den 

  

. 
Stigmännen Karlshamns OK  

. 
Hyresgäst HG  tfn.                    förening/företag/kommun/landsting 
--- 
Stugkommittén Villa Solvik 
Bigge Bengtsson Styrelsens repr, uthyrning 0454-184 85 / 073-65 62 365 
Jan-Åke Hansson    Jan-apr 0454-870 75 / 0706-781524 
Per-Olof Möller  Maj-aug 0454-321881 / 0706-235504 
Thomas Johansson    Juli, material 0454-192 79 
Roger Leandersson   Sep-dec 0454-322045 / 0703-242124   
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