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HYRESGÄST 
Personnr         Tel hem   Tel dagtid         
 
 
19720209-1661   

OBJEKT 
Adress 
Nytorpsvägen 59073 Ljungsbro 

Församling 
Vreta Kloster 

Fastighetsbeteckning 
Heda 1:142/1:143 

Yta 
0 m2 

Bränsle deb. yta 
0 m2 

Beskrivning 

Kallgarage 
 

AVGIFTER 
Avgifts typ 
Hyra garage  
Summa avgifter: 250 

Kronor/år 
3.000 
3.000 

Kronor/månadsdag. 
250 
250 

    
AVTALSTID: 
from: 

 
tom:  
tillsvidare 

Uppsägningstid, mån: 
3 

    ÖVRIGT: 
Uppvärmning:                                                                                                    Antal utkvitterade nycklar 
Ingår i hyran                                                             2 

Se avtalstext nästa sida 

UNDERSKRIFTER 
Ort och datum Ort och datum 

Hyresvärdens namnteckning och -förtydligande Hyresgästs namnteckning/-ar och -förtydligande 

  
 

Detta avtal är upprättat i 2 likalydande exemplar av vilka Hyresgäst och Hyresvärden tagit var sitt 

UPPSÄGNING 
Uppsägning av Avtalet upphör att gälla frän och med den 
• Hyresvärden • Hyresgäst 

 
Ort och datum Ort och datum 

Hyresvärdens namnteckning och -förtydligande 

  

Hyresgästs namnteckning/-ar och -förtydligande 

  

 
Hyresgästs nya adress 

 

 



AVTALSVILLKOR GARAGEPLATS Sida,2 av 2 

Uppsägning 

Ordnings-
föreskrifter 

 
Låsning 

Eluttag 

Nedsättning 

av hyran 

Avflyttning 

 
MC 

 

 Garagen kan hyras av medlem, boende i föreningen. 

För uppsägning av detta avtal gäller följande: 
Uppsägning skall ske till avtalstidens utgång. Uppsägningstiden beror på avtalstiden enligt följande: 
- avtalstid längst tre månader — uppsägningstid en månad 
- avtalstid tre till nio månader — uppsägningstid tre månader 

avtalstid mer än nio månader — uppsägningstid nio månader. 
Om hyresgästen förutom detta avtal har ett avtal med hyresvärden som gäller bostad, upphör detta garageavtal utan 

uppsägning samtidigt med bostadsavtalet. 

Hyresgästen och hyresvärden förbinder sig att utan föregående uppsägning av hyresavtal följa de överenskommelser om 

hyra mm som med stöd av gällande avtal om förhandlingsordning träffats eller kan komma att träffas mellan hyresvärden 

och hyresgästförening ansluten till Hyresgästernas Riksförbund eller motsvarande. 

Hyran skall betalas senast sista vardagen i månaden före den kalendermånad hyresbetalningen avser. Hyran skall 

betalas till hyresvärden eller dennes ombud och bör lämpligen ske med översänt inbetalningskort. 

Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om 

ersättning för inkassokostnader mm. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt 

förordningen om ersättning för inkassokostnader mm. 

Hyresvärden innehar reservnyckel då föreningen har ett huvudnyckel system. 

Garaget hyrs i befintligt skick. Hyresgästen har inte rätt att i samband med inflyttningen erhålla andra reparationer, 

ändringar eller förbättringar än som angivits i detta avtal. Hyresgästen kan dock åberopa fel eller brist som medför 

att garaget inte är fullt brukbart för sitt ändamål om felet/bristen inte var känd av hyresgästen vid avtalets tecknande 

och inte heller kunnat upptäckas med vanlig uppmärksamhet. 

Hyresgästen svarar för och bekostar renhållning samt snöröjning inom och utanför den hyrda garageplatsen/P-platsen. 

Hyresgästen får inte utföra reparations- eller underhållsarbeten som är störande eller medför intrång på annans 

garageplats eller annat utrymme. Hyresgästen får inte heller utföra arbeten som medför risk för brand eller annan skada 

på fastigheten eller annans egendom. Spolning och tvättning får endast förekomma på därför avsedd plats. 
Brandfarligt material får inte förvaras i garaget utöver vad vederbörlig myndighet medger. Hyresvärden bör informera om 

gällande myndighetskrav. Trasor och trassel får efter användning inte förvaras i garaget annat än i slutet plåtkärl. 

Tomgångskörning i garaget är förbjuden. Garaget får endast användas för på ställda motorfordon i bruk. 

Garage skall ej användas som förråd eller inredas som verkstad. Hyresgästen ansvarar själv för eventuellt uppsatt 

portmotor samt underhåll. 

Hyresgästen ska följa de särskilda ordningsföreskrifter som kan finnas för fastigheten. 

Hyresgästen svarar för att garageporten låses och inte hålls öppen längre än nödvändigt. 

För garage med eluttag gäller: 
att elapparater med större sammanlagd effekt än i detta avtal angiven max effekt inte får användas, 

att anslutningskabel tillhandahålls av hyresgästen 
att endast kontrollerade elapparater och anslutningskabel får användas, 
att eluttaget alltid skall hållas låst i de fall det är låsbart,  
att anslutningskabel inte får vara ansluten vid eluttaget då kabeln inte är kopplad till elapparat, 

att uppkommit fel på eluttaget omedelbart skall anmälas till hyresvärden, 
att hyresgästen svarar för att elapparat och anslutningskabel vid användningen är i fullgott skick. 

att hyresgästen ej får handha föreningens el för uppvärmning av husvagnar, laddning av husbil, eller dylikt. 

Hyresgästen har inte rätt att erhålla nedsättning av hyran för hinder och men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden 

låter utföra sedvanligt underhåll av lägenheten eller fastigheten i övrigt. Arbetet skall dock utföras utan onödig 

tidsåtgång. 

Vid avflyttning är hyresgästen skyldig att lämna garaget väl städat och rengjort. Samtliga port- och dörrnycklar skall 

överlämnas till hyresvärden.  

Separata, delade garage kan hyras. 

Förhandlings 

klausul 

Hyrans 
betalning 

Betalnings 
påminnelse 

Reservnyckel 

Befintligt skick 

Renhållning 

 
Hyresgästens 

användning av 

garaget 

 


