
HYRESAVTAL  TROLLSJÖNÄS      nr:
Trollsjönäs är en friluftsanläggning avsedd för lägerverksamhet och friluftsliv. 

Detta hyresavtal har upprättats mellan den som hyr ut (Hyresvärden) och den som hyr (Hyresgästen) 
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar där vardera parten tagit var sitt.

Hyresvärden

Hyresgästen Faktura adress:
Namn:
Ansvarig ledare:
Adress:
Postnr: Ort: Telefon:
Mailadress: 
Hyresobjekt
Hyresperiod: Från Till Antal dagar:   
Antal  platser:
Hus och hyra: Storstugan + Gula  16 platser   1000 kr/dag (minimideb.)

Röda Stugan 4 platser  250 kr/dag
Timmerhus vita 8 platser 500 kr/dag
Timmerhus svarta 8 platser 500 kr/dag 

Hyressumma att betala: Kronor
OBS!  Betalning skall vara Stiftelsen tillhanda senast dagen före hyresperiodens början.

Dammsugare och annat städmaterial finns i storstugan och i hygienanläggningen. I övriga hus finns
sopborste och skyffel. Sopsäckar placeras i soptunnan vid Rördalen. 
Ansvarig ledare ansvarar för att städningen är gjord enligt instruktionerna. Om städningen inte är 
tillfredsställande har Stiftelsen rätt att tillkalla städfirma, och kostnaderna debiteras Hyresgästen. 

Skador Eventuella skador som orsakats av Hyresgästen skall omgående anmälas till Stiftelsen som därefter 
ser till att erforderliga reparationer blir genomförda. Hyresgästen står ekonomiskt ansvarig för skadorna. 

Parkering  Vid transporter till och från Trollsjönäs gäller att högst 2 bilar får köra in på den lilla skogsvägen 
som leder upp till Trollsjönäs. Vår p-plats är intill vedhuset i backen. Övriga bilar parkeras i Rördalen. 

Nycklar kan hämtas hos Stiftelsens kontaktperson Gert Andersson, Påskliljevägen 9, 416 76 Göteborg 
enligt överenskommelse ( tel. se bilaga). Nycklarna skall sedan omgående efter hyresperiodens slut lämnas 
tillbaka till samma person. Obs. Glöm ej att låsa anläggningen när ni åker. 
Scoutkåren Göta Lejons medlemmar som sköter underhåll har rätt att vistas på Trollsjönäs under uthyrning. 
 Till detta avtal ingår även bifogat informationsblad och en städinstruktion. 

Hyresvärdens underskrift Hyresgästens underskrift
Göteborg den………./………… 20 Ort……………………………………………..datum ………/………20

Vi har tagit del av ovanstående avtal och bilagor

Gert Andersson Namnförtydligande:

Företrädare för Stiftelsen

    Faktura skickas separat.

Skötsel  Hyresgästen har att vid hyresperiodens slut lämna de förhyrda husen rena och städade. 

Stiftelsen Göta Lejons Friluftsgård    Virginsgatan 25    416 54 Göteborg.    Org.nr: 855101-7828

(Detta betyder att Stiftelsen inte kan hyra ut till annan hyresgäst.)
När undertecknat avtal skickats till nedanstående kontaktperson är hyresavtalet bindande.

Kostnad för tältande lägerdeltagare tas ut efter överenskommelse med Stiftelsen.
På anläggningen får maximalt 38 personer vistas 
I varje uthyrningen ingår tillgång till toaletter och tvättställ i hygienanläggningen.

Obs!
En övernattning
är 2 dagar


