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SUMMA   ___________€  betalas senast den __________ 

 

 

 

HYRESTAGARE     

 

Samtliga hyresgäster (namn, födelsetid, hemadress, telefonnummer): 

   

 ___________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________ 

 

 

Ansvarsperson/ kontaktperson (namn, födelsetid, adress och telefonnummer) 

 

 ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

HYRESVÄRD                    Börje Holmberg, kontaktperson Carina Holmberg 

 

    

ADRESS   Kiluddsvägen 131, 25870 Dragsfjärd 

______________________________________________ 

 

TELEFONNUMMER 24 H 0400 941095 (Carina Holmberg) 

   ______________________________________________ 

 

 

BANKFÖRBINDELSE  Andelsbanken   

   FI65 5550 0720 0435 56 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

HYRESAVTAL för VIGGSKÄR              för tiden   
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Ikraftträdande 

Bokningen är bekräftad då avgiften har betalats.  

 

Avbokningar  

Avbokningar skall alltid göras skriftligen. För avbokning uppbärs en avgift på 40 €. Om 

avbokningen görs senare än 14 dagar innan inkvarteringen börjar och värdfolket inte får 

semesterstugan uthyrd åt någon annan, debiteras fullt pris. Vid sjukdomsfall återbetalas betalda 

belopp med avdrag för avbokningskostnader. Kunden skall i detta fall uppvisa läkarintyg.  

 

Ersättningar 

Vid vecko- och månadsvistelser erläggs hyreskostnaderna enligt ovannämnda och eventuella 

tilläggskostnader (transporter och dylikt) betalas kontant på plats.  

 

Kontraktets innehåll 

 

1. Hyrestagaren har rätt att under ovan nämnda tid utan begränsningar vistas på holmen och i 

stugan med tillhörande byggnader (utedass och förråd).  

 

2. Hyrestagaren har rätt att, i samråd med eventuella andra hyrestagare, använda strandbastun. 

Hyrestagarna får själva komma överens om eventuella bastuturer. Trivselrummet i 

anslutning till bastun ingår inte i priset. 

 

3. Hyrestagaren har rätt att använda den utrustning och de husgeråd som finns att tillgå i 

stugan. Viggskär I är utrustad med kärl för sex personer. Viggskär II är utrustad med kärl för 

fyra personer. Spisen fungerar med gas och kylskåpet fungerar med solenergi. Hyrestagaren 

ansvarar för att gasen stängs av om stugan står tom i längre perioder. Hyresvärden ser till att 

det finns gas. Sopersättningen betalas av hyresvärden till Rouskis. Sopuppsamlingskärl finns 

på Viggskär. Hyresvärden tömmer dessa kärl.  

 

4. Hyrestagaren har rätt att i rimliga mängder använda av den ved som finns i förrådet för 

uppvärmning av stugan och bastun.  

 

5. Viggskär I är avsedd för högst sex personer, Viggskär II för högst fyra. För överskridande 

antal debiteras skilt. Om hyrestagaren tar emot gäster i stugan bör han själv finnas på plats. 

Hyrestagaren ansvarar även för gästernas del för den hyrda egendomen samt för ordning och 

säkerhet. Gästernas vistelse bör vara av tillfällig karaktär. 

 

6. Hyrestagaren har rätt att, i samråd med andra eventuella hyrestagare, använda roddbåtarna i 

stranden. Roddbåtarna bör hanteras varsamt och förtöjas omsorgsfullt/ dras upp på land så 

att de inte tar skada i strandstenarna. 

 

 

7. Hyrestagaren har rätt att (även med nät) fiska på hyresvärdens vatten, men endast efter skild 

överenskommelse och på ett förutbestämt område. En specificering av området sker i 

samråd med vattenägare Börje Holmberg innan stugan tas i bruk. Hyrestagaren ansvarar 

själv för fiskeredskapen samt för att de nödvändiga fiskeersättningarna till staten är betalda. 

 

8. Transport tur och retur från fastlandet till holmen ingår. Övriga transporter enligt skild 

överenskommelse och ersättning. 
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9. Hyresgästen ansvarar för ordning och säkerhet på holmen och i stugan. 

 

10. Hyresgästen är ersättningsskyldig om egendom förstörs eller går sönder. Hyrestagaren är 

skyldig att anmäla eventuell söndrad eller förstörd egendom åt hyresgivaren. 

 

11. Hyrestagaren lämnar ifrån sig holmen, stugan med tillhörande utrymmen, strandbastun samt 

lösöret i det skick det var vid inledandet av vistelsen. Om hyresvärden anser att stugan inte 

är i ursprungligt skick och att slutstädning är nödvändig efter att hyrestagaren lämnat stugan 

uppbärs en extra avgift på 50 - 80€ för detta. 

 

12. Hyrestagaren har rätt och skyldighet att meddela eventuella fel och brister i utrustningen. 

 

13. Hyrestagaren bör iaktta, att eld bör hanteras med största aktsamhet. Eld får inte uppgöras 

utanför eldstad.  

 

14. Hyrestagaren bör under alla årstider visa hänsyn till djur och fågelarter (speciellt under 

häckningstid) samt till naturen i övrigt på och i närheten av holmen. 

 

15. Hyrestagaren har rätt att enligt skild överenskommelse medta husdjur till holmen. 

 

16. Hyrestagaren ansvarar själv för medhavd egendom. 

 

17. Hyrestagaren uppmanas ta i betraktande, att bryggan i stranden inte lämpar sig för stora 

båtar på grund av det öppna läget invid Gullkrona fjärd. Vid eventuella strandhugg av 

gästande vänner bör även andra hyresgästers eventuella behov av bryggplats beaktas. 

Strandhuggen bör vara av tillfällig karaktär (se punkt fem). 

 

18. Stugorna är utrustade med sängkläder (madrasser, täcken och dynor). Hyrestagaren skall 

själv ta med sänglinne och handdukar samt WC- och hushållspapper. Det finns även 

möjlighet att hyra sänglinne och handdukar mot extra avgift (20€ /person/vecka).  I så fall 

bör denna överenskommelse uppgöras i bokningsskedet. 

 

19. Grilltaket på holmen är gemensamt för båda stugorna. Hyrestagaren tar själv med sig den 

utrustning som behövs för grillning. 

 

20. Hyresvärden står per telefon till tjänst med tilläggsinformation och råd gällande båt- och 

bilplatser. 

 

21. Hyresvärden har rätt att när som helst komma iland på holmen och kontrollera att allting står 

rätt till.  

 

 

22. Hyrestagaren har rätt att avbryta kontraktet om avtalsreglerna inte följs. 

 

23. Hyresvärden har rätt att avbryta kontraktet om avtalsreglerna inte följs, om räkningen inte 

har betalats på förfallodagen samt vid oöverstigligt hinder/force majeure. Vid force majeure 

får kunden tillbaka hela den hyra han betalat. 
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24. Om ett ikraftvarande hyreskontrakt av en eller annan godtagbar orsak måste avbrytas bör 

ersättningsfrågorna diskuteras på nytt.    

 

 

Datering och underskrifter: 

 
 

Ort och tid 

 

 

______________________________  _________________________________ 

 

 

Hyresvärd    Hyrestagare, ansvarsperson 
 
 

 

______________________________  __________________________________ 

Börje Holmberg 

 

 

 


