
 

Brf Assessorn 
Brunnshusgatan 31 A 
871 32  Härnösand 

Kontrakt gästlägenheten
 

Namn 

 

Adress 

 

 
Från datum 

 

Till datum

Avgiften är 150 kr/dygn. Hyresavgiften betalas till Bankgiro 768
ditt namn på inbetalningen. Inbetalning ska vara föreningen tillhanda senast tio (10) dagar efter 
avslutad hyresperiod.  

 

Gästlägenhet kan endast hyras av

gästlägenheten är personligen ansvarig

samt att villkoren för gästlägenheten följs.

en begränsad tid. Ingen annan verksamhet, för egen eller annan part, får bedrivas i 

gästlägenheten. Hyresgästen ansvarar själv för att bädd upp sängarna med lakan, örngott och 

påslakan. Föreningen tar inget juridiskt eller ekonomiskt ansvar för egendom som förvaras eller 

används i gästlägenheten. Rökning är förbjuden i gästlägenheten. Pälsdjur får inte vista

gästlägenheten. För övrigt gäller föreningens trivsel

uppstår i gästlägenheten ska omedelb

 

Gästlägenheten ska lämnas i välstädat skick. 

porslin och bestick. Rengör golven, toaletten 

soporna. Töm och torka ur kylskåpet. S

Utebliven städning debiteras i efterhand.

 

Tillträdet till gästlägenheten tidigast kl. 15:00 första 

hyreskontrakt har ovan nämnda föreningsmedlem mottagit en (1) nyckel till gästlägenheten. 

Nyckeln returneras till föreningen

 

Ort & datum 

 

 

Kvittens för brf Assessorn 

 

 

 

  

Org. nr 788000-0232 
 
Bankgiro nr 768-0606 

Kontrakt gästlägenheten 

Telefon 

Lgh. nr. 

Till datum Antal nätter Hyreskostnad

Hyresavgiften betalas till Bankgiro 768-0606. Ange gästlägenhet
Inbetalning ska vara föreningen tillhanda senast tio (10) dagar efter 

Gästlägenhet kan endast hyras av medlemmar i brf. Assessorn. Medlemmen som hyr 

gästlägenheten är personligen ansvarig för att avgiften för lånetiden kommer föreningen

koren för gästlägenheten följs. Gästlägenheten får endast användas för boende under 

en begränsad tid. Ingen annan verksamhet, för egen eller annan part, får bedrivas i 

sgästen ansvarar själv för att bädd upp sängarna med lakan, örngott och 

Föreningen tar inget juridiskt eller ekonomiskt ansvar för egendom som förvaras eller 

Rökning är förbjuden i gästlägenheten. Pälsdjur får inte vista

gästlägenheten. För övrigt gäller föreningens trivsel- och ordningsregler. Skador och fel som 

uppstår i gästlägenheten ska omedelbart rapporteras till föreningens kansli.  

lämnas i välstädat skick. Bädda ur sängarna och vik ihop täckena. 

Rengör golven, toaletten och diskhon. Torka av bord och köksbänkar.

Töm och torka ur kylskåpet. Stäng av kylskåpet och lämna kylskåpsdörren öppen. 

i efterhand. 

Tillträdet till gästlägenheten tidigast kl. 15:00 första dagen. I samband med upprättandet av detta 

hyreskontrakt har ovan nämnda föreningsmedlem mottagit en (1) nyckel till gästlägenheten. 

Nyckeln returneras till föreningen vid hyresperiodens slut, senast kl. 12:00 sista dagen

Underskrift 

Namnförtydligande 

 

0611-55 08 80 
info@brfassessorn.se 
www.brfassessorn.se 

Hyreskostnad 

gästlägenhet och 
Inbetalning ska vara föreningen tillhanda senast tio (10) dagar efter 

som hyr 

föreningen tillhanda 

Gästlägenheten får endast användas för boende under 

en begränsad tid. Ingen annan verksamhet, för egen eller annan part, får bedrivas i 

sgästen ansvarar själv för att bädd upp sängarna med lakan, örngott och 

Föreningen tar inget juridiskt eller ekonomiskt ansvar för egendom som förvaras eller 

Rökning är förbjuden i gästlägenheten. Pälsdjur får inte vistas i 

Skador och fel som 

Bädda ur sängarna och vik ihop täckena. Diska 

och diskhon. Torka av bord och köksbänkar. Töm 

täng av kylskåpet och lämna kylskåpsdörren öppen. 

I samband med upprättandet av detta 

hyreskontrakt har ovan nämnda föreningsmedlem mottagit en (1) nyckel till gästlägenheten. 

kl. 12:00 sista dagen. 


