
Avtal för hyra av övernattningslägenhet i HSB Brf Trumman i Malmö

Mellan HSB Brf Trumman i Malmö (hädanefter Föreningen) och undertecknande hyresgäst 
har följande avtal träffats avseende hyra av övernattningslägenhet.

§1 Hyresgästen ska vara medlem i- och bo i föreningen. Övernattningslägenheten får 
disponeras av till hyresgästen närstående personer. I övernattningslägenheten får vistas 
maximalt 6 personer vid samma tillfälle. (Sängplats finns för 4 vuxna).

§2 Hyran för övernattningslägenheten är 200 kronor per dygn. Kostnaden läggs på 
avgiftsavin. Om avbokning inte sker senast sju dagar före hyrestidens början, återbetalas inte
hyran, även om lägenheten inte nyttjas.

§3 Hyrestiden löper per dygn från klockan 12.00 till klockan 12.00 påföljande dag. Maximal 
hyrestid är sju dagar i följd per tillfälle.

§4 Övernattningslägenheten bara för övernattning. Störande ljud får inte förekomma före 
klockan 08.00 och efter klockan 22.00. Djur och rökning är förbjudet i lägenheten. 

§5 Vid hyra av övernattningslägenheten kvitterar hyresgästen en nyckeltagg. På knippan 
sitter även nyckel till bastun i källargången eftersom här finns dusch. Vid förlust av tagg och 
nyckel ska hyresgästen ersätta föreningen med 300 kronor.

§6 Föreningen håller med täcken och kuddar. Hyresgästen tar med örngott, påslakan och 
underlakan samt handdukar.

§7 Är rummet bristfälligt städat eller skador konstateras vid ”incheckning”, meddelar 
hyresgästen vicevärden på 040-26 07 86 (alternativt felanmälan). Hyresgästen ska väl vårda 
övernattningslägenheten inklusive möbler och utrustning. Efter användning städar 
hyresgästen och tar med sina sängkläder, eventuella sopor och i övrigt i övrigt återställer 
rummet i samma skick som vid hyrestidens början. Nyckeltaggen återlämnas i 
fastighetskontorets brevinkast (hus 47). Om lägenheten inte är i ordning och städad 
debiterar föreningen 500 kronor i städavgift.

§8 Hyresgästen förbinder sig att följa föreningens ordningsregler som rör 
övernattningslägenheten och de i fastigheten gemensamma utrymmena.

§9 Eventuella skador eller åverkan på lägenheten ska ersättas av hyresgästen. Hyresgästen 
svarar därvid även för närståendes användande av lägenheten.
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§10 Eventuella brister och fel som uppkommer under hyrestiden ska omgående anmälas till 
föreningens vicevärd på telefon 040 – 26 07 86

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav föreningen och hyresgästen har tagit var sitt.
Hyresgästen har tagit del av ovanstående villkor och accepterar genom namnunderskrift 
dessa villkor och kvitterar samtidigt ovan nämnda nyckeltagg.

Hyrestiden är från och med den _________________ till och med den _________________

Malmö den _________________

För föreningen För hyresgästen

_________________ _________________

_________________ _________________

Hyresgästens namn, personnummer och lägenhetsnummer:
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