
Hyresbekräftelse att hyra stuga av fam. Björklin´s stugor. Hyra gäller enligt nedan 

 

Ni har nu reserverat Björnidet 84A  

Ni har nu reserverat Träskallebo 84B  

 

Hyra av objekt sker enligt annonserade bilder och beskrivningar och antal sängplatser. Fråga gärna 

mer om detaljer innan betalning och ankomst. 

Antal personer;   

Period datum;  

Hyresgäst; 

Namn;  

Mail;  

Mobil;  

 

Byte sker avresedag med tillträde tidigast kl. 15 och utcheckning avresedag 

som ska ske senast kl. 

11.00 
 
Nyckel skickas ut i god tid innan avresa, alternativt skickas kod för nyckelbox. Skickas nyckel 
returneras den med bifogat kuvert. 
 

Pris; 

Belopp inbetalas i sin helhet i samband med bokning (100%) 

Inbetalning sker till; 

Margita Björklin 

Bankkonto; 

Swedbank; 8460-6235072907 

Referens; märk inbetalning med namn och vecka 
 

Avbokning; 

• Avbeställning inom 60 dagar före ankomstdagen återbetalas ej något belopp 

• Avbeställning 60 dagar före ankomstdagen återbetalas 70% av bokningsbelopp 

• Bokningar är bindande. 

Om myndigheter förbjuder resor till anläggning, eller av någon annan anledning tvingas stänga 

erbjuds inbetalt belopp att användas till annan vecka kommande säsong. 

Hus regler; 

Hyresgästen skall omgående vid skada, olyckor kontakta oss på mail eller telefon, likaså om man 

kommer fram och upptäcker fel eller trasiga saker, kontakta oss. 

Ni som hyresgäst har ansvar att lämna bostaden i ett rent och prydligt skick, är ansvarig för alla 



skador som kan ha inträffat under sin vistelse. 
 
 
 
Vid avresa 
När ni lämnar hus ska det lämnas som ni kom: 
• Sopor tömda 
• Disk ska vara uppdiskad 
• Diskmaskin tömd 
• Bord ordentligt avtorkade 
• Mattor ska vara skakade och vädrade 
• Golven dammsugna och våt torkade 
• Wc utrymmen avtorkade och rengjorda 
• Hall och Torkskåp iordningställda och avtorkat 
• Sängar ska vara uppbäddade och iordningställda som när man kom, gärna vädrade innan avfärd. 
• Allmän damning och iordningställande 
• Nyckel ska hanteras enligt överenskommelse och hur man fått den 
 
 
Övrigt 
Uthyrare/fastighetsägare ansvarar inte för skador som uppstår till följd av ett oöverkomligt hinder 
eller av andra oförutsedda händelser, som uthyrare/fastighetsägare inte kunde ha avvärjt. Med force 
majeure avses en oförutsedd händelse av extraordinärt slag som utesluter möjligheten att fullgöra en 
avtalad prestation. Till dessa händelser räknas krig, upplopp, strejk, naturkatastrof, brand, 
exportförbud mm som omöjliggör för uthyrningsbolaget att fullfölja sina åtaganden. Om 
internationella bestämmelser eller nationella lagar begränsar eller hindrar uthyrare/fastighetsägare 
verksamhet så gäller dessa bestämmelser. 
 
Bekräftelse mailas eller postas tillbaka efter eller i samband med betalning görs. Till slutgiltig 
betalning är erlagd är inte stuga bokad, när betalning är inkommen reserveras den, om inte annat 
överenskommes. 
 
 
Uthyrare    Hyresgäst 
Motala 2021- 
 
 
 
…………………………………………………………..  …………………………………………………………… 
Margita Björklin 


