
 

 

 

§ 1 Parties  - Deltagare 

Landlord - Uthyraren 

Name:  

Address:  

 

Tel:  

 

Tenant - Hyresgäst 

Name:  

Address:  

 

Tel:  

 

§ 2 Property 

Landlord hereby lets the following 

vacation house (hereafter referred to 

as The House) to Tenant: 

 

______________________________________ 

The lease includes all land belonging 

to the property. 

The lease also includes inventories and 

furniture (as defined by attached list). 

§ 3 Term 

From ________________________  

until _________________________ 

The tenancy terminates at the end 

date, when the tenant shall leave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 Egenskap 

Uthyraren hyr till hyresgästen ut 

fritidshus, härefter kallat huset, 

tillhörande fastighet   

____________________________________ 

i Motala kommun inklusive mark som 

hör till fastigheten. 

Huset uthyres möblerat. 

 

§ 3 Hyresperiod  

F r o m ________________________  

T o m _________________________ 

Avtalet upphör vid hyresperiodens 

slutdatum, varpå hyresgästen förutsätts 

avflytta. 
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This standard contract is provided in English and Swedish 



§ 4 Rental amount  

The Tenant agrees to pay the Landlord 

 ___________________ €/SEK as a one-

time payment for the term defined 

above to be paid in advance unless 

other payment option has been 

specified and formally agreed. 

 

§ 5 Deposits  

Tenant shall deposit with Landlord the  

sum of __________________ ? as a 

security deposit to secure Tenant´s 

faithful performance of the terms of this 

lease. This amount will be refunded 

within thirty days following the 

termination of the tenancy; unpaid 

rent, charges for damages beyond 

normal wear and tear, and costs for 

reasonable cleaning may be 

deducted. 

 

§ 6 Modifications 

Tenant shall not change or install locks, 

or wallpaper on said premises without 

Landlord´s prior written consent. The 

tenant is only allowed to use 

dedicated fireplaces inside the lodge 

and outside unless open fires are 

prohibited by the local authorities. 

 

§ 7 Inventory signing 

The tenant shall sign the inventory list 

attached to this agreement prior to the 

tenancy. It´s up to the Landlord to sign 

off the vinventory list at the termination 

of the tenancy, thus acknowledging 

the return of the inventories. 

 

 

§ 4 Hyran  

Hyran utgår med  

___________________ €/SEK Skr som ett 

engångsbelopp för hela hyresperioden 

och betalas i förskott utan anfordran. 

 

§ 5 Förskottsbetalning  

Hyresästen betalar en 

förskottsbetalning i form av en 

deposita avgift pá  

____________________ €/SEK. Beloppet 

áterbetalas till hyresgästen senast 30 

dagar efter hyresperiodens slutdatum. 

Obetald hyra, kostnader för skador 

uteslutande slitningsskador 

förorsakada av hyresgästen samt 

normal städning dras av i 

áterbetalningen.  

 

§ 6 Modifikationer  

Hyresgästen får inte utföra målning, 

tapetsering e dyl utan uthyrarens 

skriftliga tillstånd. Eld fár endast göras 

upp av hyresgästen i avsett vedspis 

inne i Stugan eller i eldstaden utanför 

stugan om ej eldningsförbud har blivit 

utfärdat av myndigheterna.  

 

§ 7 Inventarier 

I uthyrningen ingår inventarier enligt 

bifogad inventarielista. Det är upp till 

hyresgästen att kvittera inventarierna 

genom att signera inventarielistan före 

hyresperiodens inträde. Efter 

hyresperiodens utgång är det upp till 

uthyraren att genom signering av 

hyresgästens exemplar av 

inventarielistan, kvittera inventariernas 

återställande. Hyresgästen svarar för 

skada eller annan förlust av inventarier 

under hyresperioden 
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§ 8 Subleasing 

Tenants shall not lease, sublease, or 

assign the premises without the prior 

written consent of the Landlord. 

 

§ 9 Insurance 

The Landlord shall keep the house 

insured. 

 

§ 10 Condition 

Tenant acknowledges that the 

premises have been inspected. Tenant 

acknowledges that said premises have 

been cleaned and all items, fixtures, 

appliances, and appurtenances are in 

complete working order. Tenant 

promises to keep the premises in a 

neat and sanitary condition and to 

immediately reimburse landlord fore 

any sums necessary to repair any item, 

fixture or appurtenance that needed 

service due to Tenant´s, or Tenant´s 

invitee, misuse or negligence. 

 

 

 

 

§ 11 Damage 

If the house is damaged during the 

tenancy, the Tenant is responsible. 

Exception: If Tenant can prove that 

neither he, or his invitee, has caused 

the damage. 

 

 

 

 

§ 8 överlåtning  

Hyresgästen får inte utan skriftligt 

tillstånd från uthyraren överlåta 

hyresrätten eller upplåta huset i andra 

hand.  

 

§ 9 Försäkring 

Uthyraren är skyldig att försäkra huset. 

 

§ 10 Tillstånd 

Härmed bekräftas att de uthyrda 

utrymmen, rum och stuga har 

inspekterats av hyresgästen. 

Hyresgästen bekräftar att utrymmen, 

rummen och stugan har städats samt 

att alla föremål, installationer, tillbehör 

och utrustning är i fullständigt, helt och 

fungerande skick. Hyresgästen 

ansvarar för att hålla alla föremål, 

tillbehör, installationer och utrustning i 

rent, intakt och hygieniskt skick samt 

att ersätta uthyraren för kostnader i 

samband med att laga, reparera eller 

ersätta utrustningen, föremål, 

installationer och tillbehör i samband 

med hyresgästens inbjudan, fel eller 

missbruklig användning eller 

oaktsamhet.  

 

§ 11 Skada 

Om skada av den hyrda fastigheten 

uppstår under hyresperioden, är 

hyresgästen ansvarig för denna. 

Undantaget om hyresgästen kan 

styrka att han/hon, eller någon 

han/hon svarar för, inte är vållande till 

skadan. 
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§ 12 Additional terms  

Number of keys receieved:  

_______________ 

 

 

 

§ 13 Signatures 

 

Place/date:__________________________  

 

Tenant_______________________________ 

 

Landlord_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12 Ytterligare villkor  

Antal erhållna nycklar:  

_______________ 
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