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HYRESAVTAL 
Tillfällig bostad för kursdeltagare på 

Fristads folkhögskola 
 

Hyresvärd 

 
Skola:             Fristads folkhögskola 
Adress:          Folkhögskolevägen 7 

513 32 Fristad  
 

Hyresgäst 

 
Namn:   .......................................................................................................  

Personnr:   ..............................................  Telefonnr: ....................................  

Kurs:  .......................................................................................................  

Faktureringsadress: .......................................................................................................  

Hemadress:   .......................................................................................................  

 
1 Hyresobjekt, upplåtelseändamål m.m. 

 
Hyresvärden upplåter enligt detta hyresavtal möblerad bostad på Fristads folkhögskola. 
Bostaden är avsedd för en person. 
 
Hyresavtalet är tidsbegränsat till ett läsår. Bostaden disponeras inte under 
sommaruppehåll. 
 
Förutsättning för detta hyresförhållande är att hyresgästen bedriver aktiva studier på 
Fristads folkhögskola. Uppfyller hyresgästen ej detta krav, kan hyresavtalet sägas 
upp i förtid.  

 
Hyresobjekt: 

Internat:   .......................................................................................................  

Rumsnummer:  ..............................................  Nyckelnummer: .........................   

I förhyrningen ingående allmänna och gemensamma utrymmen: Dagrum, kök, tvättstuga, 
dusch, gym. 
Hyresvärden äger rätt till tillträde till ovan angivna allmänna och gemensamma utrymmen 
utan att meddela hyresgästen i förväg. 
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2 Möbler och annan utrustning 

 
I hyran ingår möbler, kudde och täcke och utrustning enligt till detta hyresavtal bifogade 
förteckning. 
Bilaga 1. 

 
Hyresgästen åtar sig att väl vårda hyresobjektet och de i förhyrningen ingående möbler 
och utrustning. Vid hyresavtalets upphörande skall besiktning ske av hyresobjektet. 
Hyresgästen står för kostnader orsakade av slitage utöver det vanliga och skador. 

 
 

3 Hyrestid, uppsägning m.m. 

 
Hyrestiden gäller fr.o.m. ……………………………….… t.o.m. ……………………………….… 

 
Avbryter hyresgästen studierna under läsåret, är hyresgästen skyldig att omedelbart avflytta 
från hyresobjektet och Fristads folkhögskola. 

 
Det är av synnerlig betydelse för hyresvärden att hyresgästen iakttar vad som ovan angivits 
med hänsyn till hyresförhållandets förutsättningar och karaktär. Åsidosättande av skyldig-
heter innebär att hyresavtalet förverkas enligt 12 kap 42 § första stycket 8 jordabalken. 
 
Om hyresgästen bryter mot skolans drogpolicy eller ordningsregler är det skäl till omedelbar 
uppsägning av hyresavtalet. 

 
Hyresgäst som utan att avbryta sina studier önskar avflytta från hyresobjektet, ska 
skriftligen uppsäga detta hyresavtal, varvid 14 dagars uppsägningstid gäller. 

 
 

4 Hyra, tillägg till hyra m.m. 

 

Hyran för hyresobjektet uppgår till ………...……. kr per vecka. Aktuell veckohyra hittas på 
folkhögskolans hemsidor. 

 

Inkluderar: 

 Frukost och lunch, måndag till fredag. 

 Kvällsmat, måndag till torsdag 

 
Hyra inklusive tillägg till hyran skall betalas i förskott senast sista vardagen före varje 
kalendermånads början. 

 
5 Betalningspåminnelse 

 
Vid försenad betalning skall hyresgästen betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse 
enligt lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. Ersättning för betalningspåminnelse 
utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen om ersättning för 
inkassokostnader m.m. 
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6 Städning av gemensamma utrymmen och slutstädning 

 
Hyresgästen är skyldig att ombesörja städning av de anvisade gemensamma utrymmena 
enligt vad som anges i bifogade allmänna och särskilda villkor. 
 
Hyresgästen ska vid avflyttning städa rummets alla delar. Slutstädningen kontrolleras och 
godkänns av folkhögskolans personal. Undermålig slutstädning debiteras timvis enligt 
folkhögskolans timtaxa. 

 
 

7 Reservnyckel 

 
Hyresgästen medger hyresvärden rätt att inneha reservnyckel/huvudnyckel till 
hyresobjektet. 
Hyresgästen medger tillträde till rummet efter kontakt med hyresvärden. 
Borttappad nyckel ska anmälas omgående till Enhetschef. En kostnad på 500kr 
kommer att tas ut för administrativa avgifter och ny nyckel. 

 
 

8 Försvagat besittningsskydd 

 
Hyresgästen är införstådd med och accepterar att denna förhyrning endast är tillfällig och 
skall upphöra i samband med att studierna/kursen avslutas eller av någon anledning 
avbrutits i förtid. 

 
Detta betyder att hyresgästen inte har rätt till förlängning av hyresavtalet efter nämnda 
tidpunkt utan måste avflytta från bostaden i enlighet med vad som anges i punkten 3 ovan. 
 

Detta hyresavtal har upprättats i två (2) exemplar, varav vardera parten tagit ett. 

 
 

Hyresvärd  Hyresgäst 
Ort och datum  Ort och datum 

 
 
  ......................................................   ..................................................  

Namnteckning Namnteckning 

 
 
  ......................................................   ..................................................  

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 
 
  ......................................................   ..................................................  
 


