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Lägenhetsarrende – säsongsplats båt/trailer för medlemmar i TGEF  
 

Avtal nr. ____ 

 

TGEF upplåter till arrendatorn plats för vinterförvaring av båt på trailer och sommarplats för förvaring 

av enbart trailer enligt vad som anges nedan. 

Uppställning sker på det avgrusade området vid den gamla tippen invid Bygdegården, mellan hållplats 

5 och 6, på plats som TGEF:s platsfogde anvisar.  

Avtalstid 

Avtalet löper säsongsvis för ett eller båda av nedan angivna alternativ. Avtalet upphör vid 

uppställningstidens utgång. 

Båtuppställning – 1 september till 15 maj (Vinterplats).  

Sommarplats för trailer – 16 maj till 31 augusti.  

Arrendatorns skyldigheter och begränsningar i rätten att utöva verksamhet 

Arrendatorn ska hålla ordning på anvisad plats. Materiel får inte förvaras på marken annat än efter 

särskilt tillstånd. Arbeten som leder till buller eller damning inom området, eller luktstörningar på 

kringliggande fastigheter får inte utföras inom arrendeområdet. Inga vätskor får släppas ut på marken. 

Tvätt av båtar får alltså inte utföras. Arrendatorn ska vidare rätta sig efter platsfogdens anvisningar i 

övrigt. 

Önskemål finns från TGEF:s sida på mörka täckningsmaterial.  

Pris 

För upplåtelsen gäller pris med utgångspunkt i ekipagets totallängd. Följande priser (inkl. moms) 

gäller till dess annat meddelas. (Tillämpligt/tillämpliga alternativ ringas in.) 

Vinterplats                         sommarplats för enbart trailer 
0 – 7 m    700:-                                                       250:- 
7 – 9 m    900:-                                                  250:- 
9 m –       1200:-                                         350:-   
Betalning 

Arrendeavgiften ska betalas till TGEF:s plusgiro 608 2445-5 inom 14 dagar från avtalsdagen.  där 

arrendatorn skall ange namn och båttyp.  Om betalning inte kommer in i rätt tid förverkas 

arrenderätten. Arrendatorn ska då genast avflytta. 

 

Övriga villkor  

Arrendeavtalet är personligt och inte för kommersiell verksamhet. Arrenderätten får varken överlåtas 

eller upplåtas i andra hand.  

Arrendatorn står ensam risken för skada på egendom som denne placerat på området. 

Det åligger arrendatorn att ha ansvarsförsäkring som täcker skador som arrendatorn eller dess 

egendom kan orsaka på annans egendom. Försäkringsbesked ska vid anfordran kunna visas upp.  

 

       

den ____(dag) _____(månad) ________(år)  

  

För TGEF  Arrendatorn (namn, medlemsfastighet, 

bostadsadress, telefonnummer och e-postadress)

   

 

__________________       _______________   ________________________________________ 


