
 

 

 

Inackorderingskontrakt                     OBS! Fyll i rutorna 1-8 

- för delvis möblerat boende - 

Hyresvärd adress Naturbruksgymnasiet Kalmar, Ingelstorp, 395 91 Kalmar 

 

Hyresgäst 1.Namn: 
 

4.Personnummer: 

 2.Adress: 
 
 
 

5.Telefonnummer: 

 3.Postadress: 6.Klass: 
 

 

Hyresobjekt Rum/del av rum på skolans internatboende ❏ Enkelrum   

❏ Dubbelrum 

Hyrestid Fr.o.m.: T.o.m.: 

 

Uppsägning Uppsägning skall ske skriftligen två månader före önskad avflyttning (gäller ej vid läsårsslut/studieavbrott).  

Uppsägning sker via mail till karina.kudlajohansson@nbgkalmar.se . 

Uppsägningstiden är två månader från och med det datum uppsägningen har bekräftats via mail.  

Fakturering Inackorderingsavgift faktureras i efterskott 9 månader per läsår. 

Ändring av hyresbelopp Hyresvärden äger rätt att utan uppsägning av hyreskontrakt uttaga den hyreshöjning som fastställs av hyresvärden. 

Force majeure Hyresvärdens åtagande enligt detta kontrakt upphör att gälla om fullgörandet  förhindras genom omständighet som 

hyresvärden inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering, arbetskonflikt och liknande. 

Förverkande av rätten till 

internatboende 

Om eleven som bor på internat ej respekterar gällande boenderegler för skolans internat eller/och skolans ordningsregler, ej 

sköter närvaron i skolan eller underlåter att ej betala inackorderingsavgiften upphör rätten att få bo på skolans internatboende. 

Besiktning Vid utflyttning sker besiktning/städsyn av hyresvärdens personal. Boendenycklar samt bricka ska återlämnas direkt efter 

besiktningen för att den ska bli godkänd. Utebliven eller undermålig städning debiteras med från ettusenfemhundra kronor, 

1500 kr, per rum/del av rum och person. 

Hyresvärdens tillträde till 

rum 

Rumssyn görs av hyresvärden och dess ombud/personal, huvudnyckel används. Vid nödvändig reparation/tillsyn kan 

huvudnyckel användas för tillträde till elevrum. Hyresvärden förbehåller sig rätten att vid misstanke om alkohol- eller 

droginnehav låta utsedd personal genomföra visitation av rummet. 

Boenderegler Vid överträdelse av internatets boenderegler kan elevens föräldrar komma att kontaktas. Eleven kan även bli avstängd från 

internatet. 

Elev på internat förbinder sig att sköta sin skolgång. Vid sjukdom åker eleven hem omgående, senast dag 2. Eleven får ej 

vistas utanför sitt boende vid sjukdom. 

Skadestånd Uppkommen skada på rummet eller dess inventarier ersätts av den boende. Uppkommen skada eller dess inventarier i 

boendets gemensamma delar ersätts av samtliga som bor på internat boendet.. 

Övrigt Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit varsitt. 

 

Underskrift Hyresvärd: 
Karina Kudla Johansson 

7..Hyresgäst 

  8.Målsmans underskrift för minderårig 

 

 Datum: Datum: 

mailto:karina.kudlajohansson@ngbkalmar.se


 


