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Välkommen till våra fina lokaler där dina ägodelar står torrt, tryggt och frostfritt. Utomhus givetvis 

inte väderskyddat men i alla fall inhägnat. Lokalerna är inhägnade och hålls låsta när ingen är på 

plats. Inför förvaring av dina ägodelar ber vi dig vänligen beakta följande regler; 

 

 Ingen gasol får förvaras i våra lokaler utanför anvisade platser så vg plocka ur flaskor ur din 

båt, husvagn eller husbil. 

 Batterier i alla fordon måste vara frånkopplade. 

 Alla fordon måste gå att flytta, dvs stå på egna fungerande hjul – om inget annat 

överenskommits.  

 I lokalen får inget arbete ske med båt/bil/husvagn etc under förvaringstiden. Behöver du 

komma access till ditt objekt så kontakta oss helst per mail. Kostnaden är 200 kr/gång vi 

kommer dit och låser upp eller låser.  

 Under perioden kommer ett antal insläpps- resp. utsläppstider finnas och vi aviserar detta i 

god tid. För ut- eller insläpp på andra tider än de bokade tillkommer en kostnad enligt ovan. 

 Ditt/dina objekt måste vara försäkrade, förvaring sker på egen risk. 

 Vänligen märk det förvarade med ditt namn och telefonnummer. 

 Förvarade fordon får inte tvättas, spolas, målas etc i våra lokaler eller på vårt område. Vi har 

tyvärr inte resurser att ta hand om varken spolvatten eller annat avfall. 

 Hyran debiteras månadsvis (30 dgr) förskott om inte annat överenskommits. Vi skickar en 

faktura som kan betalas via Swish eller bankgiro. Minimidebitering 3 x aktuell månadshyra. 

OBSERVERA vi debiterar per månad/30 dagar inte per kalendermånad. Vid avslut avrundas 

till närmsta halv eller hel period. 

 Hyran och samtliga tillhörande avgifter skall vara till fullo reglerad innan avhämtning av 

objekt/gods etc. Faktureringsavgift 40 kr + moms vid pappersfaktura, 0 kr vid e-faktura (e-

mail).  

 Priser, se egen fil. Storleken på objektet avgör ju hyreskostnaden, på registrerade fordon 

används transportstyrelsens måttuppgifter + ev påbyggnader. 

 

Regler uppfattas gärna lite tråkiga men dom är viktiga för att alla skall trivas och för att säkerheten 

skall kunna hållas så hög som möjligt - Varmt välkommen som hyresgäst! 

 


