ARRENDEKONTRAKT

MEDLEMSAVTAL

j^oloniträdgåidsfoienmgen

l^ärnedan kallad föreningens npplåterhärmed till
l^amn
fersoimnmmer
Adress
vilken skall vara medlem av nämnda förenings nedan kallad
medlemmens arrenderätten till kolonilott nr

om

kvm^

på det onTiåde som föreningen arrenderaiavStockl^olms Stad

för npplåtelsen skall följande villkorgälla:
^ L dpplåtelsen avser en tid om fem år^ räknat fiån den
. uppsägningstiden ärett år.
^mnppsägning inte skerskall medlemmen inte ha rätt till förlängning om inte föreningen
medgivits rätt till j^rlängning av sit^ avtal med StocklTohTTs stad. DeniTahestäimiTelse avviker
fiånregelnijordabalkenlOkap^^stycket.
föreningen är berät1:igadienlighet med fÖreskiifteriföreningens arrendekontrakt med
Stockholms stad att varje femårsperiod återtaga sådan mark som staden finner erforderlig för
aniTat ändamål.flärvid skall gälla att nppsägningstidenärett år. DeniTabestäimTTelse avviker
frånregelnijoidabalkenl^kap^^stycket.
Ovanstående avvikelsergäller endast nnderforntsättning av ai^iendenämndensgodkärinande.
föreningen skall snarast insända håda exemplaren av det undertecknade avtalet till
Stockholms stad. Staden skall sedan ombesörja ansökan om arrendenämndens godkäniTande.
Detta förfarande ärinte nödvändigt om det redan finns ett av ai^rendenäimrden godkänt
exemplar av detta avtalsfoimnlär.
fventnella kostnader! samhand med ansökan skall betalas av medlemmen.
^^Å^rliga arrendeavgiften ntgör
kronor fördet första arrendeåret.Avgiften ökas eller
minskasipropoi^ion till j^rändringenavlO^ procent konsnmentprisinde^.i^eiäkiTingsregler
ochdefinitionerfiimsibilagal.

13asavgiftenär

kronor.

Arrendeavgiftenjämte medlemmens årsavgift skall med halva beloppet inbetalas förskottsvis
till föreningens kassa varje ården
och

rvied böljan den

^ ^ D e n n p p l å t n a lotten fåranvändas endast föikolonitiädgåidsändamåk
avledlemmenfåranvända på lotten nppfördkolonistnganndeitidenlapril^^lJ september
samt vid helger och veckoshitellerjämf^ibailedighetnndertidenloktober^^lmars.
Medlenmren är skyldig att vara folkbokförd inom Stor-StocklTolm och skall vid anfordran
styrka det^a förehållande.j^ed begreppet Stor-Stocki^olmavsesidetta avtal följande
koimi:innei:^otkyika^Dandeiyd^fkeiö^aninge^nddinge^Järj^lla^fidingö^acka^
Sollentnna^ Solnas StocklTolm^Snndbyberg^Tyresö och Täby.
^^^j^edlenm^en får inte ntan föreningens skiiftliga medgivande åt annan npplåta
nyttjanderätt till lotten eller till på lotten nppi^rd byggnad, medlemmen får med föreningens
si^iftliga medgivande överlåta äganderätten till lotten nppford byggnad till familjemedlem
somdeltagitiskötseln.
^ A Om medlemmen villfrånträda arrendet skall detta sikiiftligenamTTälas till föreningens
styrelse.Styrelsen skall härefter ombesörja värdering av byggnadenBernaienlighet med de
riktlinjersom antagits av föreningen Stor-StocklTolms koloniträdgårdar d e n l ^ a p r i l l ^ ^ .
13yggnaden^erna skall anses hembjndna till föreningen för det vid värderingen fastslagna
värdet, föreningen skall inom en månad från de anmälan kom föreningen tillhanda meddela
medlemmen om föreningen önskar anta hembndet.
Om medlenmTen inte accepterar det vid värderingenfastslagna värdet ägeimedlenmTen^ inom
en månad från det föreningen förklarat sig anta hembndet rätt att påkalla prövning av värdet,
frövningen skall ske genom ai^iendenämndeniStockholms län som skiljenämnd.frövningen
skall därvid göras på grnndval av de ovan angivna riktlinjei^a.
Om föreningen inte inom en månad efter medlemmens aimTälanellerinom en månad från
skiljenämiTdensntslagharförklarat sig anta hembndet äger medlenm^ien rätt att för det
fastställda värdet överlåta arrenderätten och byggnadei^na till aniTan som föreningen skäligen
kan godta.
Den^abestäim^elseav^ikerfrånregelnijordabalkenlukap7^stycket.Denna avvikelse
gäller endast nnderföi^ntsättning av ai^iendenänmdensgodkäimande.föreningen skall snarast
insända båda exemplaren av det nndei^tecknade avtalet till StocklTolmsStad^ se dock nnder^
1. Staden skall sedan ombesörja ansökan om ai^rendenämndens godkännande, fventnella
kostnaderisamband med ansökan skall betalas av medlemmen.

^^A medlemmen ärskyldig att väl nnderhålla på lotten nppförd byggnad.Om den förstörs
ellerskadas av eld ellerannatsätt^ skall den inom av föreningen bestämd skälig tid ha
återuppbyggts ellerreparerats^ om inte aiman överenskommelse träffas mellan föreningen och
medleim^en.Även övriga befintliga anläggningar^såsom stängsels skjnlellerbod^ skall
nnderhållas av medlemmen.
Inom detta område ärdet endast tillåtet att nppföra och bibehålla en byggnad om maximalt
kvm yta^ öppen veranda om maximalt
kvm yta samt förråd om maximalt
kvm yta. Däintöverfårettträdäck om ma^imaltl^kvm anläggas på lotten.Stngans höjd till
takiToekenfårinte överstiga
m.Taklisthöjden fårinte överstiga
m.byggnaden
får nppförasiendast en våning ntaninieddvind^
medlem ärskyldig att följa bestämmelserihandläggningsoidningj^Örbyggnadsärenden.för
närmare information hänvisas till Stockltolms stadsbyggnadskontors hemsida.
Ivledlemmenärskyldig att hålla lottenistädat och vårdat skick.kårarbetena skall varje vår
vara avslntade den l^jnni.
medlemmen äger inte rätt att ha enskilda avlopps-eller vattenledningarav vad slag det vara
må ntan att föreningen eller Stockholms stad länmat tillståndivaije särskilt fall
medlemmen ärskyldig att följa föreningens av StocklTolms stad godkända stadgaroch
ordningsföreskriften
Om medlemmen åsidosätter sina skyldigheter och efter tillsägelse rättelse inte sker inom
föresl^iventid^ärföreningen berättigad att på medleimTTens bekostnad låta vidta erforderliga
åtgärden
^^föreningenfrisk^iversigfrån ansvar för skadad som inte förorsakats genom åtgärd från
föreningen.
^ ^ ^ för kontroll och tillsyn ärmedlem skyldiga att där så påfordras^ lämna föreningens eller
Stockholms stads representanter begärda npplysningar och tillfälle till besiktning av kolo-
nilotten och däi^ånppl^id byggnad.Sknlle vid föreningens besiktning befinnas att
medlemmen eftersatt nnderhåll av byggnader ellerbrnstitisin skyldighet enligt^^ äger
föreningens där räd:else inte sker inom föreskriven tid^ på medlemmens bekostnad låta ntföra
erforderligt nnderhålls-och reparationsarbete.
^^j^edleiTmren medger att Stocl^Tolm Stad ellerannan^ som däi^till har Stadens tillstånds
får framdra och vidmakthålla ledningarielleröverlotten med erforderliga ledningsstolpar
och infastningsanordningar på byggnader, avledlemmenärpliktig att ntan ersättning tåla
häi^med förenat intrång och nyttjandet men ärberättigad till ersättning forskada på byggnader
elleraiman anläggning på lotten.
^ ^^l^pphörelleibeviljas inte medlemskapiföreningen skall arrenderaden vara förverkad
enligtll^p.^nedan.

^ ^^Arrenderätten ärjämliktbestämmelsernaijordbalken förverkad och föreningen
berättigad att nppsäga detta kontrakt till omedelbart npphörande om medlenmTen
^dröjer medelläggande av arrendeavgift ntöveren månad efterförfallodagen^
^ g ö r sig skyldig till vanvård av lotten ellerdäipånppfördabyggnaderoch anläggningars
^nyttjar lotten ellerdel därav till annat ändamål än koloniträdgårds
^^ mot bestämmelseri^^och^åtaiman helt ellerdelvisnpplåterarrenderättenelleipå
lotten nppf^rd byggnads
^överskiider den maximalt tillåtna byggytan^ eller
^iövrigtbiytermotnågonidetta kontrakt angiven bestämmelse^vars iakttagande är av
syimerlig v i k t e r föreningen.
^ ^^Ärai^ienderättenifoljd av d e i ^ l l a n g i v n a bestämmelserna förverkade men sker
rättelse iiman föreningen gjort bmk av sin rätt att nppsäga kontraktets ellerhari alla falhsomi
pniTkterna^och^avses^ föreningen inte nppsagt kontraktet inom se^^månaderfiån det
föreningen j^ck vetskap om förhållandets som där avses^ägerföreningen inte sedan åberopa
förhållandet som grund förnppsägning.
^ ^ ^ Sker nppsägning av anlednings som angesi^ll^ärmedleim:nen skyldig att ha
avflyttat på den fardag som inträffar naivast efter nppsägningen.fardag är denlOmars.Om
nppsägningskerifall som avsesi^llptmkt Imager dock medlemmen åtei^viima
ai^ienderätten om han senast tolfte vardagen fiånnppsägningbetalarai^iendeavgiften.
^ ^ ^ i d förverkande av ai^renderättenenligt^llägermedleimTTen inte återfå någon del av
erlagdaai^tendeavgifter^
^ ^ ^ i d n p p s ä g n i n g innan den längsta npplåtelsetid^, som föreningen medgivits av
Stockholms stad^ gått till ända^ntgår till medlemmen ersättning enligt mellan staden och
föreningen npprättat arrendeavtal närmare angivna grnnder^
^ ^ ^ medlemmen äger l^reträdesrätt framför andra att vid varje npplåtelsetidsslnt erhålla
ny npplåtelse av lottens nnderforntsät^ningat^medlenmTen inte påtagligt eftersah sina för-
pliktelser och att lotten återigen skall npplåtas för koloniträdgårdsändamål.
^^^Avlidermedlemmen före ai^rendetidensntgång^antages som arrendatoriden avlidnes
ställe den som genom bodelnings arv ellertestamentariskt förordnande tillagts arrenderättens
om han söker och beviljas inträdeiforeningen.Till dess så harskettärdödsboet skyldigt att
am^iäla en kontaktperson till föreningen.
maningen ny arrendator antagas på det sätt som anges ovan^ skall dödsboet inom sexmånader
efterdödsfallet göra aim^älan till föreningens styrelse e n l i g t ^ o v a n .
^ ^ ^ ^ ^ i n t l i g a överenskommelser vid sidan av detta kontrakt ärinte bindande.
^ ^ ^ Detta kontrakt får inte inskiivas.

^^^^Därinteaimatföljerav detta kontrakts gällerförai^iendeförhållandetvadiallmän lag
firms stadgat till reglerande avjordägarens och arrendators rättigheter och skyldigheter.
^ ^ ^ D e t t a arrendekontrakt är godkänt av Stockholms stad.
Detta kontrakt ärnpprättatitvålikalydandee^emplaiav vilka pärerna tagit var sitt.
Stockholm den
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för koloniföreningen:

Nya medlemmen
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