Tillval

Skötsel av uteplats
Produktfakta
Vi tar hand om skötseln av din uteplats och övriga utomhusytor fram till din lägenhetsdörr. För att
kunna teckna detta abonnemang på uteskötsel är förutsättningen att du först har nollställt din uteplats. Det innebär att uteplatsen ska vara ordningställd till ursprungsskicket.

I vårt åtagandet ingår:
•

•
•

Vårstädning av hårdgjorda ytor, gräsytor och
eventuella rabatter som tillhör uteplatsen
under april.
Gräsmattan klipps kontinuerligt under
säsongen maj-oktober
Runt midsommar klipps eventuella
häckar till en höjd som passar i området.
Vänersborgsbostäder förbehåller sig rätten
att bestämma höjden på häcken.

•

•
•
•

Rabatter rensas två gånger om året och
utförs under juni och augusti. Egna anlagda
rabatter omfattas inte, det är enbart
ursprungliga rabatter som sköts genom
detta tillval.
Plattsättningar och liknande omfattas ej.
Höststädning då löv och skräp samlas upp
och körs bort vid ett tillfälle.
Snö- och halkbekämpning utförs mellan
allmän gångväg och lägenhetsdörr.
Målsättningen är att snö undanröjs samma
dag som det snöat.

Skyldigheter som hyresgäst
Uteplatsen ska vara ren från utrustning som kan hindra framkomligheten, t ex leksaker och jordsäckar. Pool och studsmatta får inte placeras på uteplatsen. Staket eller annan tomtavgränsning ska
ha en tydlig ingång, utan låsta grindar. Fallfrukt avlägsnas och avföring från husdjur måste omedelbart plockas upp.

Kostnad

300 kr/månad. Bindningstid 12 månader med 3 månaders uppsägningstid.

Erbjuds på följande adresser:

Erbjuds lägenheter med uteplats i hela vårt bestånd. Med reservation för eventuella
begränsningar vid den aktuella lägenheten.

Tillval

-för ett bekvämare liv!
Som hyresgäst hos oss har du möjlighet att få hjälp
med att sköta din uteplats genom att teckna detta
tillval. När du bestämt dig gör du din beställning
på baksidan av detta blad och postar eller lämnar
in det till oss.
Nu har du tagit första steget till ett bekvämare liv!
För beställning vänd sida

Kontraktsinnehavare 1:______________________________________________________
Kontraktsinnehavare 2:______________________________________________________
Adress: _____________________________

Lägenhetsnr:________________________

Telefon:__________________________________________________________________
Mobiltelefon:_____________________________________________________________
Jag/vi är kontraktsinnehavare för ovan angivna lägenhet och beställer abonnemang för skötsel av
uteplats på omstående sida. Jag/vi är medvetna om att AB Vänersborgsbostäder äger rätt att neka
beställning i följande fall:
• Kontraktsinnehavare har skulder till AB Vänersborgsbostäder.
• Kontraktsinnehavaren har vid ett flertal tillfällen betalat hyran sent,
eller i övrigt misskött sina åtaganden som hyresgäst.
• Kontraktet på lägenheten är uppsagt.
• Tjänsten passar ej för den aktuella lägenheten.
•

Uteplatsen är inte iordningställd till ursprungsskicket.

Jag/vi är även medvetna om att AB Vänersborgsbostäder äger rätt att säga upp avtalet i förtid om
något av ovanstående inträffar eller om jag/vi inte håller uteplatsen framkomlig och försvårar för
Vänersborgsbostäders personal att uppfylla åtagandet.
Jag godkänner den på omstående sida angivna kostnaden med 300 kr i förskott per månad.
Bindningstid 12 månader med 3 månaders uppsägningstid. Kostnaden räknas inte med vid
hyresutveckling och hyresförhandling.
Abonnemanget börjar löpa när första månadsbeloppet erlagts.
Abonnemanget önskas starta den ______________________ (månad - år)
Vänersborg den_____________________________________
Kontraktsinnehavare

_________________________________

_________________________________

0521-260 260
vanersborgsbostader.se

