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FASTIGHETSÄGARNA

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

LD:? -!2- O 7 Sid 1(4)

Nr: __ 4_8_8_1_-5_0_4,--,1__

U ndertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Hyresvärd
,

~>onnr/orgnr:Namn: -- -- -------__ .- _-_-_._._----_-_. --- ._-
Skanska Öresund AB 556050-9308

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Boverket 202100- 3989

Avi seri ngsad ress:

Box 534,371 23 KARLSKRONA

Lokalens adress Kommun: Fast: g h etsbeteckn in g:
m.m Malmö Tyfonen 1

Gata: Trap~or/hus: Lokalens nr'

Nordenskiöldsgatan 24

Lokalens Lokalen med tdlhorande utrymmen hyrs ut for att anvandas till
användning KONTOR

IXI Anvandrmqsandarnålet har närmare angetts I bifogad sp ecrfrkatto n.
Bilaga: 1

Lokalens skick Lokalen hyrs ut I befintligt skick.

D En beskrivning av lokalens skick Vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vern som på tillträdesdagen i
Bilage 6forekommande f all ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels overenskomna and ringar framgår

av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

Lokalens storlek Areatyp Plan ca m) Areatyp Plan ca m)
och omfattning

Kontor 5 326

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt for hyresgästen till återbetalning eller sankmriq av hyran
respektive hyresvärden rätt till ho qr e hyra.

IXI Omfattningen av den forhyrda lokalen framgår av bifogade r.t ninqrar ).
Bdaga 4

D Tillfart for bd for I- IXI Plats for D Plats for skyltskåp/ D Parkennqsol atstei ) D Garageplats(er) D
och urlastning skylt automat for biltar ) for bil(ar)__- ---

Hyrestid Från och med den: Tilloch med den:

2018-02-01 2021-01-31

Uppsägningstidl Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång.
Förlängningstid

I annat fall ar kontraktet for varje gång f or lanqt med IXI 3 år D månader

Hyra Kronor 912800 per år exklusive nedan markerade til Iägg

Indexklausul IXI An drrnq av ovan angiven hyra sker I enlighet med bifogad mdexklausul. Bilaga: 2

Fa stighetsskatt I:8l Fastighetsskatt ersätts I enlighet med bifogad fast.qhetssketteklausul. D Fastighetsskatt ingår I hyran. Bilaga: 2

Tillhanda-
Hyresvarden till handahållerjornbesorjerhållande av och

betalning för el, IXI El IXI va IXI Värme IXI Varmvatten IXI Kyla IXI Ventilation
va,värme, Betalning:
varmvatten, El D Hyresgästen har eget IXI Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D Ingår I hyran.
kyla och Bilaga 2
ventilation

abonnemang. d nf tskostnad ski ausul.

va D Hyresgästen har eget IXI Hyresgasten betalar I enlighet med bifogad D Ingår i hyran.
Bilaga: 2abonnemang. d ri ftskost n adskl ausu I.

Varme D Hyresgästen har eget IXI Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D Ingår i hyran.
Bilaga: 2abonnemang. d rift skostnad ski ausul.

Varmvatten D Hyresgasten har eget IXI Hyresgasten betalar i enlighet med bifogad D Ingår i hyran.
Bilaga: 2

abonnemang. d fl ftskostn adskl au su I.

Kyla D Hyresgästen har eget IXI Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad D Ingår i hyran.
Bilaga: 2abonnemang. d ri ftskostnad ski ausul.

Ventilation IXI Hyresgasten betalar I enlighet med bifogad D Ingår I hyran.
Bilaga 2d fl ftskostnad ski au su I.

Fastig hetsäg arna Sveriges formulär 128. 2 up prättat 2008 i samråd med SABO I Svensk Handeloch visit a. Reviderat 2012 och 2014_ Sign
Fftprtrvrk-fnrhilln<;
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FASTIGHETSÄGARNA

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Sid 2 (4)

Nr: __ 4_8_8_1_-5_0_4-,--,1__

U ndertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Mätare Om hyresgasten ska ha eget abonnemang enligt ovan och matare saknas utfors och bekostas Installationen av erforderliga matare av

O hyresvarden I2<J hyresgästen

Avfalls- I d en o mf attn Ing hyr esvar d en ar skyl d Ig att d el s t il Ih an d ah åll a ut rym me for Iag n n g av ad all, d el s ord na bortt ran spa rt av avf all ar hyresgasten
hantering skyldig att placera avf all : avsett karl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare kall sort ermq sam hyresvarden

kan komma att besluta. Harutöver galler följande:
O Hyresgilsten ska svara for och bekosta borttransport av avfall sam harrar från den verksamhet sam hyresgasten bedriver i lokalen

(dock åligger det hyresvarden att tillhandahålla avfallskarl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen forbinder sig att med
r enhållrunqsentr epr enor teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

O Hyresvarden samordnar borttransport av avfall for flera hyresgästersverksamhet I fastigheten. Hyresgastell ska sam tillagg till hyran till
hyresvarden betal a ersättn ing for hyresg ästen s and el av kostnaden for bo rttr an spa rten. Lokal en s an d el av d en n a kost n ad ska an ses

vara p rocen t. Hyrest iii agg et u p pg år VI d d etta kont rakts tecknan d e t il I kronor per år.

O Kostnaden for borttransport av avfall sam harrar från den verksamhet sam hyresgasten bedriver I lokalen Ingår I hyran.

I2<J Annan reglering enligt bilaga Bilaga 3
Trappstädning I2<J Ingår I hyran O ornb esor js och bekostas av hyresgästen O annan reglering enligt bilaga Bilaga

Snöröjning och I2<J ingår I hyran O o rnb esorjs och bekostas av hyresgasten D annan reglering enligt bilaga bilaga:
sandning

Oförutsedda Skulle efter kontraktets tecknande oforur sedde kostnadsokn I ngar uppkomma for f asti gheten på gru nd av
kostnader a) Infarande eller hojrunq av sar skil d for fastigheten utgående skatt, avqif t eller pålaga sam riksdag, regering, kommun eller myndighet

kan komma att besluta om, eller
b) g en erell a om byg g nadsåtg ar d er eli er IIkn an de pa f astl g heten sam Inte en bart avser lokal en oc fl sam hyresvard en ar skyl d Ig att utf or a till
f oljd av heslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgasten med verkan från int radd kostnadsokning betala er satt nrnq till hyresvarden for den på lokalen belapande andelen av den totala
årliga kostnadsokningen for fastigheten.

Lokalens andel ska anses vara 1,9 procent. Har andelen Inte angetts utgors denna aV hyresgastens hyra (exkl eventuell moms) i

forhåll an d e t iii d e I fast Ig h eten vi d tl d pu n kten fa r kostn ad sokn Ingen utgåen d p lokal h yra rn a (exkl eventu eli mo m s). Fo r lokal so m Inte ar
uthyrd qor s darvid en uppskattning av marknadshyran for lokalen.
Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt I den mån er sättninq for denna betalas i enlighet med overenskommelse. Med
oförutsedda kostnader menas sådana kostnader sam vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna Instanserna.
Ersättningen betalasenligt nedanstående regler om hyrans betalning.

Mervärdesskatt
(moms)

Hyresgästens [2<;1 Hyresgasten ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
momsplikt O Hvr esq ast en ska int e bedrive momsphkti q verksamhet i lokalen.

Hyresvärdens I2<J Fastlghetsagaren/hyresvarden är skattskyldig till moms for uthyrning av lokalen. Hyresgasten ska utöver hyran erlagga Vid varje till+alle

momsplikt gallande moms.
O Om fastighetsägaren/hyresvilrden väljer att bil skattskyldig till moms for uthyrning av lokalen ska hyresgasten utover hyran er laqq a Vid

varje tillfalle gällande moms.
Momsen, sam ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt Vid varje tidpunkt gallande regler for moms på
hyr an, på i fa reko m m ande f all en liqt hyreskontr aktet utg ående t d Iagg oc h and ra ersättn In gar.
Om hyresvarden till f oljd av hyresgastens sjalvst andrqa agerande - såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis I andra hand (aven
u ppl åtel se t iII eget bol ag), eli er overl åtel se - bl ir J am kn ingsskyld ig for moms en I,gt bestam mel sern a i mervardesskattelagen, ska h yresgasten
fullt ut ersatta hyresvarden for dennes forlorade avdr aqsr ätt . Hyresgasten ska vidare utge ersättning for den kostnadsokning sam f oljer av
hyresvärdens f o rior ad e avd rag sr att for Ingåen de moms på d nft sko stnad er sam u p pstår gen o m hyresgasten s ag er ande.

Hyrans betalning Hyran betalas utan anfordran i forskott senast sista vardagen fore varje PIusGIro nr: BankGirO nr:

O kalendermånads början I2<J kalenderkvartals borjan genom Insättning på 5194-9170

Ränta, beta I· Vid forsenad hyresbetalning ska hyresgasten betala dels ränta enligt räntelaqen. dels ersättning for skriftlig betalningspåminnelse enligt
ningspåminnelse lagstiftningen om er sättninq for mkassokost o ader rn.rn.

Miljöpåverkan Hyresgasten ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd for den verksamhet for vii ken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant satt att den u ppfyller vid varje tidpunkt gall ande miljölagstiftning och ovriq a föreskrifter for miljon. Hyresgastens ansvar för
m ilj opåver kan gall er aven efter ko ntr aktets u pphor ande oc h preskri ber as inte en IIgt bestam mel serna i 12 kap. 61 § J ordabal ken.

I2<J For ytterligare bestämmelser avseende miljofarlig verksamhet, se bifogad rrnljoklausul. Bdaga: 1
O Parterna har tr aff at en överenskommelse om att minska fast Ighetens och lokalens miljopåverkan, se gran bilaga. Bilaga

Byggvaru· Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta kontrakt eller i annat fall utfor unde-hålls-, f orbättrmqs- eller ancrinqsar bet en avseende
deklarationer lokalen ska hyresgasten for hyresvarden i god tid fore arbetets utfarande förete byggvarudeklarationer - i den mån sådana finns utarbetade-

for de produkter och material sam ska tillforas lokalen.

Revisions- Om det vid en av myndighet påkallad r evisio nsbesikt ninq av installationer såsom el- eiler sprinkleranordningar konstaterasfel och brister i
besiktningar hyresgästen tillhöriq installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utfara begärda åt qarder Inom den tid myndigheten har f or eskrivit. Om

hyresgasten Inom nämnda tid inte har åtgärdat feloch brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utfara sådana åt qarder sam
myndigheten har f oreskrivit.

Tillgänglighet till Hyresgästen ansvarar for att tilltrade till sådana utrymmen sam hyresvärden eller någon sam faretrader hyresvarden eller sam personal från
vissa utrymmen en erg Ibolag, va-bclaq, telekombolag eller motsvarande måste ha ti Ilgång tdl for skötseloch drift av fastigheten inte hi ndras genom

förhållanden I hyresgastens verksamhet.

Fastig hetsäg arn a Sveriges formulär 128. 2 up prättat 2008 i samråd med SABO I Svensk Handeloch Visita. Reviderat 201.2 och 2014. Sign
Fftprtrvrkfrirhilln<:
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FASTIGHETSÄGARNA

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL Nr: __ 4_8_8_1_-5_0_4,--,1__

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

PBL-avgifter Om hyresgasten utan erforderligt bygglov, annat loveller tillstånd vidtar andnnqar i lokal en och hyresvarden till f olj d av detta enligt reglerna
I plan- och bygglagen (PBL)tvlngasutge bvqq sanktior savqift eller vite, ska hyresgasten till hyresvarden betala ersat trunq med motsvarande
belopp.

Brandskydd 1:><:1 Parternas skyldig heter gentemot varandra I anled ni ng av iaqstif tru ngen om skydd mot olyc kor regleras I bifogad Bilaga: 1
b rand skyd dskl ausu I.

Myndighetskrav D Hyresvarden ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgarder sam myndighet, domstol eller f or sakrinqsbol aq med stod
m.m. av nu gallande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. trllt radesdaqen kan komma att kr ava for lokalens nyttjande

1:><:1 Hyresgasten för avsedd anvandnriq. Hyresgasten ska samråda med hyresvärden Innan åtgärder vidtas.

Inredning Lokalen uthyrs

1:><:1 utan sar skil d forverksamheten avsedd Inredning D med sarskild för verksamheten avsedd Inredning enl bilaga
Brlaga:

Underhåll D Hyresvarden ska utfara och bekosta erforderligt underhåll Hyresgästen svarar dock for Bilaga
av lokalen och av hyresvarden sar sk.l d for verksamheten Denl bilaga
tillhandahållen Inredning

D Hyresgilsten ska utfara och bekosta erforderligt ur-dernåll Hyresgästens underhållsskyldighet omfattar därutover B rlaga
dels av ytskikt på golv, vaggar och tak, dels av Inredning Denl bilaga
sam hyresvarden sar skilt tillhandahåller for verksamheten.

1:><:1 Annan f or delrunq av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 5
Om hyresgästen åsido sat ter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skalig tid Vidtar rattelseefter skriftlig uppmaning har
hyresvärden ratt att fullgara skyldigheten på hyresgastens bekostnad.

Skötsel, drift och Om Inte annat overenskommits ska hyresvarden I forekommande fall ombesorja skotsel, drift och underhåll av allmanna och gemensamma
ändringsarbeten utrymmen.

[J Annan overenskommelse avseende allmanna och gemensamma utrymmen
Bilaga.

Hyresgasten får Inte utan hyr esvar dens skrif tliqa qodkannande, i lokalen eller annars Inom fastigheten, utföra inrednings- och/eller
installations- eller andrinqsarbet en sorn direkt berör barande byggnadsdelar eller for fastighetens funktion viktiga anlaggningar eller
installat.oner såsom el, va och ventilation.
lnst all ationer såsom sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får Inte av hyresgasten byggas In i inredning så att effekten av sådana
anord n ing ar fa rsämr as. Hyresgasten ska vi d utf o ran de av In red n in gsar beten se till att fu n kt lanen hos rad Iatorer oc h an d ra
uppvarmrinqsanor dninqar i allt vasentliqt behålls.

Ledninga r för D Hyresvärden 1:><:1 Hyresgasten
telefoni och data-
kommunikation bekostar erforderlig dragning av ledningar for telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatoren anger till de

stallen I lokalen sam hyresgilsten I sarnr åd rned hyresvarden väljer.

D Annan f or delrun o avansvaret for telefoni och dat akornmunikatio n, se bilaga. IBilaga
Skyltar, markiser Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden ratt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvarden Inte
m.m. har befogad anledning att vaqr a samtycke och att hyresgasten har inhamt at erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga

anordningar såsom rnark.ser och antenner får Inte sattas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttn ing ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.
Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenoverrng ska hyresgasten på egen bekostnad och utan ersilttning nedmontera och åter
uppmonteraskyltar och andra anordningar sorn hyresgasten satt upp på byggnaden.
Hyresvärden forbinder sig att Inte satt a upp autornater och skyltskåp på yttervaggarna till den av hyresgästen forhyrda lokalen utan
hyresgastens medgivande samt medger hyresgasten företrädesriltt att uppsatta automater och skyltskåp på Ifrågavarande vaggar.

1:><:1 Hyresgasten förbinder sig att f olj a bifogat skyltprogram. IBrlaga 3

Försäkringar Det åligger hyresvilrden att teckna och vidmakthålla sedvanlig f asti qh etsforsakrinq avseende den fastighet Inom vilken den förhyrda lokalen ar
belagen. Hyresgasten är skyldig att teckna och Vidmakthålla företagsförsäkrrng for den verksamhet sam bedrivs i lokal en. Såväl hyresvärdens
sam hyresgästens försäkring ska ornfatta skada orsakad av tredje man.

Yttre åverkan D Hyresvarden C8J Hyresgasten

ska svara för skador på grund av åverkan på trIIlokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entre- och andra dörrar eller portar
sam leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

Låsanordningar D Hyresvarden 1:><:1 Hyresgästen

ska utrusta lokalerna rned sådana lås- och stöldskyddsanordningar sam kravsfor hyresgastensforetagsforsäkring.

Nedsättning av
hyra

Avtalat skick Hyresgästen har inte ratt till nedsättning av hyran for tid då hyresvarden låter utfara arbete för att sätt a lokalen I avtalat skick eller annat
m.m arbete sorn särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

Sedvanligt D Nedsatt ninq av hyran for hinder eller men I nyttjanderatten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
underhåll fastigheten i övrrgt utgår enligt hyreslagens regler.

1:><:1 Hyresgasten har inte rätt till nedsättning av hyran for hinder eller men i nyttjanderatten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrrgt. Det åligger dock hyresvarden att I god tid underrätta hyresgasten om arbetets art och
omfattning samt när och under vrlken tid arbetet ska utfaras.

D Parterna är överens om att ratten till nedsättrunq av hyran nar hyresvärden låter utfara sedvanligt underhåll av I Brlaga: 1lokalen eller fastigheten i övrigt ska reglerasenligt sar skud brlaga.

Fastig hetsagarna Sveriges formulär 128.2 upp rättat 2008 i samråd med SABOl Sven sk Handeloch Visita. Reviderat 201.2 och 2014. Is Ign ISlgn IFft,:ortrvrk fnrhillrl"
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FASTIGHETSÄGARNA

HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL Nr: __ 4_8_8_1-_5_04-,,_1__

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

Återställande vid Senast vid hyresforhållandets upphorande ska hyresgasten, om inte annan overenskommelse har traff at s, ha bortfört Sin egendom och
avflyttning återstalit lokalen i godtagbart skick.

IZI Annan overenskommelse om bortfarande och återstallande enligt bilaga.
Bilaga 3

Parterna ar eniga om att senast s.ste dagen av hyresforhållandet gemensamt genomfara besrkt nin q av lokalen. Om till f olj d av hyresgastens
åtgarder - vidtagna med eller utan hyresvardens medgivande -lokalen vid avflvttru ng Innehåller material, sam inte sa-skilt overenskommits
att hyresvarden svarar for, ska hyresgasten avläqsna materialet eller ersatta hyresvarden dennes kostnader for kvrt tbhvrun q såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift for deponering eller motsvarande.

Force majeure Hyresvarden fritar sig från skyldighet att fullgara Sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvardens åtaganden
mt e alls eller endast tillonormalt hag kostnad kan fullgaras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinst allelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av off enthq myndighet som hyresvarden inte råder over och Inte heller kunnat förutse.

Säkerhet Hyresgasten ska till hyresvarden senast den lamna sakerhet för SIna for ohktel ser enligt detta kontrakt genom

D borgen stalid av D bankgaranti Intill ett belopp om D annan sakerhet I form av
Bilaga

Om avtalad silkerhet Inte lamnats senast vid for eskrrven tidpunkt ar detta kontrakt forfallet, om hyresvärden fore tilltradet så påfordrar.

Person- D Information till hyresgast om behandling av personuppgift och skriftligt samtycke, se bifogad Bilaga
uppgiftslagen person u p pg ift skl ausu I. (Gall er inte n ar hyresgasten ar en J u ri d Isk perso n.)

Särskilda Bilagor i enlighet med bilageförteckning Bilaga: O
bestämmelser

Bilaga:

Bilaga·

Bilaga:

B,laga:

Bilaga

Bilaga:

Underskrift Detta kontrakt, som Inte ut an ser skilt medqivande får Inskrivas, har upprättats I två I, kalydande exemplar, av vilka parterna tagit var Silt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikr af ttr adande.

Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn Hyresgastens namn:

Skanska Öresund AB Boverket

/
Namnteckn ing (fl rmateckn'/e/o mbud): D Firmatecknare N am ntec kn In g(fl rmateckn are/o m bu d) D Firmatecknare

D Ombud enligt [] Ombud enligt

/ fullmakt fullmakt

N-amnförtydll g ande: N amnfortydl igande:
/

...IAssica Andersson
Överlåtelse Ovanstående hyreskontrakt överlåts fr.o.m. den

Underskrift Frånträdande hyresgast (namn): Tilltradande hyresgäst (namn): Personnr/orgnr

Namnteckning (frånträdande hvr esqast ): D Firmatecknare Namnteckning (t.lltradande hvr esq sst): D Firmatecknare
D Ombud enligt D Ombud enligt

fullmakt fullmakt

Namnförtydligande (frånträdande hvr esqast) Namnfo rtvdlrq and e (tillträdande hyresgäst)

Hyresvärdens Hyresvärden godkanner överlåtelsen Namnteckn ing (firmatecknare/ombud): D FIrmatecknare
godkännande Ort/datum: D Ombud enligt

fullmakt

Hyresvärdens namn N arnnf ortvdhqende (hyresvard/fi rmatecknare):

Fastig hetsägarna Sveriges formulär 128. 2 upprättat 2008 i samråd med SABO I Svensk Handeloch Visita. Reviderat 2012 och 2014. Eftertryck förbjuds.


