
DeLaval Personalstiftelse 

 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR UTHYRNING AV DELAVAL PERSONALSTIFTELSES 
FRITIDSHUS/ LÄGENHETER 
 
PRISER finns i separat prislista. 
 

WEEKEND 
I mån av tillgång är det möjligt att hyra stuga/lägenhet i Sverige under en weekend (normalt 
lördag t o m måndag). Priset är beroende på säsong och varaktighet och sätts från fall till fall. 
 
HYRESAVGIFT 
Hyresavgiften inbetalas senast två (2) månader före första hyresdag till stiftelsens bankgirokonto. 

Detta framgår av bekräftelsebrevet från stiftelsen. 
 
TILLTRÄDESDAG 

Stugorna/lägenheterna hyrs normalt veckovis från lördag till lördag. Undantag gäller i Storlien där 
söndagar är bytesdag. Tillträde tidigast kl. 15.00 och avresa senast kl. 11.00.  
 
Lägenheten i Mil Palmeras, Spanien, kan även hyras i två veckor i rad. 

 
VEM FÅR DISPONERA STUGORNA/LÄGENHETERNA? 
Stugorna/lägenheterna disponeras av tillsvidareanställda inom DeLavals svenska företagsenheter. 
Uthyrning eller utlåning i andra hand är inte tillåten. Om den anställde inte själv har möjlighet att 
utnyttja tilldelad tid får dennes familj (man/hustru, sammanboende, barn) disponera stugan 
/lägenheten. Det är dock alltid den anställde som är den ansvarige hyresgästen. Pensionärer, 
långtidsinhyrda konsulter och tillsvidareanställda inom Alfa Lavals svenska enheter har inte rätt att 

delta i utlottningen, men kan disponera ej utlottade veckor samt återbudsveckor. 
 
ÅTERBUD 
Återbud ska lämnas senast två (2) månader före första hyresdag för att stiftelsen lättare ska kunna 
hitta annan hyresgäst. Vid senare återbud, men senast två veckor innan tillträdesdagen, 

återbetalas 75 % av hyresbeloppet. Vid akut sjukdom (mot uppvisande av läkarintyg) återbetalas 

hela hyresbeloppet. Om hyresgästen innehar reseförsäkring med avbeställningsskydd (vilket är att 
rekommendera) och kan utnyttja denna och därigenom få ersättning för hyreskostnaderna, sker 
ingen återbetalning från stiftelsen. 
 
ORDNINGSFÖRESKRIFTER 
Hyresgästen ska hålla stugan/lägenheten jämte tillhörande inventarier och utrustning i gott skick. 
Om onormalt slitage uppkommer eller skadegörelse utövas så att DeLaval Personalstiftelse blir 

ersättningsskyldig, kommer beloppet att utkrävas av ansvarig hyresgäst. 
 
STÄDNING 
Hyresgästen ansvarar för att stugan före avresa städas enligt städinstruktion. Är städningen 
ofullständigt utförd kan den ansvarige hyresgästen få betala kompletterande städning till en 
kostnad av 1 000 kr. Stugintendenten avgör om kompletterande städning är nödvändig. 
 

I Spanien ingår slutstädning och lakan i hyresbeloppet, d.v.s. byte och tvätt av lakan, torkning av 

golv och städning av duschrum. Hyresgästen ansvarar för rengöring och avfrostning av kyl/frys, 
rengöring av spis och ugn samt disk. 
 
OBS! HUSDJUR ÄR EJ TILLÅTNA 
Vi har husdjursförbud i anläggningarna med tanke på att det finns många allergiker. Undantag 

gäller dock för fjällstugan i Storlien, där bostadsrättsföreningen valt att tillåta husdjur. 
 
 
Närmare upplysningar lämnas av Lena Ydebrink, DeLaval Personalstiftelse, tel. 070-300 89 88. 
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