
Arvika Turistbyrå, Storgatan 22, 671 31 Arvika 

Tel. 0570-817 90, Fax 0570-817 20,  

turist@arvika.se  

                                    Nr: _________________ 

(fylls i av Visit Arvika) 

BOENDEAVTAL 
för uthyrning av boende genom Arvika Turistbyrå 

 

 

 

TYP AV BOSTAD 
 

 Stuga    

 Lägenhet 

 Rum 

 Hus / Gårdshus  

  

 

 

 

Läge:         centralt         stuga på ägarens tomt  

 

Avstånd:  till Arvika ……….  till sjö : ………. till granne …………… 

 

 

KONTAKTUPPGIFTER 

 
Namn:________________________________ 

 

Telefon:_______________________________ 

E-post: _______________________________ 

 

 

Hemadress:________________________________________________________________________ 

 

Uthyrningsobjektets adress (samt nyckeladress om annan än ovan) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

     

Önskar att få utbetalning till bankgiro/postgiro/konto (obs! glöm ej clearing nr.):  

 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

UTHYRNINGSTIDER 
 

 

Uthyrningstid :   fr o m__________________    t o m  ____________________ 

 

 

  fr o m__________________    t o m  ____________________ 

Under högsäsongen (midsommer – mitten av augusti) ska boendet vara tillgängligt för 

uthyrning minst 4 veckor. 

 

Antal rum        ________ 

 

Antal bäddar    _______ 

 



 

Arvika Turistbyrå, Storgatan 22, 671 31 Arvika 

Tel. 0570-817 90, Fax 0570-817 20,  

turist@arvika.se  

 

PRISER 

 

Ange utpris till gäst. Turistbyrån erhåller  20 % provision på utpriset. 

(Uthyrning av linne och handdukar, slutstädning och frukost är ej provisionsbelagt.) 

 

 Välj ett av nedanstående alternativ.  

 

Alt. 1 

Uthyrning med pris per objekt (stuga/lägenhet/rum/hus/gårdshus) oavsett personantal 

 

 Dygn Vecka 

Pris per objekt  

 

  

 

Alt 2 

Uthyrning med pris per person  

 

 Dygn Vecka 

Pris per person 

 

  

 

 

 

 

RUM & SÄNGAR 

 
Yta m²  Antal bäddar | sängtyp | madrass 
 

Kök  ____ m2 ________st | _________ | ________ 

Vardagsrum ____ m2 ________st | _________ | ________ 

Sovrum 1 ____ m2 ________st | _________ | ________ 

Sovrum 2 ____ m2 ________st | _________ | ________ 

Sovrum 3 ____ m2 ________st | _________ | ________ 

Sovrum 4 ____ m2 ________st | _________ | ________ 

Sovrum 5 ____ m2 ________st | _________ | ________ 

 

Total bostadsyta______________.m²  

Ant. Bäddar _________+______extrabäddar 

 

Annat:___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

FÖRKORTNINGAR 

Ordinarie bäddar    Extrabäddar 

DS dubbelsäng       BS bäddsoffa 

ES  enkelsäng         TS tältsäng 

VS våningssäng     JS Juniorsäng 
 
Typ av sängbotten 

r Resårbotten 

sk Skumgummimadrass 

 



 

Arvika Turistbyrå, Storgatan 22, 671 31 Arvika 

Tel. 0570-817 90, Fax 0570-817 20,  

turist@arvika.se  

 

 

 

 

UTRUSTNING 

 

 

KÖK    ÖVRIGT 

Eget delas med värd/  Eget delas med  

andra gäster    värd/andra gäster 

Spis    TV    

Bänkspis    Digitalbox   

Trinettkök    Internet   

Kokplatta    Veranda   

Ugn    Balkong   

Micro    Utemöbler   

Kaffebryggare   Grill   

Diskmaskin    Bastu   

Kylskåp     Roddbåt   

Frys/Frysfack     Motorbåt   

Varmt vatten      Kamin/   

    Öppen spis  

    

BAD     

Dusch    Rökning tillåten    

WC    Husdjur tillåtet         ev max antal:______ 

Kem toa   

TC    Allergisanerad        

Tvättmaskin   

 

ÖVRIGT 

 
 Gästen tar med sängkläder/handukar 

 Sängkläder finns att hyra för_______kr/set(Sängkläder =örngott+påslakan +lakan.+handukar Ej provisionsbelagt) 

 Sängkläder/handukar finns och ingår i hyran 

 Frukost ingår ej  

 Frukost ingår i priset 

 Frukost går att köpa för________.kr/pers/morgon (Ingen  provision av turistbyrån tas ut.) 

 Slutstädning ingår ej 

 Slutstädning kan beställas mot ersättning ________kr (Ingen  provision av turistbyrån tas ut.)

 

ANNAT 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Information till dig som stugägare 

 
 

Stugan / lägenheten 

- ska motsvara beskrivningen och vara välstädad. 

- ska vara utrustat med madrass, täcke, kudde till alla gäster och vid tillgång till kök ska det vara utrustat för det 

antal gäster man hyr ut till. 

-  har toalett, dusch, kök för självhushåll. All utrustning är väl fungerande och anpassat till det antal gäster man 

hyr ut till.  

- Kostnad för el, vatten, värme o. dyl. ska vara inkluderat i hyran. 

 

Värden 

- ska meddela till turistbyrån om objektet inte är tillgängligt under en viss tid ( t ex för eget bruk). 

- ska besiktiga objektet helst innan gästen lämnar den för att upptäcka ev. skador, brister i städning m.m. 

- ska kolla att boendet är ordentligt städat inför nästa gästs ankomst. 

- ska omedelbart meddela och åtgärda om något fel i objektet uppstår. 

- Eventuella skador som uppstår går på värdens hemförsäkring. Om skadan gästen orsakat ej täcks av 

försäkringen eller har förorsakats av gästens vårdslöshet ska gästen ersätta skadan direkt till värden under 

vistelsen i boendet. Förslagsvis då gästen lämnar boendet. 

- sköter nyckelutlämningen 

 

Gästen 

- ska ersätta ev. skador på egendom som ej täcks av hemförsäkringen. 

- tar med eget sänglinne och handdukar om inte detta bokats. 

- städar objektet innan avresa om ingen slutstädning har bokats eller om ej annan överenskommelse träffats 

med värden. 

- meddelar värden ankomsttid i god tid innan ankomst.  

 

Turistbyrån 

- registrera boendet på visitarvika.se / visitvarmland.se och i  interna system.  

- marknadsför boendet via visitarvika.se / visitvarmland.se och personlig service till gästen. 

- dubbelkollar alltid med värden innan bokningen bekräftas. 

- sköter bokningen och betalningen.( ev fakturering, bevakning av inbetalningar, utbetalning av hyra till värden 

minus provision i slutet av varje månad samt annat administrativt arbete gällande objektet.) 

- skickar skriftligt bekräftelse till värden när en bokning skett.  
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Specifikation av utrustning vid tillgång till kök: 

o Flata och djupa tallrikar 

o Bestick 

o Dricksglas 

o Kaffe- och tekoppar 

o Brödkniv, förskärare, smörkniv, osthyvel, potatisskalare, stekspade, konserv- och flasköppnare, sax. 

o Stekpanna och kastruller 

o Skärbräda 

o Diskmedel, disktrasa, diskborste, handduk till disk och (1) toalettpappersrulle. 

 

Om gästen ska städa efter sig behövs följande utrustning: 

o Dammsugare 

o Sopborste och skyffel 

o Dammtrasa 

o Skurhink och mopp 

o Rengöringsmedel 

o Toalettborste o. dyl 

 

Nyckelutlämning och städbesiktning 

Nyckelutlämning sköts av värden eller någon av värden anlitad person. På gästens bekräftelse finns 

information med värdens kontaktuppgifter och gästen ombeds att kontakta värden före ankomst för 

information om nyckelutlämning. Efter varje gästs avfärd ska värden kolla att stugan/lägenheten är 

ordentligt städat inför nästa gästs ankomst. 

 

Övrigt bra att veta: 

 Lägenhetens privata prägel får gärna behållas, men saker av ytterst privat karaktär ska tas bort under 

uthyrningen. 

 Tomma skåp och garderober ska finnas tillgängliga för gästen. 

 Inför säsongen ska objektet storstädas (täcken, kuddar och bäddmadrasser ska vara tvättade och 

sängarna vara i gott skick.) 

 Gräsklippning och snöskottning, byte av glödlampor med mera ombesörjer  värden. Helst ska dessa 

arbeten utföras mellan uthyrningarna eller i samråd med gästen. 
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 Ett varmt välkomnande brukar uppskattas av gästen.  Det kan vara en liten välkomsthälsning, en 

blomma på bordet etc. Möt gärna upp gästen personligen för att få en första kontakt och för att kunna 

gå igenom några praktiska saker. 

 Lägg gärna fram ett papper eller en pärm med viktig information om hur saker fungerar och bra att 

veta i och runt huset, t ex var proppskåpet sitter, hur man använder tvättmaskinen, hantering av sopor, 

städrutiner etc.  

 Lägg gärna fram några turistbroschyrer. Turistbyrån kan så klart hjälpa dig att plocka ihop material. 

En gästbok kan vara trevlig att skriva i och att läsa. 

 Om ni tillhandahåller en båt är det bra att ha flytvästar till alla gäster. Finns även att låna hos 

räddningstjänsten.  

 Informerar gärna dina grannar om att du hyr ut till gäster från Sverige och andra länder. 

 

 

 

För uthyrning via Visit Arvika krävs att du godkänner nedanstående: 
 

Visit Arvika använder mina lämnade personuppgifter i syfte att kunna förmedla/marknadsföra mitt boende 

och informationen jag lämnade i avtalet till tredje part och för att kunna administrera bokning och betalning 

på bästa sättet. Mina uppgifter om boendet publiceras på websidan och mina personuppgifter kan lämnas ut 

till tredje part. Visit Arvika sparar mina uppgifter i max 2 år. 

   Jag samtycker 

   Jag godkänner att Visit Arvika lägger ut mitt boende på www.visitarvika.se. 

 

 

Jag godkänner ovanstående rekommendationer och villkor: 

 

Datum: __________/___________20 

 

Underskrift: ______________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ________________________________________ 
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BILDER 

 

OBS!  För uthyrning krävs bilder: liggande format, minst 1 MB.  Skickas till 

turist@arvika.se 
 

För att kunna marknadsföra ditt uthyrningsobjekt behövs det bra bildmaterial. Bilder behöver vara i 

liggande format.  

 

Tänk på följande när du tar/väljer bilder: 

- Ta bilden på hur det kommer att se ut när gästen kommer till stugan. Bilderna ska reflektera verkligheten på 

bästa sätt. 

- Det behövs både interiör- och exteriörbilder. Gärna på utsikten, trädgården, uteplats etc. 

- Städa och ta bort onödiga prylar, t ex jackor, tandborstar etc.  Ha så mycket tomma bänkytor som möjligt i 

köket. Plocks bort disken. 

- Ställ undan saker som inte ingår i hyran, te x handdukar, schampo, cykel etc. 

- Använd solljus och innebelysning för att skapa fina bilder. Ställ fram blommor på sommaren och värmeljus 

under mörkare tider.  

- Klipp gräset och plocka rent ute. 

- Fota det som ingår i hyran, t ex cyklar, båt, friggebod. 

- Ligger stugan vid vattnet tar gärna en bild där stugan och vattnet syns.  


