
Ti lldggsavtal til I Arrendeavtal

Detta til ldggsavtal til l Arrendeavtal, ("Tilldggsavtalet"), dr daterat i februa ri 2O2O och har ingitts

me l lan :

I Madeleine von Horn, personnummer L9460729-0824, Villagatan 4,

tL4 32 StockhoIm, ("Fastighetsigaren"); och

2 Sdro Badklubb ldeel l  Forening, Organisationsnummer 802513-7889, c/o Marie von

Essen, Guntoftavdgen 23, 429 44 Sdro, ("Arrendatorn").

Fastighetsiigaren och Arrendatorn beniimns nedan gemensamt for "Parterna" och var for sig

"Part".
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Bakgrund
Brita Wallenberg ingick 1981 ett Arrendeavtal ("Arrendeavtalet") med Sdro Badklubb

avseende badanl6ggning och int i l l iggande parkeringsplats pd fast igheten Kungsbacka

Sdro I:447, bi laga 1.

Syfte med Arrendeavtalet var att trygga anliiggningens fortsatta funktion och Sdro

Badklubbs nytt jande av anldggningen.

, Madeleine von Horn dr sedan 1995 Sgare t i l l  fast igheten Kungsbacka Sdro I:447.

Parterna har fort samtal om en forldngning av Arrendeavtalet bland annat mot

bakgrund av att Arrendatorn ska kunna ta in medel fr in badklubbens medlemmar for

att l6ngsikt igt kunna underhi l la anl6ggningen och ddrigenom bibehi l la anlSggningens

l6ngsikt iga funktion.

Sdro Badklubb har iseptember 2OL9 utfort en besiktning av Badhuset,bi laga2.

2 Frirldngning av Arrendeavtalet
2.L Arrendeavtalet forldngs i  49 Ar fr in och med Ti l ldggsavtalets undertecknande.

2.2 Arrendatorn forbinder sig att utfora de underhi l lsi tgdrder som beskrivs i  bi laga 2.

Bi laeor

Bilaga L - Arrendeavtalet

Bi laga 2 - Besiktning av Badhuset under september 2019

Detta Ti l l iggsavtal har upprdttats i  tvi  (2) originalexemplar, av vi lka Fastighetsdgaren och

Arrendatorn har erh6l l i t  var si t t .

Stockholm den 3 februari 2O2O
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Besiktning av Badhuset under september minad 2OLg

Ndrvarande vid besiktningen var fr6n Sdro Badklubb:

Bo Krusel l  (ordforande)

Eva Kennedy Nordqvist (sekreterare)

Erik Tel low (intendent i  Badklubben och t i l l ika Fastighetsforvaltare p6 Vdstfast igheter, Vdstra

Gotalandsregionen)
Jan Sanderoth (f .d. ordforande)

For Kontrol l  av taket anl i tades Tdcksystem AB, Askim, Bernt Ericsson

Byggnaden som dr ett  enkelt men karaktdrsful l t  dldre badhus i  ett  viningsplan dr uppford i  slutet av

1800-talet.  Den ingir i  en inventering av kulturhistoriskt vdrdeful l  bebyggelse klass B med ett hogt

kulturhistoriskt vi irde. Byggnaden ing6r ocksd i  ett  r iksintresse for kulturmil jovirden i  Kungsbacka

kommuns kulturmil joprogram. Byggnaden fdr al l tsi  inte r ivas och underhi l l  skal l  goras med

varsamhet ddr man utgir frdn ursprungligt utforande vad gdl ler material,  st i l  och hantverk.

Besiktningen genomfordes av representanterna fr6n Sdro Badklubb. Ndr vi kom t i l l  taket, som vi dels

hade svdrt att  komma 6t och dels bedomde som en synnerl igen vikt ig del anl i tade vi en expert enl igt

ovan.

Plintar och grundmurar

Skadade pl intar har reparerats och gjut i ts om. Samma sak gdl ler grundmurar och bryggor. Eventuel l
ytterl igare pl intforstdrkning vi intar vi  med i  awaktan p6 om en forldngning av dambastuns yta bl ir

aktuel l .

Stomme
Tri istommen ir gammal men dr i  gott skick. Vi besikt igar kontinuerl igt och i tgdrdar efter hand

eventuel la fel.

Bjdlklaget

Storre forbdttr ing gjordes 2OI7 efter stormen Urd. Bj i i lk laget under herrbastudelen i  vdstra dndan av

anldggningen byttes mot gjuten platta. Efter en vattenldcka i  duschrummet pi herrsidan 2018

oppnades golvet och vi kunde besikt iga en storre del av kringl iggande bj i i lk lag. Det dr i  gott skick.

Fortsatt besiktning sker kontinuerl igt och eventuel la fel 6tgdrdas.

Fasader
Kontinuerl igt underhi l l  sker. M6lningsarbeten efter behov.

Yttertak

Vir externa besiktningsman kom fram t i l l  fol jande:

"Gett igenom de ol ika takdelarna som bestir  av tegeltak, pldttak samt papptak.

Vad gdl ler pl i t taket si  var takdelarna intakta, nigra rostangrepp pe pl6ten som ldmnas utan 6tgdrd.

Ldkten intakt.
Pi tegeltaket f inns ett antal tegelpannor som behover justeras och nya pannor f inns pi vinden.



Vindsbji i lk lag och takspont intakta pga. att  man har en god venti lat ion i  huskroppen. Eftersom det
inte f inns n6gra sdkerhetsoglor si  justeras pannorna t i l l  v6ren i  samband med pappomldggningen.
(Taket nis med stege som placeras ivattnet).
Vad gdl ler vindskivorna si behover dessa bytas och breddas.
Vad gdl ler det t idigare omlagda taket si  kan vi inte se om det dr mekaniskt forankrat, si  att  vi
foresldr att  man ski ir  upp och kontrol lerar denna infdstning t i l l  viren. Foresl ir  att  man ldgger nya
vindskivor vid omldggningen samt pi den t idigare omlagda pappen ndr vi vet om den dr mekaniskt
fastsatt."

De av Tdcksystem foreslagna dtgdrderna kommer att utfdras under vdren 2020.

Fiinster
Reparation, m6lning och omkittning gjordes 2016. Kontinuerl ig kontrol l  sker och ev. fel 6tgdrdas vid
behov.

HSngrdnnor och stupr<ir
Behov av justering och i  n6gra fal l  byten forel igger pi f lera stdl len. Utfors i  samband med
takoversynen v6ren 2020.

Reparations och underhillsfond.
Utover dri f tkostnaderna avsdtter Badklubben och Bastuklubbarna gemensamt ca 150 OO0 kr per 6r
for reparationer och underhi l l .  Kassareserven dr idag L00 000 kr.

Atgardsplan under arrendetiden (5Oirl

Sdro Badklubb ansvarar for att  lopande besiktning av byggnaden sker under arrendetiden och att
nodiga underhi l lsarbeten utfors.
Det Sl igger sdro Badklubb att h6l la byggnaden ful lvdrdesfdrsdkrad.
Sdro Badklubb ansvarar inte for Sterstdl lande av byggnaden i  hdndelse av skada genom
naturkatastrof el ler annan skadeorsak som inte tdcks av forsdkringsbolag.

Sdro den 3l oktober 2OL9
Sdro Badklubb

gm. Jan Sanderoth


