tilI Arrendeavtal
Tilldggsavtal
och har ingitts
("Tilldggsavtalet"),
dr daterati februari 2O2O
till Arrendeavtal,
Dettatilldggsavtal
mellan:
L9460729-0824, Villagatan 4,

I

Horn, personnummer
Madeleine von
och
tL4 32 StockhoIm,("Fastighetsigaren");

2

c/o Marie von
802513-7889,
Sdro Badklubbldeell Forening,Organisationsnummer
("Arrendatorn").
429
44
Sdro,
23,
Essen,Guntoftavdgen

och Arrendatornbeniimnsnedangemensamtfor "Parterna" och var for sig
Fastighetsiigaren
"Part".

1

Bakgrund

1.1

("Arrendeavtalet")
med SdroBadklubb
BritaWallenbergingick1981ett Arrendeavtal
pd
Kungsbacka
parkeringsplats
fastigheten
och intilliggande
avseendebadanl6ggning
SdroI:447, bilaga1.
fortsatta funktion och Sdro
Syfte med Arrendeavtaletvar att trygga anliiggningens
Badklubbsnyttjandeav anldggningen.

r.2

SdroI:447.
, Madeleinevon Horndr sedan1995Sgaretill fastighetenKungsbacka
Parternahar fort samtal om en forldngningav Arrendeavtaletbland annat mot
medlemmarfor
bakgrundav att Arrendatornskakunnata in medelfrin badklubbens
och ddrigenombibehillaanlSggningens
kunnaunderhillaanl6ggningen
att l6ngsiktigt
funktion.
l6ngsiktiga

1.3

av Badhuset,bilaga2.
SdroBadklubbhar iseptember2OL9utfort en besiktning

2

avArrendeavtalet
Frirldngning

2.L

undertecknande.
forldngsi 49 Ar frin och med Tilldggsavtalets
Arrendeavtalet

2.2

Arrendatornforbindersigatt utforade underhillsitgdrdersom beskrivsi bilaga2.

Bilaeor
BilagaL - Arrendeavtalet
av Badhusetunderseptember2019
Bilaga2 - Besiktning
och
av vilka Fastighetsdgaren
Detta Tilliggsavtalhar upprdttatsi tvi (2) originalexemplar,
Arrendatornhar erh6llitvar sitt.
Stockholmden 3 februari 2O2O
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Besiktningav Badhusetunder septemberminad 2OLg
var fr6n SdroBadklubb:
Ndrvarande
vid besiktningen
Bo Krusell(ordforande)
EvaKennedyNordqvist(sekreterare)
p6 Vdstfastigheter,
Vdstra
ErikTellow(intendenti Badklubben
och tillikaFastighetsforvaltare
Gotalandsregionen)
JanSanderoth(f.d.ordforande)
For Kontrollav taketanlitadesTdcksystem
AB,Askim,BerntEricsson
Byggnaden
som dr ett enkeltmen karaktdrsfullt
dldrebadhusi ett viningsplandr uppfordi slutetav
klassB med ett hogt
vdrdefullbebyggelse
1800-talet.Den ingir i en inventeringav kulturhistoriskt
for kulturmiljovirdeni Kungsbacka
kulturhistoriskt
viirde.Byggnaden
ing6rocksdi ett riksintresse
Byggnaden
fdr alltsi inte rivasoch underhillskallgorasmed
kommunskulturmiljoprogram.
frdn
varsamhetddr man utgir
ursprungligt
utforandevad gdllermaterial,stil och hantverk.
genomfordes
fr6n SdroBadklubb.Ndrvi kom till taket,som vi dels
Besiktningen
av representanterna
viktigdel anlitadevi en expertenligt
hadesvdrtatt komma6t och delsbedomdesom en synnerligen
ovan.
Plintaroch grundmurar
Skadadeplintarhar repareratsoch gjutitsom. Sammasakgdllergrundmuraroch bryggor.Eventuell
yta blir
ytterligareplintforstdrkning
viintarvi med i awaktanp6 om en forldngning
av dambastuns
aktuell.
Stomme
och itgdrdar efter hand
Triistommenir gammalmen dr i gott skick.Vi besiktigarkontinuerligt
eventuellafel.
Bjdlklaget
i vdstradndanav
underherrbastudelen
Storreforbdttringgjordes2OI7 efter stormenUrd. Bjiilklaget
i duschrummetpi herrsidan2018
anldggningen
byttesmot gjutenplatta.Efteren vattenldcka
bjiilklag.Det dr i gott skick.
oppnadesgolvetoch vi kundebesiktigaen storredel av kringliggande
Fortsattbesiktning
skerkontinuerligtoch eventuellafel 6tgdrdas.
Fasader
efter behov.
Kontinuerligt
underhillsker.M6lningsarbeten
Yttertak
kom fram till foljande:
Vir externabesiktningsman
"Gett igenomde olikatakdelarnasom bestir av tegeltak,pldttaksamtpapptak.
pe pl6tensom ldmnasutan 6tgdrd.
Vad gdllerplittaket si var takdelarnaintakta,nigra rostangrepp
Ldktenintakt.
Pi tegeltaketfinnsett antaltegelpannorsom behoverjusterasoch nya pannorfinnspi vinden.

Vindsbjiilklag
ochtakspontintaktapga.att man har en god ventilationi huskroppen.
Eftersomdet
inte finnsn6grasdkerhetsoglor
si justeraspannornatill v6reni sambandmed pappomldggningen.
(Taketnis med stegesom placerasivattnet).
Vadgdllervindskivorna
si behoverdessabytasoch breddas.
Vadgdllerdet tidigareomlagdataket si kanvi inte se om det dr mekanisktforankrat,si att vi
foresldratt man skiirupp och kontrollerardennainfdstning
till viren. Foresliratt man ldggernya
vindskivorvid omldggningen
samt pi den tidigareomlagdapappenndr vi vet om den dr mekaniskt
fastsatt."
De av Tdcksystem
foreslagnadtgdrdernakommeratt utfdrasundervdren 2020.
Fiinster
Reparation,
m6lningoch omkittninggjordes2016.Kontinuerlig
kontrollskeroch ev.fel 6tgdrdasvid
behov.
HSngrdnnoroch stupr<ir
Behovav justeringoch i n6grafall bytenforeliggerpi flerastdllen.Utforsi sambandmed
takoversynenv6ren 2020.
Reparationsoch underhillsfond.
Utoverdriftkostnaderna
avsdtterBadklubben
gemensamtca 150OO0kr per 6r
och Bastuklubbarna
for reparationer
och underhill.Kassareserven
dr idagL00000 kr.
Atgardsplanunder arrendetiden(5Oirl
SdroBadklubbansvararfor att lopandebesiktningav byggnaden
skerunderarrendetiden
och att
nodigaunderhillsarbeten
utfors.
Det Sliggersdro Badklubbatt h6llabyggnaden
fullvdrdesfdrsdkrad.
SdroBadklubbansvararinte for Sterstdllande
av byggnaden
i hdndelseav skadagenom
naturkatastrof
ellerannanskadeorsak
som inte tdcksav forsdkringsbolag.
Sdroden 3l oktober 2OL9
SdroBadklubb
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