Pool på trädgårdtäppan tillhörande din lägenhet
För att få tillstånd om pool på täppa krävs att du fyller i
Tillägg till hyresavtal- pool på täppa i två exemplar.
Villkoren accepteras genom att underteckna båda exemplaren (om två personer
tecknat hyresavtalet ska båda skriva under).
Återsänds till:
KKB Fastigheter AB
Box 109
244 22 Kävlinge
eller lämnas på vårt kontor eller i brevinkast, Mårtensgatan 25 B, Kävlinge

Observera!
KKB:s medgivande gäller först när vi signerat och skickat tillbaka
ditt exemplar.

Tillägg till hyresavtal – pool på täppa
Adress och lägenhetsnummer:
Hyresgäst/-er:

I egenskap av hyresvärd och fastighetsägare lämnar KKB medgivande till
hyresgästen på ovanstående adress att inneha mindre trädgårdspool/spa på
trädgårdsyta tillhörande bostaden. Medgivandet förutsätter, att hyresgästens
pool/spa är utrustad med skydd mot drunkning som föreskrivs i:
Plan- och bygglagen
Ordningslagen
Boverkets författnings
samling

3 kap §§ 15 – 18
SFS 3 kap § 5
BBR 15 BFS 2008:6
8:95

www.riksdagen.se (PBL)
www.riksdagen.se (SFS)
www.boverket.se

Utöver detta har hyresgästen skyldighet att själv söka eventuellt andra erforderliga
tillstånd. Se www.kavlinge.se under Bygga och bo/Marklov och Mur och plank.
Medgivandet innebär inte att KKB tar över vare sig ägande, underhållsansvar eller
övrigt ansvar gentemot tredje man, som kan följa med innehav av pool. Hyresgästen
har även själv skyldighet att svara för eventuell försäkring.
Hyresgästen är skyldig att i samband med avflyttning, i den mån tillträdande
hyresgäst väljer att inte överta anläggningen, riva och bortföra densamma samt
återställa ytor i ursprungligt skick senast på avflyttningsdagen klockan 12.00.
Med tanke på de små tomterna vid radhusen förutsätts att normal hänsyn tas
till grannar, så att störning inte uppstår.
KKB:s hyresgäst /hyresgäster:
Ort och datum:

Ifylles av KKB Fastigheter AB
Ort och datum:
För KKB:
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