
FÖRHÅLLNINGSREGLER FÖR NÖB:S FJÄLLSTUGA I ÄKÄSLOMPOLO

Fjällstugan ägs av föreningen och användningsrätt äger alla föreningens medlemmar med 
familj på nedannämnda villkor:

1. Skötseln av fjällstugan handhas av föreningens styrelse i enlighet med stadgarna, styrelsen utser en 
disponent som handhar löpande ärenden.

2. Stugan är försedd med 16 bäddplatser (12+4 platser). Dubbelrummen är utrustade med bäddbara soffor.  
Hyran för användningen av fjällstugan fastsälls av styrelsen.

3. Ansvaret för stugan under användningen åligger den föreningsmedlem som bokat stugan.

4. Beställningen av fjällstugan bör göras senast 1 månad före användningsdagen.
Fullbokning bör dock göras senast 2 månader före användningsdatum.

5. Avbeställning bör göras senast 4 veckor före användningsdagen.  Ifall avbeställning försummas debiteras 
en avgift om 50 euro.

6. Reserverade antal dygn debiteras, hyresgästen får inte självmant förkorta antalet dygn från fakturan utan 
antalet reserverade dygn bör betalas.

7. Vid en eventuell förlängning av semestern kontakta disponenten för kontroll om det finns möjlighet till en 
förlängning.  Korrigera sedan fakturan i samråd med disponenten.

8. Hyresavgiften är :
Veckorna 1, 8-18, 51-52:         *- rumsbokning 35€/rum/dygn. * - fullbokning 110€/dygn.
Veckorna  2-7, 36-50:   *- rumsbokning 30€/rum/dygn. * - fullbokning 90€/dygn.

               Veckorna  19- 35:                     *- rumsbokning  20€/rum/dygn. * - fullbokning 60€/dygn
                                  OBS.  Veckobokning > 7-de dygnet gratis vid fullbokning.     

              Minimiavgift dock: 
  9.  Minimiavgift om 2 rums hyra , € debiteras om man är ensam gäst i stugan.

 
10. Rummen skall vara städade och disponibla kl. 15:00.

11. Hyresavgiften betalas med bankgiro.  Betalningstid 30 dagar övertidsränta 16 %.

12. Slalomutrustning som finns i fjällstugan får användas.

13. Reservnyckel finns hos Matti Kangosjärvi, som bor granne med stugan och får användas endast i nödfall.  
Nyckeln skall då genast lämnas tillbaka och för besväret betalas åt Kangosjärvi direkt.  Användningen av 
stugan skall då meddelas disponenten vid hemkomsten.

14. Årlig underhållstalko för alla medlemmar hålles under sommarhalvåret.

15. Disponent är Bengt Häggman tel. 0400 663187, 06-7667138
e-mail> bengt.haggman@gmail.com

ADRESS: Kapintie 2   95970 Äkäslompolo (Karta fås av disponenten vid behov)

Gäller från 25.09.2014

Styrelsens beslut på möte 4/2014, 24.09.2014 i Larsmo
Uppdaterat av styrelsen 11 Oktober 2017


