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Kontrakt nr 1
Objekt nr 1

Upplåtelse av rätt att fånga kräftor
Fastighetsägare

Sveaskog AB
Upplåtare

Ekosafari AB
Marka v 24
70595 Örebro

Kontaktperson

Nyttjanderättshavare

Fiskeområde

Mats Johnsson
tel nr
019 33 00 90
Mobil
070 640 64 40
E post
mats@ekosafari.se

Namn
Adress
Mejl

Telnr

Toften 1

Upplåtelse Ekosafari AB upplåter rätt åt nyttjanderättshavaren att inom fiskeområdet fånga kräftor
på i detta avtal angivna villkor. Upplåtelsen omfattar rätt att tillsammans
med andra fiska med samtliga lagliga redskap.
Upplåtelsetid
Avgift

Från 15/3 2009 och tillsvidare.

Nyttjanderättshavaren skall förskottsvis per år betala en avgift på 1000 kr. vid
betalningstillfället gällande mervärdesskatt tillkommer. Vid för sen
betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för
betalningspåminnelse enligt vad som stadgas för inkassokostnader.
Upplåtaren förbehåller sig rätt att höja avgiften med hänsyn till
förändringar i penningvärdet samt marknadsmässiga förändringar.

Ekosafari
Mats Ola Johnsson
Marka v 24
705 95 Örebro

e-post: mats@ekosafari.se
www.ekosafari.se
mobil: 070 640 64 40

Överlåta/upplåta

Nyttjanderättshavaren får inte överlåta eller på annat sätt överföra
rättigheten enligt detta avtal till annan.
Han äger rätt att medtaga icke betalande gäst, detta hindrar inte att
nyttjanderättshavarens familj och hushåll får delta i kräftfångsten.

Av salu

Nyttjanderättshavaren får inte saluföra fångsten.

Vägar

Nyttjanderättshavaren äger nyttja de enskilda vägar detta får dock inte ske under tid för
tjällossning eller då fastighetsägaren låtit avstänga väg.

Tillsyn mm Nyttjanderättshavaren skall i görligaste mån utöva tillsyn för att förhindra att olovligt
fiske äger rum inom fiskeområdet
Särskilda
Kräftfiskelott NR: 1. Kräftfisket får påbörjas första onsdagen i augusti
bestämmelser
kl.17.00
Detta avtal har upprättats i två liktydande exemplar varav upplåtaren tagit ett och
nyttjanderättshavaren det andra. Utan parternas underskrift är detta avtal
ogiltigt.

Örebro den_______________
Ekosafari AB

_________________________
Enligt fullmakt
Mats Ola Johnsson
Ekosafari AB

Ekosafari
Mats Ola Johnsson
Marka v 24
705 95 Örebro

____________________________
Nyttjanderättshavaren

e-post: mats@ekosafari.se
www.ekosafari.se
mobil: 070 640 64 40

