
BOKNINGSFORMULÄR FÖR PERSONALSTUGOR HOS NORRKÖPINGS PASTORAT 
 
 ASPDALEN, BORKHULT 
Bokningsbeställning (ifylls av beställaren och inlämnas till KN:s kansli) 
 

Grupptillhörighet för turordning (kryssmarkeras) 

 
 Grupp 1 Tillsvidare- och säsongsanställd 

 Grupp 2 Förtroendevald  

 Grupp 3 Frivillig medarbetare 

 Grupp 4 Övrig person på rekommendation av någon inom grupp 1-4 

   Referensperson: 
 

   …………………………………………………………………………………….. 
   Namn, personnummer, adress 

 

Nyttjandetid (önskemål markeras med 1 = första hand, resp 2 = andra hand) 

 

 Vecka  Fr o m fred ………… kl 18.00    t o m fred …………… kl 18.00 

 ”  Fr o m fred ………… kl 18.00     t o m fred …………… kl 18.00 

 

 Veckoslut Fr o m fred ………… kl 18.00    t o m sönd…………… kl 18.00 

 ”  Fr o m fred ………… kl 18.00     t o m sönd…………… kl 18.00 

 

 Dygn  Fr o m ………………. kl 18.00     t o m …………………. kl 18.00 

 ”  Fr o m ………………. kl 18.00     t o m …………………. kl 18.00 

 

 Har tidigare inte hyrt   Har tidigare hyrt 

 personalstugan                  personalstugan 

 

Betalningsalternativ (Kryssmarkeras) 

 Löneavdrag   Mot räkning   

 

Personuppgifter/Namnunderskrift 

 

Namn …………………………………………………… Personnummer ………………………. 

 

Adress …………………………………………………. Tel.nr (dagtid) ………………………… 
 

Jag har tagit del av bestämmelserna om Aspdalen (bilaga), och förbinder mig att följa dessa. 
 

…………………………………………. 
Namnteckning 

 

BESLUT OM BOKNING OCH BETALNING (Ifylls av fastighetsavdelningen) 

 Bokning för din räkning har skett ……………………………………………………………… 

 Bokning har inte kunnat ske under önskad tid. V g återkom om annan tid önskas. 
 

Avgiften, kronor ………………………. erlägges    genom löneavdrag …… månad …… 20.… 

      mot räkning senast ………………………… 

     

 

Fastighetsavdelningen 20 ………………. 

 

………………………………………………. 
Handläggare 

 

 



BESTÄMMELSER OM PERSONALSTUGEVERKSAMHET HOS NORRKÖPINGS PASTORAT 
 
 

Norrköpings pastorat tillhandahåller i personalfrämjande syfte sk 
personalstugor för anställda och förtroendevalda i den omfattning 
och på de villkor och förutsättningar som framgår av dessa 
bestämmelser. 
 
1. Tillhandahållna personalstugor 

a. Lägenhet Aspdalen, Borkhult 
 

2.  Nyttjanderätt och turordning 
Nyttjanderätt upplåtes enligt följande turordning: 
       Grupp 1     Tillsvidare- och säsongsanställda eller mot- 
                          svarande anställningsförhållande hos  
                          pastoratet 
 Grupp 2     Förtroendevalda hos pastoratet. 
 Grupp 3     Frivilliga medarbetare med fortlöpande upp- 
                   drag av nämnvärd omfattning hos pastoratet. 
 Grupp 4     Övriga personer på rekommendation av ovan- 
 nämnda. 
Inom respektive grupp äger den företräde som tidigare icke  
nyttjat personalstuga hos pastoraten: I sista hand fastställs 
turordningen genom lottning. 
 
3. Upplåtelsealternativ 
Lägenheten Aspdalen/Grindstugan 

a. Per vecka (normalt fred 18.00 – fred 18.00) 
  b. Per veckoslut        (fred 18.00 – sönd 18.00) 
  c. Per dygn               (18.00 dag 1 – 18.00 dag 2) 
Personalstuga kan endast bokas för en vecka/veckoslut/dygn i 
taget per år såvida icke densamma är ledig med beaktande av 
gällande bokningsregler. 
Veckobokning har företräde framför övrig bokning. 
 
4. Priser/Betalning 
Följande priser gäller för respektive stuga, nyttjandetid och 
nyttjare: 
Personalstuga Nyttjandetid   
Aspdalen  Vecka  1375 kr 
   Veckoslut  550 kr         
   Dygn 275 kr          
Hyran erläggs i förskott genom löneavdrag om så är möjligt och i 
annat fall mot räkning. 
 
5. Bokning 
Bokning sker genom särskild blankett som tillhandahålles av 
pastoratets kansli eller av personalredogörarna. För rätt till 
turordning skall ansökningsformulär inlämnas till pastoratets 
kansli inom följande tider: 
 
Bokning vecka              Bokning veckoslut/dygn 
Maj-Sept    Senast 1 apr  varje år    Senast 1 månad före 
 
Beställaren erhåller skriftlig uppgift om vilken bokning som skett 
samt hur avgiften skall erläggas. 
Bokad tid är bindande för beställaren såvida icke annan godtagbar 
nyttjare kan insättas i dennes ställe. 
Den som erhållit nyttjandetid får icke utan upplåtarens 
godkännande överlåta tiden på annan person. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Ordningsföreskrifter 
a. Nycklar utlämnas och inlämnas på Pastoratets kansli. 
b. För vistelsen tillhandahåller upplåtaren gasol samt inventarier och 

utrustning enligt särskild förteckning. 
c. Behov av gasol samt brister i byggnaderna eller utrustning skall 

omgående meddelas pastoratets kansli (tel 011-24 10 00). 
d. Nyttjaren ansvarar under nyttjandetiden personligen för vård av 

byggnaderna samt dess tillhörande inventarier och utrustning, 
liksom städning av byggnaderna och tomtområdet (inkl 
gräsklippning) vid frånträdet. 

e. Upplåtaren ansvarar icke för egendom eller utrustning som tillhör 
nyttjaren. Samma gäller om desamma kvarlämnas i byggnaderna. 

f. Upplåtaren ansvarar ej för att vägen till lägenheten Aspdalen är 
körbar med bil under vintertid. 

g. Nyttjaren svarar för att vägbommar och dylikt låses efter passage. 
h. Anläggande av öppen eld sker på nyttjarens egen risk. Stor varsamhet 

skall iakttas med tanke på väderleksförhållanden och naturens 
beskaffenhet. 

i. Telefonnummer till Aspdalen är 0120-611 29. Utgående samtal är 
räckviddsbegränsade.  

j. Båt skall efter användning placeras på föreskrivet sätt och låsas. 
 
7. Båt/Fiske 
Lägenheten Aspdalen 
I avgiften ingår rätt till nyttjande av roddbåt samt fiske (ej kräftfiske) med 
handredskap i sjön Yxningen. Fiskekort utlämnas med nycklarna och skall 
återlämnas med dessa. 
 
8. Administration av personalstuguverksamheten/Redovisning 
Administrativa och praktiska frågor med bokning, fastställande av 
turordning, lottning, fastighetsservice m m handhas av pastoratets kansli.  
Kostnaderna respektive intäkter för verksamheten skall redovisas under 
särskilt konto i pastoratets budget. 
 
9. Ansvar 
Nyttjare som uppenbart bryter mot dessa bestämmelser och 
ordningsföreskrifter har inte rätt till fortsatt förhyrning av pastoratets 
personalstuga. 
 
10. Tolkning/Tillämpning 
För närmare tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser ansvarar 
pastoratets kyrkoråd.



 

 


