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AVTAL ELEVBOENDE GYMNASIET   

 
Detta avtal gäller under perioden läsåret 2022–2023 för möblerat boende i enkel- eller 
dubbelrum. Rummet får inte hyras ut i andra hand. Tillträde till rummet sker i anslutning till 
skolstart och enbart om påskrivet avtal är inskickat till Wången.  
 
Avgift och betalning 
Avgiften för 2022–2023 är 34 950 kr per läsår för dubbelrum och 47 690 kr per läsår för 
enkelrum. Avgiften innefattar hyra av rum samt matkostnader (frukost och middag).  

Vid byte av rum, efter boendes önskemål, debiteras den boende med 300 kr. Nytt boendeavtal 
upprättas om byte sker mellan dubbelrum och enkelrum. Elev i dubbelrum som av någon 
anledning flyttar till enkelrum debiteras då för enkelrum. Detta gäller även den elev som bor 
kvar ensam i dubbelrummet. Wången ansvarar inte för att hitta ny rumskamrat. 

Fakturering sker uppdelat på åtta fakturor med början den 31 augusti 2022. Fakturan skickas i 
första hand med e-post. Om fakturan skall skickas per post tas en administrativ avgift ut på 60 
kr per faktureringstillfälle. Betaltiden är 30 dagar. För att undvika bankavgifter för 
utlandsbetalningar hänvisar vi till Wärdshuset där möjlighet finns att betala med bankkort. 

Vårdnadshavare tecknar avtal för omyndig elev och är då betalningsansvarig. För elev som blir 
myndig under avtalstiden kommer betalningsansvaret att ligga kvar på den som undertecknat 
detta avtal om inget annat meddelats oss.  

Elev som är myndig när avtalet ingås kan själv vara betalningsansvarig. Förälder eller annan 
kan dock ta på sig betalningsansvaret genom att skriva på detta avtal tillsammans med eleven. 

Regler för boende 
Under året och i samband med avflyttning besiktas rummet och ingående inventarier. 
Ersättning tas ut för onormalt slitage eller skador och för inventarier som saknas vid 
besiktningstillfällen. 

Rummet skall vara städat till avflyttningsbesiktningen. Extra städning debiteras 350 kr per 
timme (startavgiften är alltid en timme, dvs 350 kr). Ej återlämnad nyckel debiteras med 1000 
kr.  

Boende är skyldig att delta vid husmöten och skall även bidra till skötseln av allmänna ytor i 
samband med städkvällar. 

Alla elever som bor i elevboendet är skyldiga att känna till och följa de trivselregler som finns i 
elevhandboken.  
 
Övriga bestämmelser och information finns samlade i Elevhandboken. Undertecknare av avtal, 
samt elev, godkänner innehållet i elevhandboken genom att detta avtal undertecknas.  

 
Gäster 
Eleven kan ta emot tillfälliga gäster på rummet. Extra madrasser finns att låna. Eleven måste 
anmäla i förväg att gäst vistas i boendet. Gäster följer samma regler som eleven. Gäster får inte 
övernatta i gemensamma utrymmen. Gäster kan nekas övernattning. 

Avtalets giltighetstid 
Uppsägningstiden är 1 månad om boendet skall lämnas före avtalstidens utgång. Uppsägning 
ska lämnas skriftligen. 
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Jag/vi har tagit del av ovanstående och är införstådda med innehållet. 

Avtalet avser boende i elevhem 

Eleven önskar bo i:      Enkelrum   □          Dubbelrum   □        

Jag vill gärna dela rum med……………………………………………………………….. 
(Om rumsvalet inte går att tillgodose kommer betalningsansvarig att kontaktas och om så önskas, nytt avtal skrivas.)

 ______________________________  __________________________________ 
Elevens underskrift Vårdnadshavarens underskrift 

_______________________________ __________________________________ 
Namnförtydligande elev Vårdnadshavares namnförtydligande. 

Faktureringsuppgifter: 

____________________________ __________________________________ 
Betalningsansvarigs underskrift  Namnförtydligande betalningsansvarig  

Adress:__________________________  Telefon:_____________________________ 

Postnr:__________________________ Ort:________________________________ 

E-post:__________________________________________ (var vänlig texta tydligt)

Personnr:_________________________________ 

Kontonummer för insättning av mat- och/eller övriga ersättningar (se Elevhandbok) 

Konto inkl clearingnummer:________________________________________________ 

IBAN och SWIFT (för utländska elever): ___________________    ___________________ 

Kontoinnehavare: _______________________________________________________ 
Vänligen meddela ev. ändringar under avtalstiden.  

Fyll i blanketten direkt i datorn eller skriv ut och fyll i för hand.  
Skriv ut blanketten, skriv under, fota/scanna den och skicka till naturbruk@wangen.se 
eller posta den till: 

Wången AB 
Att: Britt-Inger Gerhardsson 
Wången 110 
835 93 Alsen  

SENAST 1 AUGUSTI VILL VI HA DITT AVTAL HOS OSS! 

Wången den______________2022 

____________________________ 
Håkan Karlsson, vd, Wången AB 
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