
Hyresavtal avseende gymnasieskola

Denna dag har följande parter (" Parterna ") ingått detta hyresavtal avseende hyra av

gymnasieskola (" Avtalet"):

(i} Avalanche Capital AB (556665-9024), Barnhusgatan 20, 111 23 Stockholm

("Hyresvärden"); och

(ii} Haparanda kommun (212000-2775), Torget 9, 953 85 Haparanda

("Hyresgästen").

1. Hyresobjektet

Gymnasieskola för Haparanda kommun belägen inom Barents Center iHaparanda/Tornlo

som ska uppföras på fastigheterna Haparanda Reven, Tinan och/eller Patan ("Barents

Center"} utmarkerad på karta i Bilaga 1 ("Hyresobjektet").

2. Ändamålet med förhyrning av Hyresobjektet

Skolverksamhet.

Hyresgästen har rätt att under Hyrestiden förhyra hela eller delar av Hyresobjektet till tredje

man. Hyresgästens ansvar under detta Avtal förändras dock inte på grund av sådan eventuell

andrahandsuthyrning. Hyresgästen ansvarar för eventuella andrahandshyresgäster.

3. Hyresobjektets utrustning och skick

Hyresobjektet ska, under hela Hyrestiden, innehålla de utrustnings- och facilitetsnivåer

(inklusive inredning och möbler) som (i) anges i den detaljprojektering som tas fram av

Hyresvärden i samråd med arbetsgruppen för gymnasieskolan och (ii) som är lämpliga förde

utbildningsprogram som ska bedrivas inom Hyresobjektet vilket närmare preciseras i Bilaga

2. Vid ursprungligt tillträde ska Hyresobjektet vara i nyskick,

Hyresobjektet, inklusive utrustningar och faciliteter ska, under hela Hyrestiden, underhållas i

enlighet med senare separat upprättad underhållsplan.

CS



4. Hyresobjekts utformning och omfattning

Hyresobjektets utformning följer programskissen "Snöflingan", se ritningar i Bilaga 3 och

uppgår till totalt cirka 3200 mz BTA.

5. Externa faciliteter

Följande externa faciliteter tillhör Hyresobjektet:

(i) Tillfart till Barents Center för av-och pålastning;

(ii) Möjlighet att förhyra parkeringsplatser mot extra kostnad enligt separata avtal;

(iii) Externt studentcafe som kommer att förhyras till extern operatör;

(iv) Nyttjande, utan extra kostnad, av multibyggnadens loger/grupprum dagtid

vardagar under 2 600 timmar per kalenderår. Bokning sker via servicecentrets

bokningssystem; och

(v) Nyttjande, utan extra ersättning, av aula (salong i biografen) dagtid vardagar

under 20 heldagar per kalenderår. Bokning sker via servicecentrets

bokningssystem.

För det fall Hyresgästen önskar att nyttja multibyggnadens loger/grupprum eller aula utöver

eller på annan tid än vad som anges ovan under (iv) - (v) så skall följande prislista tillämpas:

a) SEK 15 000 plus moms för heldag i aula.

b) SEK 10 000 plus moms för halvdag i aula.

c) SEK 1 000 plus moms per timme för loger.

Priserna under a) - c) ovan ska indexjusteras på motsvarande sätt som Hyran.

6. Hyrestid

Hyrestiden löper från och med 2015-08-01 till och med 2040-07-31 (dygnet runt)

("Hyrestiden "). Hyrestiden börjar dock endast löpa under förutsättning att Hyresobjektet

slutbesiktigats och godkänts av oberoende besiktningsman. Om Hyresobjektet inte per den

2015-08-01 har slutbesiktigats och godkänts av oberoende besiktningsman så ska Hyrestiden



anses löpa från och med det datum då ovanstående uppfyllts och Hyrestiden ska då löpa för

entid om 25 år från detta datum. Tillträde sker då Hyrestiden börjar löpa.

Uppsägning ska ske skriftligen och för att Avtalet ska upphöra att gälla ska det sägas upp

senast 12 månader före Hyrestidens utgång. Om inte Avtalet sägs upp inom denna tid så

förlängs Avtalet automatiskt med 1 år i taget om inte kommunen säger upp avtalet 12

månader innan.

7. Hyra

Hyran uppgår till SEK 8 266 800 plus moms per år, exklusive sådana tillägg som uttryckligen

anges i detta Avtal (" Hyran"). Hyran ska indexjusteras i enlighet med Bilaga 4.

8. Hyresbetalning

Hyran ska betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads

början genom insättning på bankgiro nr 5880-3503. Om Hyresgästen inte betalar i tid är

Hyresgästen skyldig att utge dröjsmålsränta, ersättning för skriftlig betalningspåminnelse

enligt lagom ersättning för inkassokostnader m.m.

9. Fastighetsskatt

Ingår i Hyran.

10. EI, VA, värme , varmvatten, kyla och ventilation

Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer el, VA, värme, varmvatten, kyla, ventilation, IT-nät

(inklusive grundläggande kringutrustning såsom routrar).

Löpande kostnader för EI, VA, värme, varmvatten, kyla, ventilation ingår i Hyran. Löpande

abonnemangskostnader för IT ingår inte i Hyran.

11. Förvaring av avfall

Hyresgästen är skyldig att placera avfall på avsedd plats i avsedd behållare och följa vid var

tid gällande regler om källsortering som beslutats av Hyresvärden utan att erhålla ersättning

härför.



12. Bortforsling av avfall

Hyresvärden ombesörjer och bekostar lagring och borttransport av avfall av sedvanlig

mängd, kvalitet och kvantitet som härrör från den löpande verksamhet som Hyresgästen

bedriver i Hyresobjektet.

13. Städning och underhåll

Städning och underhåll av allmänna utrymmen utanför Hyresobjektet men inom Barents

Center ingår i Hyran.

Hyresvärden skall tillse att resurser för gymnasieskolans fastighetsskötsel finns tillgänglig

inom Barents Center för såväl dagligt underhåll som för brådskande åtgärder. Hyresvärden

ska tillse att jourberedskap finns varje vardag mellan kl. 07.00 - 23.00.

14. Snöröjning och sandning

Ingår i Hyran.

15.Oförutsedda kostnader på grund av ombyggnationer

Hyresgästen ska erlägga ersättning till Hyresvärden för eventuella oförutsedda

kostnadsökningar enligt nedan som uppkommer för fastigheten efter detta Avtals ingående.

Hyresgästen ska erlägga ersättning för oförutsedda kostnader på grund av:

Generella ombyggnadsåtgärder eller liknande som avser verksamheten inne i

Hyresobjektet som Hyresvärden är skyldig att utföra till följd av beslut meddelande

efter undertecknandet av detta hyresavtal av riksdag, regering, kommun eller

myndighet. Parterna ska sträva efter att genomföra sådana åtgärder som avses under

denna punkt i samråd samt på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Detta gäller

endast kostnader som uppkommer enligt myndighetsbeslut och efter att fastigheten

slutbesiktigats.

Ersättning för oförutsedda kostnadsökningar enligt ovanstående myndighetsbeslut ska

betalas på motsvarande sätt som Hyran
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16. Hyresvärdens momsplikt

Hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av Hyresobjektet och Hyresgästen ska

utöver Hyran erlägga vid var tid gällande moms.

17. Beräkning av moms

Momsen ska beräknas på Hyran enligt vid var tid gällande regler för moms på hyra jämte

utgående tillägg och andra ersättningar enligt Hyresavtalet. Momsen ska betalas samtidigt

med och på samma sätt som Hyran.

Om Hyresvärden på grund av åtgärder vidtagna, av Hyresgästen blir jämkningsskyldig för

moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen ska Hyresgästen fullt ut ersätta

Hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt samt de kostnader som då uppstår exempelvis

ränta mm.

Om Hyresvärden förlorar avdragsrätt för ingående moms på grund av åtgärder vidtagna, av

Hyresgästen ska Hyresgästen även erlägga ersättning till Hyresvärden för den

kostnadsökning som följer härav.

18. Miljö

Innan Hyresgästen tillträder Hyresobjektet ska denne inhämta nödvändiga tillstånd för den

enligt detta Hyresavtal bedrivna verksamheten i Hyresobjektet. Verksamheten i

Hyresobjektet ska bedrivas på ett sådant sätt att den uppfyller vid var tid gällande

miljölagsstiftningsarnt övriga miljöföreskrifter.

19. Revisionsbesiktningar

Om det vid en revisionsbesiktning av installationer som är påkallad av en myndighet

konstateras fel eller brister i en av Hyresgästen tillhörig installation ska Hyresgästen utföra

och bekosta begärda åtgärder inom den tid som föreskrivits av aktuell myndighet. Har

Hyresgästen inte åtgärdat fel eller brister inom den aktuella tiden har Hyresvärden rätt att

på Hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder.



20. Tillgång till Hyresobjektet

Hyresgästen ska tillse att Hyresobjektet är tillgängligt för skötsel och drift av Hyresvärden,

företrädare för Hyresvärden eller bolag som på uppdrag av Hyresvärden utför åtgärder på

Hyresobjektet/fastigheten.

Hyresgästen kommer att ha fri tillgång till Hyresobjektet dygnet runt. Under den tid av

dygnet då Barents Center ej är bemannad så krävs föranmälan från Hyresgästen samt så

utgår extra debitering för erforderliga vaktmästeritjänster.

Parterna är överens om att reglerna i 12 kap jordabalken är tillämliga på detta avtal.

21. Brandskydd

Parternas fördelning av ansvaret för att Hyresobjektet innehar nödvändigt brandskydd

framgår av Bilaga 5.

22. Ändringsarbeten

Hyresgästen får ej utföra underhålls-, inrednings-, förbättrings- eller ändringsarbeten

avseende Hyresobjektet utan Hyresvärdens föregående skriftliga godkännande. För det fall

sådant godkännande erhålles så skall Hyresgästen i god tid före arbetes utförande uppvisa

byggvarudeklarationer för de produkter och det material som ska tillföras Hyresobjektet.

Hyresgästen får inte bygga in installationer som exempelvis sprinklerhuvuden och

anordningar för ventilation medförande att effekten av sådana anordningar försämras.

Hyresgästen ska vid utförande av ändringsarbeten se till att funktionen hos

uppvärmningsanordningar iallt väsentligt bibehålls.

23. Skyltar

Hyresgästen har rätt att sätta upp skylt/skyltar för den i Hyresobjektet bedrivna

verksamheten under förutsättning att Hyresgästen dessförinnan har samrått med

Hyresvärden och Hyresvärden inte har befogad anledning att vägra samtycke samt att

Hyresgästen erhållit nödvändiga tillstånd från berörda myndigheter att sätta upp sådan/a

skylt/ar. För uppförande av andra anordningar krävs hyresvärdens tillstånd.
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Skyltplanen tas fram i samråd med arbetsgrupperna för gymnasieskolan.

Hyresgästen ska på egen bekostnad utan att erhålla ersättning härför ta ned och

återuppsätta skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp om hyresvärden utför

ett omfattande underhåll av fastigheten, exempelvis fasadrenovering.

Vid avflyttning ska Hyresgästen ta bort uppsatta skyltar och andra anordningar samt

återställa husfasaden.

24. Försäkringar

Det är Hyresvärdens ansvar att teckna sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet

inom vilken det förhyrda Hyresobjektet är beläget. Hyresgästen ska teckna relevanta

försäkringar för den verksamhet som bedrivas i Hyresobjektet.

25. Skador p.g.a yttre åverkan

Hyresgästen svarar och står för kostnaderna för skador på grund av åverkan hänförlig till

Hyresobjektet, invändigt och utvändigt, inklusive tillhörande fönster, väggar, skyltfönster,

skyltar samt entre-och andra dörrar eller portar som direkt leder till eller från

Hyresobjektet. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder m.m. Ovan

nämnda skador skall dock i första hand täckas av Hyresvärdens tecknade försäkringar.

Normalt slitage på Hyresobjektet ska inte ersättas av Hyresgästen under denna punkt.

26. Låsanordningar

Hyresvärden är skyldig att utrusta Hyresobjektet med de lås- och stöldskyddsanordningar

som är en förutsättning för att Hyresgästens försäkring ska gälla. För det fall Hyresgästen

önskar ytterligare nycklar, brickor eller andra passerkort utöver erbjuden

standarduppsättning såskall Hyresvärden ha rätt att debitera Hyresgästen sina kostnader för

detta.

27. Nedsättning av Hyra

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av Hyran för tid då Hyresvärden utför arbete på

Hyresobjektet för att sätta Hyresobjektet i avtalat skick eller utför annat avtalat arbete på

Hyresobjektet.



Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av Hyran för tid då Hyresvärden utför sedvanligt

underhåll av Hyresobjektet eller fastigheten. Hyresvärden ska dock i god tid underrätta

Hyresgästen om det planerade arbetets art och omfattning samt under vilken tidsperiod

arbetet ska utföras. I de fall då Hyresgästen inte kan bedriva sin verksamhet i Hyresobjektet

på grund av Hyresvärdens underhåll och/eller ombyggnation har Hyresgästen rätt till

nedsättning av Hyran med avräkning per dag då Hyresgästen inte kan bedriva sin

verksamhet i Hyresobjektet.

28. Hyresobjektets skick vid avflyttning

Hyresgästen ska senast vid Avtalets upphörande ha fört bort sin egendom och återställt

Hyresobjektet i normalt skick.

Parterna ska gemensamt genomföra en besiktning av Hyresobjektet senast sista dagen av

Hyrestiden. Innehåller Hyresobjektet vid avflyttning egendom som Hyresgästen har tillfört

Hyresobjektet, med eller utan Hyresvärdens godkännande, ska Hyresgästen avlägsna

egendomen, om parterna inte kommer överens om annat. Om Hyresgästen inte uppfyller

sina skyldigheter ska Hyresgästen ersätta Hyresvärden för samtliga dennes kostnader med

anledning av borttransport av Hyresgästens egendom innefattande bl.a. arbetskostnader,

transportkostnader, avfallskatt, avgift för deponering m.m.

29. Force majeure

Om Hyresvärden är förhindrad eller endast till en onormalt hög kostnad kan fullgöra sina

skyldigheter enligt detta Hyresavtal på grund av exempelvis krig, upplopp, omfattande

arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller samhällsfarlig

händelse som Hyresvärden inte råder över eller kunnat förutse är Hyresvärden befriad från

att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Hyresavtal och från skyldighet att erlägga

skadestånd.



30.Övrigt

De särskilda bestämmelserna ovan samt de till Avtalet bifogade bilagorna utgör del av

Avtalet. Avtalet för inte inskrivas utan samtycke från Hyresvärden. Avtalet får inte överlåtas

utan samtycke från Hyresvärden eller Hyresnämndens tillstånd. Gymnasieskolan skall vara

slutbesiktigad senast 2020-01-01 annars har Haparanda Kommun rätt att säga upp avtalet

med omedelbar verkan. Detta Avtal ersätter all tidigare skriftlig och muntlig kommunikation.

Avtalet vinner laga Kraft först efter att Kommunstyrelsens beslut vunnit laga kraft.

31. Lagval och tvistelösning

Detta Avtal skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta

Avtal skall hänskjutas till Luleå tingsrätt,

*^*

Detta Avtal är upprättat i två (2} likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Ort och datum:

AVALANCHE CAPITAL AB

Mikael Fahlander

Bevittnas:

Ort och datum:

HAPARANDA KOMMUN
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olika rumsliga kvaliteer.

OKUS

FOKUS

7?JS

SKOLA

ARBETSLAG ^ ARBETSLAG

p5p. ö
7^

ARBErSI-AG ' ^ L1 ARBETSLAG

Cb N I
^a

^ ^ARBETSLAG ^. '. ARBETSLAG

Fbrhållande mellan gemensamma större
lektionssalar och arbetslag



-- _ _=S^ ^ '?^^

Studierum SO m2: Rummet utrustas med en skjutvägg f6r
att kunna dela rummet i 20 m2 respektive 30 m2. Rum-
met är anpassat för ett elevantal på 25 elever.
På väggarna ska finnas akustiskt dämpande anslagsytor
med skjutbars och zvtagbara skrivtavlor på.
? tak eller vägg ska installeras en projektor och filmduk.
Något klassrum kan behöva interaktiv skrivtavla.

Grupprum/Samtalsrum 12 m2: Rummet ska anpassas för
4-ö personer. Utrustzs med liten skrivtavla.

Abetsrum: Varierar i storlek beroende oå antal lärare.
Väggfasta hyllor ovanför arbetsplatserna . Ett samtalsrum
ska tigoa nära arbetsrummet.

Studieyta: Varierar i storlek efter elevantal i arbetsgrupp.
Grupper med elevskåp place2s som halvöppna grupprum,
fritt i studieytan. Öppna grupprum placeras som lugna
zoner i studieytan.

Trådlöst nätverk ska finnas i hela skolan!
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'C. __SNOFL9NGAN, NY GYMNASIESKOLA I HAPARANDA _^ -_ 2011-04-13

Rosa: Lokaler delas med andra verksamheter i huset ^ ----

Lila: Ärbets^rupp __ _^__--
Orange_Samutnyttjas internt per J

_ __ rvm ---
_

^ ^
Antal Antal Program a Summa Total-

___
-_

!_okal I rumstxp pers ytor kvm yta ytH Kommentar '-'- -

-- -- -VÖ, HA oeh ES --- _ __. _. _

^

_ ____-- _- -

Vård och omsorgsprogrammet 35 ^ ---- ---" ` -
Omv2,rdnad __ _ _ -` ___ ^ 1 30 _ T _ 30 -__ _ Hemlik miljö an assad till utb. I hemtj8nst

_ Undervisningsmateriel -__ ___
_

0 5__ __Ö
--^

Skåpistudierum --^-"-
^ - --Elevtoaletter 2 2 a - - - - - --' -

mte raras med studie talkommunikationElevskå 1 18 1 8
_ _
^ -^ - -_

Kommunikationsytor, mm tlel i svallfaktor
_
-'

. _ __ _ ___ _
^

_
^---- -

Summa 52 ------_ __- ------

Handels och adminlstratfons ro rammat HA 40 '-` - -"
AteljE (Bildsalen anvands) 1

_
___ _-__ __ __

Undervisningsmateriel _ __ __ ____
^

0 5 _ ______ 0 ---- - -___ Skåp studierum___
Elevtoalotter__ 2 2 4 ^ ----- ""-- -'--
Eloeskå Inte renas med studie ta/kommun^kationP ^9 y )

1 20 20 -"-._ .----- --- ---_ - --- --Kommunikation^or, mm del (svällfaktor
___.

- ^
_ _ __ _ __ _

T
_ _
-' -

Summa 24 --- --

--Estetiska programmet (ES) 30 - -- - - -- - - ----- ---"^ _.
Atelj^ 1 70 70
Materiel till AteljA 1 10 10
MusiklEnsembelrum 4 12 48
Musik! Stort ensembelNm 1 20 20
Musiksal/Multimedia 1 BO 80
Mindre konsertsal (Aula anv2nds)__ ___ 100 _ _^__-^,T__^ _ ,_____
Elevtoaletter 2 2 4
Elevski§p integreras med studieytalkommunikation 1 15 _ 15_ _ _ - -__

.Kommunikations or, mm del i svalltakter
_ __ _ _ T __ _ _

Summa 247
__

Gemensam_ ma or VO, HA och_ES 75 ^ _
^^

_ _ _ _
^ ^

_ _ ^ ^ _-_
^Studierum med grupprum 25 2 50 100 Delbar 30(mindre studierum]+20(grupprum __

Studie ._a. flexibelyta ___ __- _ 1 40
- -

40_ _ __ _platser för både tysta avskilda arbetsplatser och aktiva gruppart
Grupprum/Samtalsrum 10 2 10 20 __-___^ __ __ _

---_ Lärararbete latser _ ___ ___ _ _. F - -- ^ ^
3+3+2,`. 1 35 _ . 35-___._...... _ -__-_- -- ------ --^

Personalwc/RWC 1 5 5
-------Kommunikationsytor, mm del i svållfaktor ____ -

Summa 200

Sntl01ng3n 1100413 Side 1



'I. 5N®FLINGAN, 9^!`( ^^MNA5IESKOLA I FIAPARAN®A 2011-04-13

Rosa: Lokaler delas med andra verksamheter ihuset

Lila: Arbets ru _-..... _
-Oran e: Samutn tjas internt __ _4_per __- --9 ----

__ _
• ^ ^ --- - '-

rum ----
Antal Antal Program - Summa Total__ _ _ _ _-__

Lokal !rumstyp pers ytor
__ __

kvm
__ _.

yta yta
_
'KOmmentar

--- --SA och NA
- - -•-..._ _ . ___ __-____^-_.--

Samhällsvetenska s ro rammel 1 oeh 2 45
P P 9------

-- ---^ -- ----
Undervisningsmateriel _______

_
0, 5__,__- 0 _

__
_ Skåp istudierum ---

LärararbetsPlatser 5 201 20- _ _ __._
--- _ Elevtoaletter

, _ ___
4 2

,_
8 - _ - - - - ----

Elevskåp (integreras med studi^talkommunikation^ 1 23 23
_

-- - - --
Kommunikations or, mm del i svällfaktor

_ _ _ _-_
-- '--

Summa 51 -- -

Naturvolenska^sprogrammet_ _ 20 _ ___ --" -- -`
F -och EI-sal 1 7D 70

__
-"

Bi- ,Ke- och NK sal --__- 1. 70 70___ Ska kunna avvandas till vanlig undervisning__
- - -K_e -,Bi- och Nk_prepsal _ _ _- _ 1 30 __ _

_
30 __ __ _

____- _.
__ sårskilt utsug och gift-och syraskåp ___

F _ re sal
-^'- P--p - - ---

1 1D
- -°- -

10
- -- - -

- -
Larararbetsplatser 3

-- -- - ------
'

1 12 12 ___ -
-Elevtoalotter 2 2 4

_____ __. Elevskåp (integreras med studieytalkommunikation) 1_, 10 10
- --- - -

- ---Kommunik_ations or, mm del i svällfaktor ____ __ __^- - ^- - ---
Su mrn a 206

Gemensamma ytor SA 1 ,2 och NA __T 65 . .
Studierum med grupprum 25 1 50 __ 50 -- ---'Delbar 30Lindre studierums+20(gru rum __
Studieyta,_tlexibelyta __ 1 4Ö _ 40 __platser för båd^sta avskilda arbet^latser och aktiva gruppart
Gru prumlSamtalsrum _ ____ 10

_
^

1 10
- -

10
- --Personalwc/RWC 1 5 5

Kommunikationsytor, mm del i svallfaktor
__ _ ___ ___

Sumrrz ''OS - - -

Sndttingan 1100413 BiCa 2



'1. SN®FL^NGAN, NY ^YEVBNASIESK®LA 1 KAPARAN®A _ 20^ 1-04-13

Rasa: Lokaler delas med andra verksamheter i huset

--- -Lila: Arbetsgrupp _ ___ --------- - --- ---
^--

--- -- _ -Örange: Samutnyttjas internt ___.^
- -- -

per - -- _ _ ---- - _... - - _..__ .-------- - ---
rum ---- ------__----_---^ -----

_ __^.___ Antal Antal Program Summa Total '- ---- --^
_ _ Lokal / rumstyp pers ytor kvm

_
yta yta ECommeniar -

BA

Byggprogrammet _ 45 --- -- -
Mindre studierum

-
20^ 1 40 40

_ Studie a, flexibel yta __ _____ _ _ ____-- 25 1 30 30 _-plats- er för båtle tysta avskilda arbetsplatser och aktiva gruppar
Grupprum/Samtalsrum __

--
10 1 10 10

-
-

-Undervisningsmaterie_I _ ---- -_-__- _-- --- __-_ _ .., ._ _-- 1 _5 -- _ -- - 5 - --
Kan vara skåp irum ---

Lärararbetspl^tser _ _ _ _ 1,6 _ _ 1 - - __B_ -_
- - - -
6 _^_ -

--
-.Gemensamt med EI- och energiprogrammet

PersonalwclRWC 1 5 5 -
Elevtoaletter_ 3 2 6_

_ . _ Elevskåp integrerås möd studieytalkommunikation-
1 23

_
23

__
'- W-

- -Kommunikationsytor, mm del i svällfaktor
-. _..._..---------- __ __ -

_.
`

-
- --" -- - - ----- - ---^°° ^--

Summa ----- --__ _ 125 -- _ _ ------------------

E1-ochengir i ro ramuret , Elteknik
--------9 P 9 -- - ----

24^..-_.-.. ^--- - - ---- -- -- -- -
- --^-- -----^'"`_

-Verkstad 1 300 --300
_

Samling^a i mitten av verkstad inkl liten verkstad och lager
_TLärararbetsplatser ____ ___ - _ _ _ _ 3,5 1 15 15 Anslutande till Verkstad

'elevtoaletter 2 6 12 - -- _ -!
Elevomklädningsrum urdusch 2 20 40 - - --
Kommunikation^or, mm del isvällfaktor-'--- -_ .--_.^...___.._ - ___.._

. - -' ----^ --- -
---

Summä 387-_ ----.-_-

-"Et-- tch enotgiptogråmmat,_^atorteknik __ 35 _ ^` ^ --
lab datorteknik 2 35 70

_
^' - `

Undervisr,in smateriel - 1 10 10 -""--"-^`-------'__, .^_
-.----

Lårararbetsplatser
- -

3 1 12 12-..__ - _- ---^-"---_. _ ___
Elevtöalöttör - -----^

_
- - 6 ---.- ^ 2 -__--- -

^-

-- ---^-----_-___ --_.-

Kommunikations or, mm del i svällfaktor
_-Y4_ - --------- -----_--------_-.^ -_ _

---
_- _-_ -- --°-------Summa 104 -- -"^-"--

_ - _ .-----------_--
Gemensamm^or EE _____..__--65 _. ._ _.. - - _ _. --_ _..T ---- ---_ _ ____ . -,--------.--- --.-_._-_---.--

Mindre studierum. _ _-- 20 7 40-____^ 40-- - ^ ^ ^`-- -_ _ --_-- _
Studieyta, flewbelyfa - __ __ _ _ __ 1 : _ 40

_-_
40__

^__._^_-____.v._.^__--..^
_ platser för både tysta ays kllda arbetsplatser och aktiva gruppan

G^prumlSamtalsrum ^
._ _, , ,

10
, _
2

_,
12_______.---

_ _
24 ___.___-J_____

_ " _
' -'.._.^_._..__ ________- . .

PersonalwclRWC 1
5 5 _ . __.-- ___.-

Kommunikations _or, mm del i svällfaktor-.. ^Yt --- ... ._.. .- -_ _^.- .----.___ .._.._- __.^^ -___.._..._..--.___- ^ ^'^ -`^-^-- ^'------^ -
Summa 109

Snoflingan 7100473
Sida 3



'B, SIVOELBi^GAN, 6^Y GYMIVASIESK®LA d HAPARAi^^A 2011-04-13

Rosa: Lokaler delas med andra verksamheter i huset
^

^ -

-----.Lila: Arbetsgru,pp_.__.___
range: _ amutny das In ern mer - - ---

- -
rum - --

--___ _ ___ __
A

Antaf Antal Programyta Summa Total ___
^ ^ "

----_ --'---- "--
Lokål / rumstyp pers ytor kvm yta ytå Kommentar ^'- -

Introduktions ro rammal
----p g- - --_ -----

15_ _ --.,_ _
-- -^

_
----°-- _ ------- __-. -----

._. .- -Mindre studierum _ _----_. ._. _ _ ._
_ _. .. -15

-.
1,_ T 40 _ _

_ _`__
_ 40 _ _- _

__._.-____^ --.- ___ __
Med ent lkök - -" ^ -- ----p ry ----. __Grupprum/Samtalsrum 10 1 10..... ^_- 1D _ --

Undervisningsmateriel
--._ ^_ _ - --- ---

1 10
----

10
-..._.----- _ _ -

- "--
__ Lärararbetsplatser _ _ __ 2 1 8 _ _8 _ _ w__ _------Delar rum med SFI och Komvux c

Elevtoaletter 2 2 4
_-,_^.Elevsk3p_(intogreras rned stutlieyta/kommunikation _ ___ 1„ , _ 8 _ _, 8 __ _^ ^-_-,Del_av kommunikation och studie

-Kommunikåtion^or, mm del isvällfaktor -' '--°'__ _-__-. -
Summa 80

_. -__^- ___

SFI + Komvux -- ^ - ---- ----- -- .. ----

- -- SFO ----- 40 - ---_ . _

Undervisningsm_ ate_riel _ _ _ - ________T 0 5 _
J

0 __ ___ _^ _ Del istudierum --"_
Elevtoaletter 2 2

_
4

Kommunikations or, mm del i svdllfaktor --
Summa 4

' ^ -- ---^ ----Komvux 25
Undervisningsmateriel _______-_____ _ _,.,..-_____

---
Gemensamt medSFl -. _-___ _ _Grupprum/Samtalsrum 1 10 __. 10 __ _ _

- _
_ Gemensam förflera arbetsgrupper

--Elevtoaletter
--

2 2
--

4 -
Kommunikationsytor, mm del i svällfaktor -- - - - --- - - -- - - -- -Summa --- --- - ---

--^--
- - _ 14 - -

Gemensamma ytor Komvux och SFI 70
Studierum med grupprum __ ____ _-- __ ____ 25 1 50 __, 50 _ ___ __ Delbar 30 mindre studierum +20(grupprum-__

--Studioyta - 1 40 _--._.- 40 - __---------_ -____-..
Grupprum__ _ 10 2 12 _ _ 24

- --- _

_ Larararbe^latser 4+0.5 1 18 18
_

PersonalwGRWC i 5 5 _ _ _
Kommunikations or, mm del isvällfaktor

-

_ __ _ ___
- ----'

--- ----- __ __-- - --
Summa

Sn00ingan 110043 SiOa a



'0, 5N®FLBN^AN, ^IY ^VM6VASBESKOLA ^ HA6'A6^AN®A _ _ ___ 2011-04-13

Rosa: Lokaler delas med andra verksamheter i huset

Lila: Arbetsgrup^_ ___ ____
-Oran e: Samutn tt_as internt er_. __ 9 ^! 1 _-_-- P ___. _ ..._

--- rum------ -•- ^-- -----_ ----- ... ._ ---- --_ _ Antal Antal Program ^ Summa Total
- -. -..._.. _

----
Lokax !rumstyp pers ytor kvm yta yta Kommentar

137

Högskoleverksamhet 25 __
Studierum ___ _

^
0 50 _______ 0 __ Miniaula anvands_

__Grupprum/Samtälsrum 1Ö
-^_ .-

0 72
--

0 __
-

_grupprum tör Kömvux öch SFI används
- -- --..--- ----Elevtoaletter 2 2 4 -___ __

Summa -

Administration ___._ __-_. _.
Administ2tion 1 45 45__

--- -- ----- -------
Arkiv --^--- _- ----- ----_
Vantrum ---- - 1Ö 10
Reception 1 10 10 nara entrA och del av administration_
Konferensrum 20 20___
Samtalsrum. Mindre konferenser 10 10
--Bosökswc - --_---__---

^ 5 -
- -

-. 5 -- _-
----Kopiering- - -----_----___..,-----.,--,_-- -- 1 5_ ---- 5 se netlan

Summa _-_--- -_--_-- _ med förråd_--___
110

Elevvård
- -- -__ _--

ElevvårdlSkolsköte_rskalKurator --------..-...-._- 2 10
-

20 _ __ -
-- - •-

--_ _
- --- -------- 3YV 1 10

--
10- _ -.-_

____omkladninglvantrum _-_-_._ 1 - 10 10

Vilrum -----°------ -- 1 6 -- 6 - - ----------_--
RWC _ _- - -- ^----5 --- -..5 ---

--- WC -- -- Delas med besökswc i edm
Arbetsmarknadstorget Mötesplats för arbetsmarknad och skola , del av torg
Summa

SnOflingon1100413 Sitla 5



'I. SN©^L98^60A6^ , 6VY GY6UINASIESl40LA 8 t;APARAN ®A 2011-04-13

`Rosa: Lokaler delas med andra verksamheter i huset

-- ----
Lila: Arbetsgrupp __._._. -----.^_..T ---.^- _ _--------,

- -
_ _

- ---T ,Oran e: Samutn tt' as internt er--- 9- ---y ^---- -- ---- .. _P _^_____--- -- -- -
--

--- ----- -rum -----------
______ _ Antal Antal Program a Summa Totat

Loka! !rumstyp pers ytor kvm yta yta __ Kommentar
59 ---

- ---- - _ - - --._ - ---- _T -----Personallokaler 30
- ---- ---------T__----^------- ----- u "^^` ° -

-- -----
Personalmatrum _ . __ __ - _•,_

--- - Vilrum
.._.-- - 1 201 ö ^. 20

. ö
.-.-_ -_ Med pentry_del för uppvärmning av mat

_----^----

Kapprum__ ___ -
Platsför postfack_ _ --_-,---^-_-:•--- 1 -- 5 ____ ____5` __ ___ __ -_____, -_ Integreras i entre_____ _ _

' ^ -Personalwc 1 2 2 - -"-^-"
^RWC med dusch 1 5 5 samtförtlelade i skolan_-__ _- - -__Summa v. _.____ _____

_"_ _..----__-------..._--_
._ _ . _.-

-- .- __. _____.F.____.__-- --. _ 38_.__ -
._.-----__.. _._- _ ^.

-__ __^
_ _ _ Vaktmas_tarverks_ t_a_d, ___. -___ -_, _ _ __ _

^

.
1.- 10 ^ 70___ . _-. __. _

_. __ ____ _ ._.____. -_---- -°-----
_ __ Del av torget ____ ..__ ______ -

Summa -----__- _^__.- ^_- ^-_ _..._ _ __. __-

-_-_
--

.___^ - - -- --- 10 ._ __--- -^ --_-_ 1

^ __ .
Summa nettt^^

J--'2D38 -

__ Nettt^ta x 1,4 (svällfaktor_
2853 2853 m2 1360elever = ca 7,9 m2 !elev

Sn001ng^n 1100473 Sltln 6



2. SNO^LINGAN , NY GYMNASIESKGLA â 1-IAPARAN®A _
^L®1SALEV4 SOi^ll SAiVIIJ^NYTI'i JAS AV ALLA VERKSAIVIHE 'ö El? â BYGGNA © EN

2011-04-13
i--- ----

Rosa : Lokaler delas med andra verksamheter i huset

--^ -----
per

_ Antal Antal Pro ram _ a9_. Yt Summa Total_ __ __.___- - -`-
Loka ! / rumstyp pers ytor kvm yta yta

_
14ommentar ^^

Gemensamma lektionssalar alla ro ram Alla delar i anslutnin till ter !
MiniaulalLärosalar delbana 2 50 100
MiniaulalFöreläsnin ssal delbar 1 100 100
Kommunikations or, mm del i svällfaktor
Summa

200

CafB 1 50 50 Del av ter
Caf^kök m förråd 1 25 25
Summa

75

Mediatek inkl biut muren
Samlingssal metl scenfunktion 300 Kombineras ä ma med restauran (öratt minska an
RestaurangfSamlin ssal med kök m.m 360 ottioner
Idrottssal och G m med omkl.

Varumotta nin
Städcentral med tvättmaskin

Omklädning städ ersonal inkl dusch och wc
So rum källsorterin

-- -

SnOtlingan Lokaler fbr samutn. s^e^ ^
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VILLK®R FbR INDFX
-avseende lokal

- `- °1{1)

Datum

20130617

Kontraktsnummer

Bilagenummer Diarienummer

Fastighet

Barents Center

Hyresvärd
Avalanche Capital

Hyresgäst

Barnhusgatan 20, 11123 Stockholm

Haparanda Kommun, E'ack 760017 R067, 20637 Stockholm

Upplysningar
Hyresvärden har rött alt Indexjuslera hyran nar hyrestiden är bedömd tll minst 3 år (12 kap. 19 § joMabalken)_

Fastställande av bashyran
Bashyra utgörs av

% av hyresbeloppet, dvs. kronor.

%av de fasta hyrestillägg som har angetts I bilaga ^Ilkor för driftskostnader) till hyresavtalet,
dvs. kronor.

Den totala bashyran år 8 266 800 kronor per år.

Noteringar.

Fastställande av bastalet

Bilaga nr

Bashyran ska anses anpassad till fbljande Indextal, viket ska utgbra bastal och ligga till grund för indexjusteringen:

- Om hyresavtalet börjar löpa under tidsperioden 1 januari till 30 j uni ska bashyran anses anpassad 51I indexfatet fbr oktober månad föregående år, bastalet.

-- Om hyresaNatet börjar löpa under tidsperioden t Juli till 31 december ska bashyran anses anpassad till indextalet för oktober månad Innevarande år, bastalet

-- Bashyran ska anses anpassad Ull Indextaletfbr Oktober månad 2 017 år, bastalet.

lieräkning av indextillägg
Hyresvärden har rått eti justera hyresbeloppet och de lasta hyrestilläggen (om tillämpl igt) med hänsyn tdl förändringarna I konsumentprisindex ( lotallndex med 1980
som basår).

Hyresjusteringen ska utgå i form av ett tillägg till hyresbeloppet och da fasta hyrestilläggen (om tillåmpligt ) och utgå med en viss procent av bashyran anlfgttöljenda:

Om indextalet någon påföljande oktobermånad ( eller annan angiven månad ) stiger t Ibrhållande till bastalet, ska tillägg utgå mad det procenttal varmed Indextalet
har tindrats I fbrhällande till basfatet . Därefter ska tillägg utgå I fdrhållande lill Indexändringarna och hyresjusleringenske beräknas på basis av den procentuella
fbråndringen mellan bastalet och Indextalet för respektive oktobermånad (eller annan angiven månad}.

Hyresjusteringen kan inte medföra att hyresbeloppet med Ullägg förde fasta hyrestilläggen (om lålåmpligt ) blir tågro än da 1 hyresavtalet angivna beloppen.

Justering av hyresbeloppet och de lasta hyrestillåggen (om tillåmpligt ) ska ske från och med den 1 januari varje år efter det att oktoberindex (eller annat angivet
Index) föranlett en sådan justering.

Underskrift
Ort otit datum
Haparanda 2013061

Ort och datum
Haparanda 2013061

Hyresvärd Hyresgäst
Avalanc apita Haparand Kommun

^i^,f
Namn tSrtydligande (hyresvärde atecknare} Na fb dllgando {hyresgäsfXrmat are}
Mikael. Fahlander G nn 1 Simu

Indexering - lokal. Frarnfaget av ItketiAB 2012-01-01. Eftertryck förbjuds.
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Villkor för brandskydd avseende Barents Center gymnasieskola

1. Fastighet : Barents Center

2. Hyresvärd : =^valanche Capital

3. Hyresgäst : Haparanda Kommun

4. Villkor för brandskydd:

Ansvarsfördelning

Om inget annat anges under särskilda bestämmelser nedan gäller följande ansvarsfördelning

mellan hyresvärden och hyresgästen avseende de tekniska och organisatoriska

brandskyddsåtgärder som ska vidtas enligt gällande lag och myndighetsföreskrifter.

Tekniska brandskyddsåtgärder

Hyresvärden ombesörjer och bekostar anordnande, installation och underhåll av allt tekniskt

brandskydd som är hänförligt till fastighetens allmänna funktion. Hyresvärden ansvarar för

att hyresobjektet vid hyrestidens början uppfyller gällande krav på brandskydd fär avsedd

användning.

Hyresvärden ombesörjer och bekostar anordnande, installation och underhåll av det

tekniska brandskydd som kan kornnia att krävas för den för hyresobjektet avtalade

verksamheten.

Hyresvärden ansvarar för att, inom fastigheten (hyresobjektet undantaget), se till att

räddningsvägar, utrymningsvägar, sprinkleranordningaroeh andra brandskyddsanordningar

vid var tid hålls fria från föremål som kan hindra dess syfte och funktion samt att

genomföringar sam görs i brandcell förses med varaktiga brandtätningar. Hyresgästen har

motsvarande ansvar inom hyresobjektet.

Skada på grund av brister i utrustning eller anordning ska ersättas av den part som har

installerat utrustningen eller anordningen. Om skadan beror på att part underlåtit att utföra

eller endast bristfälligt utfört åtgärd (innefattande bl.a. nödvändiga service- och

underhållsåtgärder) som behövs för att minska risken för brand samt för att färhindra eller

begränsa skador till följd av brand så skall skada ersättas av sådan underlåtande part.



(enan mer omfattade åtgärder vidtas ska parterna samråda med varandra. Part är även

skyldig att, på begäran av den andra parten, lämna den information om fastigheten

respektive verksamheten som behövs för att den andra parten ska kunna fullgöra sina

åtaganden enligt dessa villkor och sina skyldigheter enligt gällande lagom skydd mot

olyckor. Part har därutöver en skyldighet att en gång per kalenderår bereda den andre

parten tillfälle att ta del av dokumentation och uppföljning av partens systematiska

brandskyddsarbete.

fiedagörelse för brandskyddet

Hyresobjektet omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt lagen om

skydd mot olyckor. Part är skyldig att på den andra partens begäran lämna ut de uppgifter

som behövs för att den andra parten ska kunna fullgöra sin lagstadgade skyldighet att lämna

redogörelse för brandskyddet.

Särskilda bestämmelser

Hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om att:

Hyresvärden ska svara för underhåll och kontrollav byggnadstekniska brandskydd samt

brandskyddsinstallationer ienlighet med gällande lag och myndighetsföreskrifter.

Hyresvärden är ansvarig för utbildning och information, övningar, instruktioner och rutiner,

kontrollplaner och dokumenthantering.

(ivrigt

Strider ovanstående villkor mot bestämmelse i gällande hyresavtal mellan parterna ska

dessa villkor ha tolkningsföreträde,



BILAGA
e till Brandskydd -Lakat
Datum

20130617

KonUaktsnummer

Bilagenummer Piar'renummer

Ansvarsfryrdefning av brandskyddsåtgärder m.m. ifastigheten

Hyresvården (hv) och hyresgåslen (hg) har vid Inventering av brandskyddsAtgärder I bkalen kommit bverens om rbljande artsvarafbrdefning;

Atgård ' Del,svfasUgheE - AnsYa)g^`.__ .
7eknlska brandskyddsåtgärder

Utrymningsvägar Utanfdruthyrningsenhet hv
Inom uthyrningsenhet hv

Brandceller Runt uthymingsenhet hv
Inom uthyrningsenhet hv

Nödbelysning Utentbr uthyrningsenhet hv
Inom uthyrntngsenhel hv

Dbrcarlbrandcetlsgråns Runluthymingsenhel hv

Inom uthyrningsenhet hv
Dörrar I utrymningsvägar Runt uthymtngsenhat hv

Inom uthyrningsenhet hv
Brand- och utrymntngslarm Inom fastighet hv

Ståcksystem Utanföruthyrningsenhet hv

Inom uthyrningsenhet hV
BrandgasvenGlation inom fastighet hv

hv
Skydd mot brand-och brandgas - Inom fastighet hv
spridning via ventilationssystem hv
Råddnfngsvågar Inom fastighet hV

hv
Stigarfedningar Inom fastighet hv

liv
Brandskydd av bärande stomme hv

hv

Skydd mot brandspridning till Inom fastighet hv
nådiggands byggnad

hV
8randtåtningar Utanför uthyrningsenhet hv

Inom uihymingsenhet hv
Ytskikls6randklass Utantöruthyrningsenhat hv

Inom uthyrningsenhet hv

Underskrift
Ori och datum
Haparanda 2013061'tg

Orl och datum
Haparanda 2013061`

Hyresvård Hyresgäst

Avalan epitel KommunHaparand -)

^

^^^ ^C
C ^

V^2^^2^c
Namr^r dtigan h^^resvårdJfi atecknare) Namnfbrtydl ' nde (hyresgtisfnrrnatecknare}
Nfikael Fahlan^-le Gut^nel^Simu

Bilaga till Brandskydd -Lokek. Framtaget av Itkett AB 2012-03-29. Eftertryck förbjuds.
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