
 
 

 

Utlåningsregler – Cumulus vintersovsäck 

 

1. Sovsäcken ägs av Vigu rf (föreningen). 

2. Den som lånar (låntagaren) sovsäcken ansvarar för sovsäcken och alla dess tillbehör 

ända tills den återlämnas till den som av föreningens styrelse utsetts att ansvara för 

sovsäcken. 

3. Om sovsäcken eller något av dess tillbehör skadas eller förkommer ersätter 

låntagaren föreningen. 

4. Sovsäckens inköpspris var för Cumulus vintersovsäck 585,00 € (augusti 2018). 

Packpåsens inköpspris var 31,96€ (februari 2020). Innerpåsens inköpspris var 

18,95 € (februari 2020). De första två åren värderas sovsäcken, packpåsen och 

innerpåsen till inköpspris. De följande två åren är sovsäckens värde 75% av 

inköpspriset. Efter fyra år är sovsäcken, packpåsens och innerpåsens värde 50% av 

inköpspriset. 

5. Låntagaren förbinder sig att återlämna sovsäcken utan dröjsmål efter användningen 

eller senast vid överenskommen tidpunkt. Styrelsen kan ålägga låntagaren att 

ersätta föreningen för dröjsmål av återlämnande. 

6. Låntagaren förbinder sig att som ersättning för lånet skriva en text eller lägga upp 

en bild eller film på föreningens forum eller på något annat ställe som styrelsen 

meddelar. Texten, bilden eller filmen skall skickas till styrelsen senast 14 dagar 

efter att sovsäcken återlämnats. Om texten, bilden eller filmen inte lagts upp inom 

utsatt tid, skickar föreningen en faktura på 30 € till låntagaren. 

7. Låntagaren lovar att ha roligt och att sova gott i sovsäcken. 

 

 

Följande utrustning ingår (Cumulus vintersovsäck): 

• sovsäck 

• packpåse till sovsäcken 

• innerpåse för sovsäck (liner) 
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1. Sovsäcken ägs av Vigu rf (föreningen). 

2. Den som lånar (låntagaren) sovsäcken ansvarar för sovsäcken och alla dess tillbehör 

ända tills den återlämnas till den som av föreningens styrelse utsetts att ansvara för 

sovsäcken. 

3. Om sovsäcken eller något av dess tillbehör skadas eller förkommer ersätter 

låntagaren föreningen. 

4. Sovsäckens inköpspris var för Cumulus vintersovsäck 585,00 € (augusti 2018). 

Packpåsens inköpspris var 31,96€ (februari 2020). Innerpåsens inköpspris var 

18,95 € (februari 2020). De första två åren värderas sovsäcken, packpåsen och 

innerpåsen till inköpspris. De följande två åren är sovsäckens värde 75% av 

inköpspriset. Efter fyra år är sovsäcken, packpåsens och innerpåsens värde 50% av 

inköpspriset. 

5. Låntagaren förbinder sig att återlämna sovsäcken utan dröjsmål efter användningen 

eller senast vid överenskommen tidpunkt. Styrelsen kan ålägga låntagaren att 

ersätta föreningen för dröjsmål av återlämnande. 

1. Låntagaren förbinder sig att som ersättning för lånet skriva en text eller lägga upp 

en bild eller film på föreningens forum eller på något annat ställe som styrelsen 

meddelar. Texten, bilden eller filmen skall skickas till styrelsen senast 14 dagar 

efter att sovsäcken återlämnats. Om texten, bilden eller filmen inte lagts upp inom 

utsatt tid, skickar föreningen en faktura på 30 € till låntagaren. 

6. Låntagaren lovar att ha roligt och att sova gott i sovsäcken. 

 

 

Följande utrustning ingår (Cumulus vintersovsäck): 

• sovsäck 

• packpåse till sovsäcken 

• innerpåse för sovsäck (liner) 

 

 


