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Hyreskontrakt 
 

Till Inspektorn Herr J. R. Ahlbom i Håtuna Prästgård, upplåter jag härmed till hyra på ett års tid 
räknadt från den 14 mars detta år till samma dag 1904 emot följande villkor och skyldigheter. 

1. Min uti Råby by af Håtuna socken belägna stora Mansbyggningens nedra våning, samt 
källaren till höger i densamma, brygghusrummet i lilla flygelbyggnaden samt dessutom plats 
för en ko och några höns i det så kallade stallet, hvilka sednare böra hållas innestängda så de 
icke må gå och göra något förfång på den invid husen växande grödan, rum för en gris uti 
svinhuset, och svinhussvalen får användas till vedbod, äfven som den nyanlagda trädgården, 
emellan landsvägen och Gelinders rågång samt jordstycket nordvest om densamma till 
Gelinders rågräns, hvilka skall väl vårdas. Dock förbehåller jag mig rätt att låta gräfva och 
gödsla omkring de nyplanterade träden samt sätta nya i de dödas ställe.  

2. I hyra betalas ett för allt Tvåhundrafemtiokronor (250) kr hvilken summa erlägges i tvänne 
kvartal, nemligen de första 125 kr den 1 juli detta år och återstoden den 1 januari 1904 och 
förbehåller vi oss rätt till tre månaders ömsesidig uppsägning före den kontrakterade tidens 
slut. 

3. Vidare förbjudes Inspektor Ahlbom att utan mitt hörande låta inhysa några personer som kan 
komma roten eller fattigvården till tunga. 

4. Vidare tillåtas Herr Ahlbom att vid större bak och byk, få använda brygghuset här nere vid 
Norränge utan ersättning. 

 

 

Norränge den 14 mars 1903 

Joh. Hedin 

 

Tillägg till punkten No 1, vinden å boningshuset får äfven af Herr Ahlbom användas. 

Med förestående kontrakt förklarar jag mig ( skall nog stå nöjd, men är bortglömt) 

Håtuna prestgård den 14 mars 1903 

J. R Ahlbom 

Joh. Hedin och J. R Ahlboms egenhändiga namnteckningar bevittnas af  

E. Söderström 

Kantor i Håtuna 

 

Detta kontrakt är uppsagt till afflyttning den 14 mars 1909 
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Erkännes Råby den 13 dec 1908 

Emma Ahlbom 
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