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Boknings- och Uthyrningsregler Gästrum Brf Ingrid 

Information om Gästrummet 

Gästrummet ligger i källaren i 7ans hus med närmaste ingång från 7B eller 7C.  

Rummet har en liten hall, toalett, pentry med kyl, mikrovågsugn, vattenkokare och kaffebryggare 

och ett separat duschrum. 

Rummet är utrustad med matbord och stolar för 4 personer, en våningssäng samt en bäddsoffa  

med plats för två personer. Kuddar och täcken finns men sänglinne och handdukar får man 

tillhandahålla själv.  

Det åligger respektive medlem att se till att gäst- och duschrum är städade vid återlämnandet. 

Städutrustning finns i gästrummet. 

Bokning av rummet 

Bokningar och avbokningar sker genom att maila till Styrelsen: brfingrid@googlegroups.com 

Vid bokning ska förutom antalet dygn (datum) även medlemmens namn + telefonnummer + 
mailadress + lägenhetsnummer anges.  
Hyresperioden är från kl. 12.00 till kl. 11.00 nästkommande dag. 
 

Bokning kan göras så länge som Gästrummet är ledigt.  
Observera att vid storhelger (ex. jul, nyår och påsk) får bokning ske tidigast 3 kalendermånader i 
förväg.  
Bokningen är inte garanterad förrän den är bekräftad av Styrelsen. 

Innan hyresperioden börjar så erhålls en 4-siffrig kod från Styrelsen.  
Koden används till att öppna nyckelskåpet där nyckeln till Gästrummet finns. 
Nyckelskåpet i 7ans hus sitter på väggen utanför Gästrummet och nyckelskåpet i 9ans hus sitter 
vid tvättstugan i 9an. 
Vid hyresperiodens slut så låser man in nyckeln i skåpet genom att vrida sifferhjulen till 0000. 
 
Rummet kostar 300 kr per dygn vilket debiteras i efterskott på medlemmens hyresavi. 
 
- Bokning medför debitering av dygnsavgift enligt den gjorda bokningen. 
- Avbokning under en hyresperiod debiteras med 100 kr per resterande bokade dygn. 
- Nyckel ej återlämnad i tid (= senast kl 11.00) medför debitering av ny dygnshyra tills   
  nyckeln är återlämnad.  
  Tänk på att det kan vara en ny hyresgäst som ska ha rummet direkt efter dig! 
 
Gratis avbokning måste göras senast kl 00.00 7 dygn före starten av hyresperioden. 
Försenad avbokning debiteras med 100 kr. 
 
 
Vid frågor hänvisas till Styrelsens servicetelefon : 0709 40 00 31 

 Styrelsen förbehåller sig rätten att justera bokningsreglerna och priserna.   


