
Ordningsregler övernattningslägenhet Brf Brahelund
 
För att nyttjandet av övernattningslägenheten ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att 
samtliga gäster följer nedanstående ordningsregler: 

1. Husdjur och rökning är ej tillåtet i lägenheten.
2. Lägenheten är endast avsedd för övernattning. Fester etc. är inte tillåtna. 
3. Max antal övernattande är 4 personer. Lägenheten är utrustad med en dubbelsäng samt två 

dagbäddar. Ev. resesängar för barn medtages av hyresgäst.
4. Tänk på grannarna, inga störande ljud efter 22:00. 
5. Det är inte tillåtet att använda levande ljus i lägenheten. 
6. Sängkläder, handdukar, toalettpapper, extra säng m.m. står medlemmen/gästen själv för. 
7. Tidigaste ”incheckning” är 14:00. 
8. Kontrollera direkt vid ”incheckning” att föregående gäst har lämnat övernattningslägenheten

i städat skick enligt städanvisningarna nedan. 
9. Senaste ”utcheckning” är 12:00. 
10. Lämna lägenheten snygg och ren genom att: 

- Dammsug och moppa golven
- Slänga eventuella sopor. 
- Bäddutrustningen läggs på sin plats. 
- Torka av bord och övriga ytor. 
- Gör rent handfat och toalett noga, töm papperskorgen. 

11. Lägenheten ska vara städad efter användning. Om städning ej utförts debiteras medlemmen 
som står för bokningen med 500 kr. 

12. Vid åverkan på lägenheten kommer vi att debitera medlemmen kostnaden för återställandet. 
13. Kontakta styrelsen om: 

- Något gått sönder. 
- Städningen av föregående gäst är otillräcklig. 
- Ni har övriga frågor gällande övernattningslägenheten, enklast genom mail 
brf.brahelund@hotmail.com, vid akuta frågor ring 072-709 49 05 (styrelsens 
mobiltelefon)

Bokningsregler övernattningslägenhet Brf Brahelund 

1. Lägenheten bokas via digitalt bokningssystem
2. Lägenheten får bokas max 3 nätter i följd och max 3 nätter i månaden. Längre perioder kan 

medges efter kontakt med styrelsen. Det är EJ tillåtet att boka upp 3 helger i följd med en 
natt per bokning.

3. Kostnad per natt är 200:- som automatiskt läggs över till medlemmens nästkommande avi
4. Varje medlem/lägenhet får ha max tre bokningar i bokningskalendern åt gången.
5. Övernattningslägenheten får endast bokas/hyras av medlemmar i Brf Brahelund för besök.
6. Lägenheten får inte nyttjas för permanentboende.
7. Bokning av lägenheten kan göras tidigast 4 månader i förväg.
8. Vid bokning kommer tillfällig kod ges ut för att få access till lägenheten, för att komma in i 

porten CTV9 tilldelas kod i samband med bokning 
9. Övrig information: - I lägenheten finns 1 dubbelsäng samt två dagbäddar, ev resesäng för 

barn får hyresgäst själv stå för. Toalett samt dusch finns i samma lokal.
10. Vid avbokning senare än 24h innan bokat datum debiteras 200:-
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