
SÅ HÄR BOKAR DU GÄSTRUMMET 
 
 Bokningar gör man på listan på bokningstavlan. 
 Du får max boka 7 dagar i sträck. Längre perioder är möjliga men behöver styrelsens godkännande. 
 Bokning kan endast göras på de vita datumfälten.  
 Grått fält är storhelg och kommer lottas ut istället bland de anmälda. Anmälan av intresse görs på 

storhelgslapp och läggs i storhelgslådan. 
 Bokningar får ej raderas i efterhand, listorna får heller ej slängas. 
 Alla avgifter regleras i efterhand och kommer på din avgiftsavi. 

 
REGLER FÖR GÄSTRUMMET 

 

Allmänt: 
 Du kommer in i rummet med din egen lägenhetsnyckel. I rummet finns en unik nyckel som används när 

rummet är bokat. Då har bara den som bokat tillträde till rummet. 

 Bokning gäller från 14.00 den bokade dagen till kl 12.00 dagen efter. 

 

Avgifter: 
 Övernattningsrummet ställs till varje enskild lägenhets förfogande kostnadsfritt 2 dygn/år. (För 2010 tas 

avgift ut varje natt). 

 Alla avgifter regleras i efterhand och kommer på din avgiftsavi. Brf Bagaregården håller koll så att de 

första två bokningarna/lgh ej debiteras. 

 Därefter kostar det 100 kr/natt. 

 Det är inte tillåtet att av gäster/besökare ta ut någon ytterligare avgift för rummet. 

 

Ordningsregler: 
 Detta är ett övernattningsrum. Hög musik, fest eller liknade är ej tillåtet. 

 Lämna rummet efter dig i det skick såsom du själv fann det. 

 All städning av rummet sker av nyttjaren. Sängar ska bäddas med egna lakan/underlakan/örngott. Det är 

inte tillåtet att använda täcken eller kuddar utan påslakan/örngott. Tvätt av täcken/kuddar sköts av 

Ansvarig. Städavgift utgår ifall rummet inte slutstädas ordentligt. 

 Levande ljus/öppen eld eller rökning är ej tillåten. Kokplattor får ej installeras/användas. 

 Endast till medlems hushåll hörande gäster äger rätt att vistas i/använda rummet. Bokande medlem är 

ansvarig för sina gäster/rummet. 

 Soppåse ska alltid tas med från rummet, och får inte kvarlämnas efter nyttjande. 

 Alla gäster uppmanas att orientera sig vad gäller brandsläckarens placering och de olika 

utrymningsvägarna. (Rummet är försett med en brandvarnare, som är trådlöst förbunden med en 

brandvarnare i korridoren. Larmar den ena så larmar båda). 

 Förlorad nyckel innebär cylinderbyte på bokande medlems kostnad. 


