Brf Ekarängen Borås

Ordningsregler för övernattningsrummet
För att nyttjandet av övernattningsrummet ska fungera på bästa sätt är det viktigt
att samtliga användare följer nedanstående ordningsregler. Den som hyr rummet är
därför SKYLDIG att sätta sig in i dessa ordningsregler.
1. Tidigaste incheckning är 14:00
2. Kontrollera direkt vid incheckning att föregående gäst har lämnat
övernattningsrummet i städat skick enligt städanvisningarna nedan. Kontakta
vicevärden om du har något att anmärka på innan du tar rummet i bruk.
3. Övernattningsrummet är endast avsedd för övernattning. Fester och stora
samlingar av personer är inte tillåtna.
4. Max antal övernattande är 4 personer.
5. Lakan, handdukar, extra säng m.m. står medlemmen/gästen själv för. Täcken och
kuddar finns. Toalettpapper och pappershanddukar finns. Duschmöjligheter finns
inte.
6. Det ska vara tyst efter kl 22:00.
7. Husdjur och rökning är inte tillåtna i övernattningsrummet.
8. Det är inte tillåtet att använda levande ljus i övernattningsrummet.
9. Rummet ska vara städat efter användning. Om städning inte utförts debiteras
medlemmen som står för bokningen med 300 kr.
a) Sopa och moppa golven inklusive toaletten.
b) Diska, torka och ställa in använt husgeråd på avsedd plats.
c) Töm papperskorgen.
d) Fäll upp soffan och lägg bäddutrustningen på sin plats.
e) Torka av bord och övriga ytor.
f) Göra rent handfat och toalett.
g) Slänga soporna.
10. Vid åverkan på rummet kommer vi att debitera medlemmen kostnaden för
återställandet.
11. Kontakta vicevärden om:
a) Något gått sönder.
b) Ni har frågor eller synpunkter gällande övernattningsrummet.

Brf Ekarängen Borås

Bokningsregler för övernattningsrummet
1. Rummet bokas genom besök hos vicevärden, onsdagar mellan kl 15.30-16.30, eller
per telefon nr 010-442 37 70 vardagar mellan kl 11.00-12.00
2. Hyra per natt: 200 kr. Depositionsavgift 300 kr. Betalas kontant i förskott i
samband med hämtning av nyckel.
3. Övernattningsrummet kan bokas max 4 nätter i följd och max 4 nätter i månaden.
4. Vid dubbelbokning avgör mottagandedatum/tid för bokningsmailet vem som får
nyttja lägenheten.
5. Övernattningsrummet får endast bokas och hyras av medlemmar i BRF Ekarängen.
6. Övernattningsrummet får inte nyttjas för permanentboende.
7. Bokning av övernattningsrummet kan göras tidigast 4 månader i förväg.
8. Vid förlorad nyckel debiteras ny låskolv plus extranycklar. Nyckeln anses förlorad
om den inte återlämnats inom 24 timmar efter hyrestidens slut.

