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Riktlinjer för gemensamhetslokal/övernattningslägenhet

För allas vår trivsel, vänligen läs igenom och respektera nedanstående regler.
Nedanstående riktlinjer gäller enligt nedan och kan fortlöpande ändras efterhand som
föreningen vinner erfarenhet av uthyrning:

Bokning

Lokalen får bokas:
• max fem dygn i följd
• max två helger i följd
• max tre dygn i följd vid större helger såsom påsk, midsommar, jul och nyår
• max sex månader framåt i tiden (från dagens datum)
• Lägenheten bokas via hemsidan och adressen till bokningsformuläret är
http://www.glasbrukskajen.com/contact_80.html

Betalning
•
•
•
•
•

Kostnad per dygn är 400 kr
Betalning skall vara föreningen tillhanda fem dagar innan aktuellt dygn
Betalning sker till Handelsbanken och kontonummer 6101‐808 487 108
Uppge samma namn och anropskod vid betalning som vid bokning
Vid avbokning senare än tre dagar före bokat datum debiteras hela
hyresbeloppet

In- och utcheckning

• In- och utcheckning sker kl 12
• Kontakta gabuteljen@gmail.com snarast om
• städningen av föregående gäst är otillräcklig
• något gått sönder
• något tagit slut

Ordningsregler

• Rökning inne och direkt utanför lokalen är inte tillåten
• Husdjur är inte tillåtna i lokalen
• Gemensamhetslokalen skall hållas tillgänglig för städning första onsdagen i
månaden mellan kl 10 och 12. Övriga onsdagar i månaden ges tillträde för
toalettbesök och kylhållning
• Var god ordna så att städfirman kommer till att städa lokalen vid aktuellt tillfälle

Frågor, synpunkter eller annat? Mejla: gabuteljen@gmail.com
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Städinstruktioner

Vid utcheckning skall lokalen lämnas enligt följande;
• Sängkläder, handdukar och annan utrustning ansvarar medlemmen för
• Alla sopor, tomglas etc skall tas med och sorteras/kastas i miljörum
• Allt porslin eller andra köksredskap som använts ska diskas och ställas tillbaka
på sin plats
• OBS! Lämna inte lokalen med diskmaskinen igång
• Torka av bord och övriga ytor
• Toaletten skall rengöras noggrant
• Kyl och frys skall vid utflyttning vara tömda och rengjorda
• Golv dammsugs och våttorkas
• Städutrustning finns i lägenheten

GA förbehåller sig rätten att debitera 500 kronor om städning inte har
gjorts eller på ett bristfälligt sätt.
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