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Ordningsföreskrifter för föreningslokalen
1.

Alla bostadsrättsinnehavare i BRF Brevduvan äger rätt att hyra föreningslokalen
som övernattningslägenhet för 200 kr per natt. Avgiften erläggs på sätt som
överenskommits.

2.

Lägenheten är avsedd för övernattning för gäster till boende i BRF Brevduvan och
kan hyras maximalt 7 dygn i sträck. Tillträde till lokalen får ske tidigast klockan
12:00 och skall på samma sätt lämnas senast klockan 12:00.

3.

Styrelsemöten har förtur till föreningslokalen, dock bestämmer styrelsen
mötestider för en termin i taget. Mötestider framgår av schema på hemsidan.

4.

Bokning av lokalen görs alltid skriftligen minst tre dagar innan aktuellt
bokningstillfälle genom Ann-Charlotte Merenyi på e-post till
brfbrevduvan@gmail.com alternativt med lapp i brevlådan för
bostadsrättsinnehavare utan tillgång till internet. Vänligen uppge Ert portnummer,
telefonnummer och namn på postfack samt specificera antal nätter som önskas för
att undvika missförstånd. Endast medlemmar i föreningen får boka och ansvarar
för sina gäster.
Vid akuta ärenden och avbokningar alldeles innan eller under hyresperioden; ring
eller skicka sms till Ann-Charlotte telefon: 0738-15 86 42. Bokningsstatus
framgår av kalendern på hemsidan.

5.

Efter avslutad hyrestid skall lokalen lämnas i det skick man själv vill finna den.
Kontrollera att:
• Golven dammsugits och torkats av
• All disk torkats och placerats in i skåpen, diskbänken rengjorts, slask och
avfallskorgen tömts
• Bäddsoffan fällts ihop och möbler återställts på sin plats
• Toaletten rengjorts, golvet på toaletten avtorkats, tvättstället och duschkabinen
rengjorts och toapapper påfyllts
• Kylskåpet skall tömmas
• Alla fönster är stängda och låsta
• Inga böcker får medföras från biblioteket
• Hyresgästen håller själv med sänglinne som avlägsnas
• Nyckeln skall återlämnas omgående efter avslutad hyrestid i slutet kuvert i
brevlådan hos bokningsansvarig
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6.

Om någonting gått sönder eller förlorats är den bostadsrättsinnehavare som bokat
lokalen ansvarig för att återställa detta i ursprungligt skick

7.

Rökning är inte tillåten i lokalen

8.

Inga husdjur får vistas i lokalen

9.

Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra i föreskrifterna

Med vänlig hälsning/Styrelsen
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