Gästlägenheten
Allmänt
Gästlägenheten, i källaren på Fredriksdalsgatan 12C, är till för föreningens medlemmar och skall ses
som en förmån. Den kan endast hyras av föreningens medlemmar och inte av andrahandshyresgäster.
Tanken är att så många som möjligt skall ges möjlighet att hyra den mot en låg avgift, för närvarande
300 kr/dygn.
Uthyrningen sköts av Medlemsservice via hemsidan eller via jourtelefonen, 0762-50 65 94. För frågor
rörande gästlägenheten kontakta Medlemsservice via jourtelefonen.
Passning av Medlemsservice jourtelefon fördelas mellan medlemmarna i Medlemsservice. Passningstiden är vanligtvis två veckor i följd. Man når alltid rätt person genom att ringa journumret. Detta
nummer kan alltid användas för ärenden som rör gästlägenheten och föreningslokalen.

En uthyrning innefattar tre steg:
1. Bokning
Du kan boka gästlägenheten via hemsidan. Du får ett bekräftande mail när bokningen är godkänd.
Du kan också ringa Medlemsservice, 0762-50 65 94, som bokar gästlägenheten i ditt namn om den
är ledig. Störst chans att någon svarar är mån-sön mellan kl. 18.00-20.00. Lämna gärna meddelande till oss om du inte kommer fram. Vi ringer så snart vi kan.
2. Nyckelhämtning och betalning
Ring Medlemsservice 3–5 dagar före första bokningsdatum för information om vem du ska besöka
för att få nyckel. Betala med Swish, 1231657147, eller kontant vid nyckelhämtningen.
3. Nyckelåterlämning
Nycklar lämnas tillbaka omedelbart efter utcheckning, då nycklarna behövs till nya gäster. Om inget
sagts vid hämtningen om i vilket brevinkast nycklarna ska lämnas, så ringer du Medlemsservice för
besked.

Regler för gästlägenheten

• Det är endast medlemmar, inte andrahandshyresgäster, som får boka gästlägenheten.
• Du kan boka max två perioder åt gången med ett uppehåll på sju dagar. En period är max sju dagar
i följd. Bokningar kan tidigast göras ett år i förväg.

• Avbokning av gästlägenheten måste ske senast fyra dagar före första bokade dag. Kostnaden för
avbokningen beror på periodens längd: ett dygn: 300 kr, flera dygn: 600 kr.

• Betalningen sker i förskott med Swish, 1231657147 eller kontant vid nyckelhämtning.
• Den medlem som bokar är ansvarig för sina gäster och att lägenheten lämnas städad.
• Det är självhushåll som gäller och dina gäster får därför ta med egna lakan och handdukar samt
städa efter sig, enligt städlistan, som finns i gästlägenheten.

• Städning ansvarar medlemmen för och det skall ske oavsett hur många nätter den använts.

Städlista att följa finns tillgänglig i lägenheten. Kylskåpet skall inte stängas av. Om det inte är städat
vid nästa tillträde uppmanas medlemmen att ta kontakt med föregående medlem som hyrt
lägenheten, så att denne får komma och städa.

• Meddela Medlemsservice om det saknas städutrustning eller om något fattas eller är trasigt i
lägenheten.

• In-/utcheckning sker kl 12. Lägenheten skall då vara städad och klar för nästa gäst.
• Obs! Rökförbud gäller i gästlägenheten, det är också, av allergiskäl, förbjudet att ta med husdjur.
• Obs! Parkering utanför 12C är inte tillåten.
• Obs! Påpeka för dina gäster att källardörren alltid måste låsas (den har inte patentlås). Vi vill
inte ha in obehöriga i fastigheten.
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Föreningslokalen
Vi har en stor föreningslokal på Fredriksdalsgatan 6 (ingång från parken). Lokalen rymmer ca 70
personer och där finns uppfällbara bord och tillhörande stolar. I lokalen finns även ett litet pentry och i
gången intill finns ett källarförråd med porslin.
Föreningslokalen kan bokas till årsmöten, informationsmöten och andra möten och fester.
Man hyr lokalen per dygn med start kl 12 till kl 12 nästa dag, då lokalen ska vara städad och klar för
nästa medlem.
Kontakta Medlemsservice, 0762-50 65 94, för bokning.
Kostnaden är:
Medlemmar: 300 kr/dag
Privatpersoner och organisationer: 500 kr/dag
Företag: 1000 kr/dag.
För avbokning gäller samma regler som för avbokning av gästlägenheten.
Tänk på att föreningens ordningsreglerna gäller även här.
• Vardagar ska det vara dämpat efter kl. 22.00 och tyst efter kl. 23.00.
• Fredag och lördag ska det vara dämpat efter kl. 23.00 och tyst efter midnatt.
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