Övernattningslägenheten i Brf Hästen
Medlemmarna i vår Brf har möjlighet att hyra en möblerad övernattningslägenhet på ca 45
m². Tanken är att man här enkelt skall kunna inkvartera gäster som är på tillfälligt besök.
Lägenheten finns bottenplan på Karlagatan 38.
Lägenheten är utrustad med tre bäddar (varav en bäddsoffa med dubbelsäng).
I allrummet finns matbord med stolar spis, kylskåp/frys, kaffebryggare, mikrovågsugn samt
porslin. Lägenheten har ett badrum utrustat med WC och dusch. I köket finns garderob med
städutrustning.
För bokning skicka förfrågning via email: hasten@bredband.net
Vid frågor angående bokning kontakt vicevärden.
Det enda man själv behöver ha med sig är lakan, örngott och handdukar. Städning ingår inte
utan den som hyr ansvarar för att lägenheten är städad när man lämnar den, därför är det
viktigt att trivselreglerna hålls.
Priset för att hyra lägenheten är 300 kr per dygn.
Följande regler gäller










Endast medlem i Brf Hästen kan hyra rummet.
Varje lägenhet i föreningen får boka rummet max tre nätter i rad. Om lägenheten är
obokad när dessa tre dagar påbörjats finns det möjlighet att göra ytterligare bokning.
Kontakta styrelsen för instruktioner.
Bokning får göras max två månader i förväg och varje lägenhet får ha max två
aktuella bokningar.
Bokningen startar kl 15.00 första dagen och du kommer då in via din blipp. Efter kl.
14.00 vid utcheckningsdagen slutar blippen att fungera till gästlägenheten.
Betalning görs i efterskott genom att HSB lägger till beloppet på nästa utskick av
månadsavier.
På förekommen anledning får man betala en extra avgift på 300 kr om man är sen att
lämna lägenheten efter utcheckningstiden.
Avgift tillkommer om lägenheten inte är ordentligt städad 500kr
En eventuell avbokning bör ske så snart som möjligt med tanke på andra
medlemmars möjlighet att boka. Dock måste avbokning ske minst två dygn före första
bokade dagen. Sker avbokning senare får man betala för hela bokade perioden.

Rummets utrustning



Bäddsoffa med plats för två personer
Två kuddar och täcken av syntetmaterial

Postadress
Karlagatan 38
652 23 Karlstad
Tele: 054-21 94 83

e-mail: hasten@bredband.net







Kylskåp samt kokplatta
Porslin, glas, bestick och kokkärl
Bord och två stolar
Badrum med WC och dusch
Toalett- och hushållspapper, diskmedel, rengöringsmedel och städutrustning

Trivselregler





Rökning är inte tillåten i rummet
Djur får inte vistas i rummet pga allergirisk
Lakan och örngott måste alltid användas när man sover i säng och bäddsoffan
Visa normal hänsyn så att grannar och andra inte blir störda
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