
Trivselregler för gästrum och föreningslokal    
Bokning av gästrum och föreningslokal    

Gästrum och föreningslokal kan bokas tidigast 6 månader i förväg och får bokas maximalt 3 dagar i 

följd. Enbart medlem som är boende i brf Ymsen kan boka gästrummen och kan bokas för dina nära 

och kära. Uthyrning i andra hand, uthyrning på Airbnb eller motsvarande är inte tillåten. För gästrum 

Y2 är det en avgift på 200 kr/natt och för gästrum Y3 är det en avgift på 400 kr/natt.    

Nyckel till gästrum och föreningslokal   

Nyckel hämtas och lämnas enligt information i bokningsbekräftelsen. Tillträde sker på aktuell dag 

tidigast klockan 14.00. Avlämning sker senast klockan 13.00 på avresedagen (föreningslokalen 

lämnas senast klockan 09.30 på tisdagar). Förlorad nyckel/bricka ersätts med 1 000 kronor.    

Trivsel   

För att alla skall trivas och kunna använda gästrummen och föreningslokalen behöver några enkla 

trivselregler följas:   

• Ta med lakan, örngott, handduk, kökshandduk, toalettpapper, hushållspapper och diskmedel   

• Den som hyr gästrummet har även ansvar för att det iordningsställs och städas   

• Rökning är inte tillåten   

• Husdjur är inte tillåtna    

• Föreningens andra regler gäller även gästrum och föreningslokal. Det gör att efter kl. 22.00 

dämpas musik och högljudda samtal   

• Rökning sker utomhus och egen askkopp används när du lämnar gästrummet ansvarar du för 

att:   

• Golven dammsugs i alla rum som har använts   

• Golven torkas   

• Toaletten städas   

• Diskbänk och bord är avtorkade   

• Toalettpapper är påfyllt vid behov   

• Täcken och kuddar är vädrade   

• Soporna tas med och slängs i någon av föreningens utomhusbehållare för sopor   

• Kylskåpet och frysen töms, städas vid behov och är påslaget   

• Samtliga fönster är stängda och låsta   

• Dörren låses   

• Askkopp och fimpar utomhus tas om hand på ett brandsäkert sätt och lämnar gästrummet 

med dig   

• Om något gått sönder eller slutat fungera anmäls det när nyckeln återlämnas   


