Information och förhållningsregler övernattnings-/evakueringslägenhet.

På Grangården finns en övernattningslokal som medlemmar i Brf Dalen10 kan hyra. Lokalen
är ett trevligt alternativ när en medlem har gäster på besök men tillängligheten är prioriterad
för behov av evakueringslägenhet i samband med renovering av hyresrätter i föreningen.
Adressen är Täppgränd 31.
I övernattningslokalen finns en dubbelsäng samt en bäddsoffa. Övernattningslokalen kostar
300 kr/ dygn. Depositionsavgift är 500:-.
Eftersom lokalen är populär och är till för alla så har vi sagt att man får hyra den 3 dygn som
längst. Sedan har en annan medlem förtur. Skulle det inte finnas någon som vill hyra den så
kan tiden förlängas med ett dygn i taget.
Bokning av Täppgränd 31 görs på www.dalen10.se
Nycklar till övernattningslokalen lämnas ut av lokalansvarig enligt överenskommelse.
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. Lämnas inte
rummet i ett städat skick kan föreningen ta ut en avgift om 1000 kr samt att medlem inte
tillåts hyra lägenheten igen.
Kontaktperson för allmänna frågor om övernattningsrummet och felanmälan:
Hellen
-

mobil: 073 583 59 70
lokalen@dalen10.se

För att så många som möjligt ska kunna njuta av övernattningslägenheten:





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

Av praktiska skäl gäller följande regler för bokning






Endast medlem i Brf Dalen10 kan hyra lägenheten
Varje lägenhet i föreningen får boka rummet max tre nätter i rad. Om lägenheten ej är
bokad när dessa tre dagar påbörjats finns det möjlighet att göra ytterligare bokning.
Kontakta lokalansvarig för denna info.
Bokning får göras max tre månader i förväg
Varje lägenhet får ha max två aktuella bokningar








Bokningen startar kl 14.00 första dagen och man lämnar tillbaka nyckeln senast kl
12.00 dagen efter sista övernattning
Efter att lägenheten bokats erhåller man en skriftlig bokningsbekräftelse via email.
Där framgår bla hur man erhåller och återlämnar nyckeln.
Betalning sker via tillägg på nästa kvartals avier från Storholmen.
En extra avgift på 300 kr debiteras om man är sen att återlämna nyckeln
En borttappad nyckel debiteras med 1500:En eventuell avbokning bör ske så snart som möjligt med tanke på andra medlemmars
möjlighet att boka. Dock måste avbokning ske minst fem dygn före första bokade
dagen. Sker avbokning senare får man betala för hela bokade perioden.

