
 

 

 

Om föreningens gästlägenhet 

Gästlägenheten ligger i Salabacksgatan 11A:s källare och är avsedd för högst 6 personer. 

Ingång sker via porten (den gängse portkoden gäller). 

Lägenheten är 54 kvadratmeter och består av två rum och kök.  

• Ett sovrum med en dubbelsäng   

• Ett vardagsrum/allrum med bäddsoffa (två sovplatser), soffbord, två stycken bäddbara 

sittpuffar och matbord med stolar. 

• Kök utrustat med kylskåp, mikro, kaffebryggare och äggkokare.  

• Toalett med dusch.  

Detta finns i lägenheten: 

• Täcken, kuddar och madrasskydd för sex bäddar. (sänglinne och handdukar tar 

gästen med själv) 

• Kök för enklare matlagning (kylskåp, mikro, kaffebryggare, vattenkokare) 

• Köksredskap och porslin 

• Städutrustning (dammsugare, mopp, disktrasor m.m.) 

Bokning 

Medlem kan boka gästlägenheten för en period om en till tre nätter. 

Medlem kan ha max en bokning aktiv åt gången. 

Medlem kan boka en ny vistelse först när befintlig bokning är nyttjad. Gästlägenheten kan 

bokas max tre månader i förväg.  

Eventuell avbokning ska ske så snart som möjligt dock senast fem dagar före bokningens 

startdatum. Sker avbokning senare debiteras man för den bokade perioden 

Bokningen är giltig först när bekräftelse meddelats. 

Nyckelutlämning sker enligt överenskommelse. 

Nyckelåterlämning sker i samband med utcheckning i brevlådan Salabacksgatan 5 C. 

Har du inte tillgång till internet så ring/smsa i första hand till Evelina Winder på 0720-310818 

och i andra hand till Karin Sundstedt 0705-756364 så får du hjälp med bokning. 

Betalning 

Kostnaden för att boka gästlägenheten är 300 kronor per dygn. 

Betalning sker via Swish senast dagen för utlämning av nycklar. Medlem som saknar Swish – 

ta kontakt med ansvarig i styrelsen. 



 

 

 

Ordningsregler 

• Incheckning klockan 14.00 eller senare. 

• Utcheckning senast klockan 12.00. 

• Medlem ansvarar för att lägenheten städas. Är städningen bristfällig anlitas städfirma 

som bekostas av medlemmen. 

• Underlakan, påslakan och örngott ska användas (ej sovsäck) 

• Gäst tar med egna handdukar och sänglinne. 

• Lägenheten är endast till för övernattning, fest får inte ske. 

• Rökning är absolut förbjuden  i lägenhet, källargång och trapphus. Det är inte 

tillåtet att ha pälsdjur i lägenheten 

• Tänk på grannar, inga störande ljud efter kl.22.00. 

• Om något slutat fungera eller gått sönder, är medlemmen skyldig att rapportera detta 

till styrelsen. Om eventuella skador eller åverkan på lägenheten finns kan medlemmen 

debiteras för faktisk kostnad. 

• Inventarielista finns i lägenheten, om något saknas eller är trasigt när du checkar in, 

meddela ansvarig i styrelsen på en gång. 

Har du frågor eller funderingar om gästlägenheten? Hör av dig till oss, mejla till 

gastlagenhet@brfostertull.se eller ring/smsa i första hand till Evelina Winder på 0720-310818 

och i andra hand till Karin Sundstedt 0705-756364. 
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