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VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGSLOKALEN – En trappa ned i port 67 

Lokalen är allas vårt ansvar i föreningen, lämna därför lokalen i det skick du själv skulle ta 

över den. Gör gärna det lilla extra! 

 

Viktig information 

• Utcheckning senast klockan 10:00  

• Dagtid kommer ni in i 67:ans port med portkoden – tänk på att koden inte går att 

använda nattetid.  

• Nyckeln återlämnas i samma plastmapp som den kom i, till föreningens postfack i  

port 69 (om inget annat överenskommet).  

• Fest/disco med musik är inte tillåtet efter kl 22 enligt föreningens trivselregler. 

• Rökning ej tillåtet. 

• På routern bredvid tv:n står namn på och lösenord till WiFi-nätverket  

Städning och andra åtgärder som ska göras innan man lämnar lokalen 

•  Rengöringsmedel och städmaterial finns i städskåpet  

• Dammsug golv, stolar, soffor (även under), sovrum och vid behov våttorka golvet 

• Torka alla ytor så som diskbänk, fönster, bord och lampor 

• Diska och plocka in ren disk i skåpen 

• Gör rent i badrummet: toalett, duschkabin, handfat, spegel etc 

• Töm kylen och torka ur den 

• Kontrollera att alla fönster är stängda och lämna persiennerna neddragna 

• Släck alla lampor och kontrollera att tv och allt utom kylen i köket är avstängt  

• Ta ut alla sopor och sätt i nya soppåsar i kökets papperskorg och i badrummet 

 

Informera styrelsen om något gått sönder eller inte fungerar samt om det saknas några 
städprodukter – maila till foreningslokal@brfviken1.se 

 
Betalning 

Priset är 350 kronor per dygn. Hyran för lokalen kommer från och med 1 juli 2018 att 
debiteras av Bonea och finnas på din hyresräkning. Det kan ta upp till 3 månader efter 
hyrestillfället som hyresbeloppet finns på räkningen.   

 
Frågor  

Maila till foreningslokal@brfviken1.se  Vid akuta fel, se anslag om felanmälan i portens 
inglasade anslagstavla.  
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