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VÄLKOMMEN TILL FÖRENINGSLOKALEN – En trappa ned i port 67 

Observera! 

Det är viktigt att alla som hyr lokalen städar ordentligt innan man lämnar den. Den lilla 
uthyrningssumman skulle inte räcka till om det behövs städpersonal efter varje uthyrning. 
Bättre att hjälpas åt genom dialog och att vi gör det där lilla extra! 

Notera på anslagstavlan hur fönstren öppnas, vid behov av utrymning.    

In- och utcheckning 

Incheckning: 12:00  Utcheckning: 10:00 

Nyckel till lokalen 

• Nyckeln tillsammans med informationsblad lämnas till dig via din brevlåda senast kl 11 

samma dag du ska ha lokalen, om inget annat är överenskommet. 

• Nyckeln ska återlämnas till Bisse Frid, postfack i port 59, om inget annat är överens-

kommet. Observera – Lägg nyckeln tillbaka i denna plastmapp och med detta infoblad 

innan ni lägger det i postfacket. 

Städning och andra åtgärder som ska göras innan man lämnar lokalen 

• Dammsug golv, stolar, soffor (även under), mattor, sovrum och vid behov våt-torka golvet 

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

• Diska och plocka in 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 

Observera! 

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

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

• Rengöringsmedel och städmaterial finns i städskåpet  

• Informera senast vid utcheckningen om något gått sönder eller inte fungerar samt 

om det saknas några städprodukter – maila till styrelsen@brfviken1.se  

• Ta inte hit egna överblivna möbler eller saker utan att fråga 

• Rökning ej tillåten. Lämna lokalen i det skick du själv skulle vilja ta över den!  

Betalning 

Priset för att hyra lokalen är sedan 1 januari 2018 350 kronor per tillfälle eller dygn, som 
informerats om i november månads informationsblad. Avbokningar behöver meddelas via 
mail till foreningslokal@brfviken1.se senast en vecka innan bokat datum. Annars kommer 
dygnsavgiften att debiteras, dock max två nätters betalning vid sen avbokning.  
Inbetalningen görs senast 3 dagar efter utcheckning till föreningslokalens konto: 
Handelsbanken  Clearingnummer: 6928  Kontonummer: 677 620 152 

Viktigt att du alltid uppger ditt/dina bokningsdatum vid överföringen i meddelandefältet. 

Vid frågor, maila till styrelsen@brfviken1.se. Svar kommer inom 1-2 dagar. Det finns för 
närvarande ingen som kan svara på frågor om föreningslokalen snabbare än så.  
Vid akuta fel, se anslag om felanmälan i portens inglasade anslagstavla.  
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