
Övernattningsrum BRF Charlottenburg 
 

Förhållningsregler 
Respektive föreningsmedlem är ansvarig för de som nyttjar rummet och att föreningens 
generella ordningsregler följs. Övernattningsrummet kan endast bokas av föreningens 
medlemmar.  
 
Rummet kan bokas max 7 dagar i följd och det är tillgängligt från kl. 12.00 första 
bokningsdagen och skall lämnas senast kl. 12.00 sista bokningsdagen.  För att maximera 
tillgängligheten tillåts endast en bokning åt gången.  
 
Sovplatser: 2 enkelsängar á 90cm & 1 dubbelsäng á 140cm (6st kuddar & 4st täcken) OBS ! 
Medtag egna sängkläder och handdukar.  
 
Innan ni tar rummet i bruk, kontrollera att rummet är ordentligt städat av föregående 
användare. Om städningen är bristfällig eller om någonting är trasigt etc, meddela styrelsen 
omedelbart innan du tar rummet i bruk. På så sätt slipper vi onödiga diskussioner om vem 
som är ansvarig.  
 
Städning som skall genomföras innan ni återlämnar nyckeln till styrelsen:  

 Dammsug och torka golvet  

 Dammtorka möblerna  

 Skura toalett, torka av spegel och andra vitvaror  

 Säkerställ att duschen är ren  

 Återställ sängar/kuddar/täcken till nästa användare  
 
** Rökning och Husdjur är inte tillåtet **  
 **Tänk på att lämna rummet i det skick du själv önskar finna det **  
 

Boka lägenhet & hämta nyckel 
För att boka övernattningsrummet, kontrollera först att önskat datum är ledigt genom att gå 
in på föreningens hemsida www.brfcharlottenburg.se klicka på medlemsinformation > 
övernattningsrum > kalender. Maila sedan brf.charlottenburg@gmail.com och ange önskat 
bokningsdatum, namn på ansvarig föreningsmedlem samt telefonnummer om styrelsen 
behöver komma i kontakt med er/de boende.  
 
Föreningen tar ut en administrativ avgift på 200 kr per bokningstillfälle.  
Avgiften betalas via Swish: 123 100 65 27 eller kontant vid uthämtning av nyckel. 
 
Tänk på att höra av er till kontaktpersonerna i god tid innan ni hämtar nyckel för att 
säkerställa att någon är hemma.  
 

Kontaktpersoner för nycklar till övernattningsrummet:  
Maria Wallin (16B) – 070-677 88 39  
John Harlén   (16A) – 076-309 91 26 

http://www.brfcharlottenburg.se/
mailto:brf.charlottenburg@gmail.com

