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Trivselregler gemensam takterrass & bokning av kök 
 

Observera att takterrassen och grillen inte kan bokas, enbart köket. 

 Köket bokas kl 10.00-15.00 eller kl 16.00-23.00. Tisdag är städdag. 

 Köket kan inte bokas på midsommarafton och nyårsafton. 

 En fredag/lördag/söndag kan bokas i taget. 

 Gasolgrill finns. Manual ligger i grillen. Kol och engångsgrillar är förbjudna. Risk för både 

antändning av underlaget och att en engångsgrill som lämnats för att svalna, blåser iväg 

och orsakar brand.  

 Av säkerhetsskäl tillåts inte parasoller eller partytält på terrassen. 

 Det finns ingen toalett så tillgång till lägenhet är ett måste. 

 Det råder ett totalt rökförbud på terrassen. 

 Diskmaskin finns installerad och ska tömmas under bokningstiden, om möjligt. I annat fall 

sätts all disk in i maskinen och maskinen sätts på (maskindiskmedel finns under diskhon) 

vid bokningens avslut. Den får sen tömmas av den som kommer efter. 

 För att de boende i närheten ska få lugn och ro ska det vara tyst efter kl. 23.00.  

 Kök och terrass ska städas efter användning, sopor tas bort och möbler ställs tillbaka (ute 

och inne). Om städning av kök ej utförts debiteras medlemmen som står för bokningen 

med 300 kr.  

 Skulle det visa sig att köket inte är iordningsställt när du påbörjar din bokning ska du 

snarast anmäla det till styrelsen@etaget.se. 

 

Så här bokar du: 

 Använd bokningstavlan som sitter utanför soprummet (gången från hissarna) i hus 62.  

 Du börjar med att blippa din nyckelbricka mot kortläsaren och du blir då inloggad som 

användare i systemet. 

 Välj ”boka”. Du får då två alternativ; om du vill boka lokalen på en vardag (måndag-

torsdag) eller en helg (fredag-söndag). 

 Efter att ha valt ett alternativ kommer du till en kalender där du har två rader per datum 

att välja mellan. Den övre raden är för bokning av den valda dagens förmiddag (kl 10-15) 

och den nedre raden är för bokning av eftermiddagen (kl 16-23). Du bekräftar bokningen 

genom att trycka på OK. 

 På startsidan går det att även att avboka pass.  

 Glöm inte att logga ut! 

 Köket kan öppnas med din blipper under bokningstiden.  

 Priset för bokning är 200 kr per tillfälle och debiteras i samband med att månadsfaktura 

skickas ut.  

 Viktigt att avbokning sker senast 7 dagar före den dag bokningen skulle påbörjats. Annars 

debiteras för den bokade tiden. 
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