
  

2022-02-14 Styrelsen BRF Etaget etaget.se 

Boknings- och ordningsregler för hotell Etaget 

 

För att nyttjandet av övernattningslägenheten ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att samtliga gäster 
följer nedanstående ordningsregler: 

 Husdjur och rökning är ej tillåtet i lägenheten. Inte heller att använda levande ljus är tillåtet i lägenheten. 
 Lägenheten är endast avsedd för övernattning. Fester är inte tillåtna. 
 Max antal övernattande är 2 vuxna personer, eventuella barn sover tillsammans med de vuxna eller i 

medhavd barnsäng. Lägenheten är utrustad med en dubbelsäng.  
 Tänk på grannarna, det ska vara tyst efter 22:00. 
 Sängkläder, handdukar, toalettpapper, extra säng eller eventuell resesäng för barn får medlem/gäst ordna 

själv. 
 Tidigaste ”incheckning” är 12:00. Senaste ”utcheckning” är 11:00. 

 
Lämna lägenheten snygg och ren genom att: 
 
 Dammsuga och moppa golven. 
 Slänga eventuella sopor. 
 Lägga tillbaka all bäddutrustning på sin plats. 
 Torka av bord och övriga ytor. 
 Göra rent handfat och toalett noga samt att tömma papperskorgen. 

Om städning ej utförts debiteras medlemmen som står för bokningen med 500 kr. 

Vid åverkan på lägenheten kommer vi att debitera medlemmen kostnaden för återställandet. 

Kontakta omedelbart styrelsen på styrelsen@etaget.se om: 

 Något gått sönder eller städningen av föregående gäst är otillräcklig. 

 
Bokningsregler: 
 Lägenheten öppnas med din blipper under bokningstiden.  
 Priset för bokning är 400 kr per bokat dygn och debiteras i efterskott i samband med att månadsfaktura 

skickas ut.  
 Tillträde sker från kl 12.00 och bokningen gäller till 11.00 nästföljande dag/sista dagen i bokad period. 
 Din blipp är nyckel till lägenheten. 
 Max en pågående bokning per medlem.  
 Längsta bokningsperiod är 4 dagar. Längre perioder kan medges efter kontakt med styrelsen. 
 Bokning av lägenheten kan göras tidigast 4 månader i förväg. 
 Övernattningslägenheten får endast bokas/hyras av medlemmar i Brf Etaget. 

 

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 kök eller lägenhet.  
 Efter att ha valt alternativet lägenhet kommer du till en kalender där du kan välja dagar för bokningen. Du 

bekräftar bokningen genom att trycka på OK. 
 På startsidan går det att även att avboka en ej startad bokningsperiod.  
 Viktigt att avbokning sker senast 7 dagar före den dag bokningen skulle påbörjats. Annars debiteras för hela 

perioden. 
 Glöm inte att logga ut! 
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