
Förändring vid hyra av övernattningslägenheten eller lokalen 

 
Då alla inte har Swish har vi gjort det möjligt att betala till vårt bankkonto på SEB. 

För	att	vi	ska	kunna	se	att	du	har	betalat	innan	du	får	nyckeln	måste	vi	ha	in	din	betalning	senast	
måndag	samma	vecka	som	du	ska	hyra.	Om	du	har	en	annan	bank	än	SEB	betyder	detta	att	du	
behöver	göra	överföringen	redan	veckan	innan.	Du	hämtar	nyckeln	precis	som	vanligt	på	tisdagen	
innan	hyrestillfället	och	lämnar	tillbaka	den	så	snart	bokningsdatumet	är	över.	
 

Vi har tagit bort depositionen! 

Går något sönder kan du åka till IKEA och ersätta det som har gått sönder (detta måste ske 
direkt då allt ska vara komplett till nästa uthyrning) eller så meddelar du oss och då köper vi 
nytt. Minsta debitering är 500:- som vi lägger på din nästkommande avi. 

 

Fakta om uthyrningen 

Villkor för uthyrning gällande övernattningslägenheten  

I lokalen får max 4 personer övernatta. 
Den som hyr lägenheten har ansvar för den och får inte lämna eller överlämna den till någon 
annan utan Brf Harald Stakes styrelses vetskap. 
  
Efter klockan 23:00 ska det vara nattro.  
Detta gäller givetvis även utanför lägenheten. 
  
Lämna lägenheten i samma skick som när du kom dit.  
Städa, töm papperskorgar och gör rent de saker du använt (t.ex. ljushållare, porslin, etc.) 
Soporna kan du slänga i någon av föreningens fyra sopstationer.  
 
Nyckeln lämnar du tillbaka i nyckelskåpet utanför dörren till föreningslokalen senast 12:00 
den dagen din uthyrning är över. 
 
När du har lånat lägenheten ska alla möbler stå på sin plats igen och porslin som du har 
använt ska vara diskat och inställt i skåpen. Även toaletten ska vara städad. 

Vi förutsätter att inget har gått sönder och att lägenheten är städad! 

 

Villkor för uthyrning gällande föreningslokalen  

I lokalen får max 40 personer vistas samtidigt. 
Den som hyr lokalen har ansvar för lokalen och får inte lämna eller överlämna den till någon 
annan utan Brf Harald Stakes styrelses vetskap. 
  
Efter klockan 23:00 ska det vara nattro.  
Detta gäller givetvis även utanför lokalen. 
  



Efter klockan 24:00 får ingen längre uppehålla sig i lokalen.  
Dörren ska vara låst när lokalen lämnas och ljuset ska vara släckt. 

Lämna lokalen i samma skick som när du kom dit.  
Städa, töm papperskorgar och gör rent de saker du använt (t.ex. ljushållare, porslin, etc.)  
Även toaletten ska vara städad. 

Nyckeln lämnar du tillbaka i nyckelskåpet utanför dörren till föreningslokalen. Hyr du över 
helgen och ingen annan ska hyra får du tillträde till lokalen fredag kväll kl 15.00 och lämnar 
tillbaka nyckeln i nyckelskåpet senast kl 17.00 på söndagen. 
 
Om du använder stora sopsäckar att slänga sopor i måste du själv transportera dem till tippen. 

När du lämnar lokalen ska alla möbler stå på sin plats igen och porslin som du använt ska vara 
diskat och inställt i skåpen.  

 

Vi har tagit bort depositionen! 

Går något sönder kan du åka till IKEA och ersätta det som har gått sönder (detta måste ske 
direkt då allt ska vara komplett till nästa uthyrning) eller så meddelar du oss och då köper vi 
nytt. Minsta debitering är 500:- som vi lägger på din nästkommande avi. 
      

Kontaktfakta 

Behöver du komma i kontakt med Inger ringer du 0709-2 968 55  

Swish-nummer som du ska använda är 1236418990 

Har du inte Swish sätter du in pengarna på vårt bankkonto SEB 5118-1054354 

Vi måste ha dina pengar senast måndag samma vecka som du ska hyra. 

Bokar gör du som vanligt på uthyrning.harald.stake@gmail.com 

 


