FÖRENINGSLOKAL
BRF BLÅELDEN 2
Träffpunkt och möteslokal




Här kan medlemmarna samlas kring gemensamma intressen och aktiviteter.
Böckerna i lokalen har medlemmarna skänkt. Du får gärna ta med dig böcker hem
eller byta ut mot egna.
Lokalen kan även bokas som övernattningsrum av boende i föreningen.

För att komma in i lokalen, ta kod 1705.
I samband med övernattning låses dörren med nyckel och då fungerar inte kodlåset.
En skylt på dörren anger samtidigt att lokalen är uthyrd.

Boka övernattning







Kontakta styrelsen om du vill boka lokalen för övernattning.
En kalender finns i lokalen. Där kan du se och boka om den är ledig för bokning.
Antal övernattningar maximalt tre nätter i följd.
Kostnad att hyra rummet är 100 kr per natt. Betalningsansvaret ligger på den som
bor i föreningen. Debitering av dygnshyra sker via SBC som tillägg till månadsavgiften.
Rummet disponeras från kl. 12.00 tillträdesdagen till kl. 12.00 avresedagen om inget
annat är överenskommet. Nyckelhämtning enligt överenskommelse.
Avbokning senast dagen före.

Inredning och utrustning som ingår








Pentry med 2 kokplattor, mikrovågsugn, vattenkokare, kylskåp och diskho
Skåp med köksredskap och porslin
Köksbord och flera stolar
Bäddsoffa för 2 personer
Bokhylla med böcker
Enklare städutrustning
Brandvarnare

Vid övernattning, ta med egna sängkläder, handdukar och förbruksmaterial.
Toalett finns i anslutning till tvättstugan.

ORDNINGSREGLER
FÖR ALLAS TRIVSEL
När du vistas i lokalen








Föreningens allmänna ordningsregler gäller även för denna lokal
Om något i rummet är trasigt eller inte fungerar, meddela styrelsen
Matlagning på spis som innebär matos är inte tillåten (fläkt saknas)
Ingen rökning i lokalen. Rökning är endast tillåten utomhus
Det är inte tillåtet att ha husdjur i lokalen
Visa extra varsamhet med levande ljus
Tänk på ljudnivån, särskilt viktigt mellan kl. 22.00-07.00

Innan du lämnar lokalen







Om något går sönder, försvinner eller skadas under vistelsen ska
detta anmälas till styrelsen och ersättas av den i föreningen som
hyrt eller annars använt lokalen
Återställ möbleringen, ställ tillbaka porslin och andra föremål
Töm och torka av kylskåpet, rengör kokplattor och mikrovågsugn
Lämna lokalen välstädad efter dig och ditt sällskap
Stäng fönstret och släck lampor och alla elektriska apparater

Tack på förhand!
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