
Riktlinjer - Hyra gemensamhetslokalen Dr Lindhs gata 3 

 
 
Information om vår gemensamhetslokal 
 

 Kostnad för medlemmar; 200 SEK. Gäller 
för hyra dag + Kväll. Kostnaden kommer på 
Brf-innehavarens avgiftsavi fr 
Revisorsringen.  

 Det finns stolar och bord för omkring 50 
personer i förvaringsrum i stora rummet 

 I salen finns fyra olåsta skåp med bl a 
tallrikar, glas på fot hållare för värmeljus. 

 I köket finns kokplatta, ugn, mikro, disk-
maskin, dubbla kaffebryggare glas och en 
del porslin  

 Städutrustning finns i städskrubben t.v. 
innanför kapprummet! Du måste låsa upp! 

 Rökning är inte tillåten i lokalen. 
 Respektera grannarna och tänk på att inte 

störa med en hög ljudnivå.  
 Övernattning är aldrig tillåten.  

Innan du lämnar lokalen:  
 Tag bort använda kaffefilter och töm 

diskmaskinen. 
 Om något gått sönder – meddela oss som 

ansvarar för lokalen. 
 Glöm inte att avlägsna fimpar, marschaller 

mm utanför entrén.  
 Kom ihåg att släcka, stänga och låsa lokalen 

senast kl 12 på kvällstid (kl 2 på nyårsafton)  
 Vaska alla golv och torka av ytorna i köket! 
 Plocka in bord och stolar i respektive förråds-

utrymmen! Det är OK att lämna kvar sex 
bord! 

 Återlämna nyckeln! 
 
 

När du vill boka:  
Mejla info om Namn, adress, telefonnummer, Ange Brf-nummer samt nummer enligt skatteverkets och 
husnummer samt e-postadress  
 
Datum och klockslag när jag önskar hyra gemensamhetslokalen. 
 
Lokalen bokas genom att mejla;  
Kerstin. Eurenius@gmail.com  
rehngunilla@gmail.com (telefon hem: 031-826108, alt 076-2626548) 
Hans.Ragneskog@gmail.com (tfn 031 233192 alt 072 706 3456)  

 
Tag kontakt veckan innan med Kerstin eller Gunilla (som har hand om nycklarna) och 
avtala tid för när du skall hämta och lämna nyckeln. På nyckeln finns en Aptusbricka 
– med denna samt kod; 1234* kommer du in genom ytterdörren och i soprummet på 
hus 3.  
 

Vi förutsätter att du som medlem som hyr lokalen ansvarar för den under hyrtiden 
och är beredd att stå för ev. skador som du själv eller dina gäster gjort under 
uthyrningstiden. I och med att du mejlar oss denna blankett förutsetts att du tar 
på dig detta ansvar för lokalen. Utebliven städning är inte OK - kan debiteras med 
1000 SEK! 

 
 

Hoppas allt fungerar till belåtenhet!  
Hör gärna av dig till oss med synpunkter på lokalen. Om det till exempel saknas något!   
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