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ORDNINGSREGLER FÖR GÄSTRUM 
2017-05-06 

Tillåten användning 
Bokning av föreningens gästrum kan göras av medlemmar i Kristinebergs Strands 
bostadsrättsförening. Rummet kan nyttjas av övernattande gäster eller privata arrangemang som håller 
sig inom ramen för våra gemensamma ordningsregler. 
 
Styrelsen kommer även fortsättningsvis använda rummet för föreningens styrelsemöten samt för 
aktiviteter gemensamma för föreningens medlemmar. Till dessa hör städdagarna vår och höst. Dessa 
kommer att vara blockade för bokning i kalendern. 

Hyra och betalning av hyra 
Hyran är 350 kr per dag/natt/dygn och betalas retroaktivt på nästkommande avgiftsavisering från 
Riksbyggen. Underlag för hyran är dina bokningar i kalendern på Riksbyggens boendewebb. 
Förseningsavgift och påminnelse enligt befintlig rutin för avgifter i föreningen. 

Bokningsrutin 
För att undvika dubbelbokningar bör alla bokningar göras i kalendern på Riksbyggens kundwebb. Har 
du inget användarkonto hos Riksbyggen kan du enkelt erhålla det genom att följa instruktionen på 
www.riksbyggen.se/. Klicka på Logga in och sedan på Kundwebb. Alla som är registrerade som 
ägare eller delägare av en bostadsrätt i föreningen kan här skapa ett användarkonto. Bokning görs 
sedan i kalendern på Boendewebben under Boka. 
 

 
Avbokning kan göras fram till en vecka innan 
bokat datum. Vid avbokningar därefter 
debiteras hyra enligt bokning. 
 
Varje hushåll får ha högst 5 aktiva bokningar 
samtidigt. Nätter i följd eller vid olika tillfällen. 
 
När du gjort din bokning går ett mejl till 
styrelsen, som kommer att kontakta dig för att 
komma överens om när och var nycklarna ska 
hämtas och återlämnas. 
 

 

http://www.riksbyggen.se/
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Trivselregler 
Rökning i gästrummet eller i angränsande utrymmen är inte tillåtet. 
Husdjur får inte vistas i gästrummet av hänsyn till allergiker. 
Använd egna underlakan, örngott och påslakan. Sovsäck är inte tillåtet. 
 
Det finns städutrustning i garderoben och det är viktigt att du lämnar rummet i samma skick som du 
fick det i. Toaletten ska också städas efter avslutad hyresperiod. 
 
Om olyckan är framme och något går sönder eller skadas ska detta anmälas till 
bokning@brfkristinebergsstrand.se eller till den i styrelsen som du lämnar nyckeln till. Om något fel 
upptäcks eller något akut problem uppstår med värme, vatten eller el ska detta fel anmälas till 
Riksbyggen på 0771–860 860. 
 
I övrigt gäller föreningens ordningsregler.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/Styrelsen för brf Kristinebergs Strand 
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