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Bokningsregler och instruktion för gästlägenhet i BRF Stockholmshus nr 9 

Gästlägenheten finns i källaren på Årstavägen 67. Man når gästlägenheten via källarentrén på baksidan av 

huset, mittemot parkeringen. Gästlägenheten är avsedd att användas för föreningens medlemmars gäster. 

Allmän beskrivning 

Gästlägenheten är avsedd för högst fyra personer och består av kök, sovrum och WC/duschrum. Köket har 

spis, kyl/frys och matplats för fyra personer. I köket finns också porslin och utrustning för matlagning. 

Sovrummet är utrustat med dubbelsäng, våningssäng, garderob, byrå och fåtöljer.  

Till varje säng finns täcke för påslakan och två kuddar. Gästlägenheten är utrustad med brandvarnare, 

brandsläckare och brandfilt. 

Bokningsregler och instruktion 

 Bokning av gästlägenheten görs av medlem i BRF Stockholmshus nr 9 (inte besökande gäst) 

 Bokning kan göras tidigast ca 6 månader (180 dagar) innan hyrestillfället 

 Bokning görs på samma sätt som vid bokning av tvättstuga och kan göras på tre sätt: 

o På bokningspanel utanför gästlägenheten 

o På föreningens webbsida (www.stockholmshus9.se) via länken ”Boka tvättstuga” 

o Via en app i din smartphone. Finns för Android och Iphone. Sök på Aptus 

 För instruktion hur man bokar se denna länk (pdf-fil) 

 Bokning kan göras för max tre dagar i taget. Ytterligare bokning kan göras först när en bokad dag är 

använd. Max antal dagar man kan boka per månad är sju dagar. 

Behöver du av någon anledning boka en längre period kan du kontakta styrelsen på mailadress 

lokal@stockholmshus9.se 

 Bokning av gästlägenheten görs per dygn. Vill du hyra i mer än ett dygn behöver du  upprepa 

bokningen för varje enskilt dygn 

 Avbokning senare än tre dagar innan bokning debiteras full avgift (400 kr/dygn) om lägenheten inte 

kan hyras ut till någon annan. Detta gäller även om man inte använder sin bokade tid 

 Bokningen gäller fr o m kl 12:00 tillträdesdagen till kl 11:59 frånträdesdagen 

 Den medlem som bokar gästlägenheten är ansvarig för bokningen (inte besökande gäst) 

 När du ska använda lägenheten använder du din nyckelbricka. För varje dygn behöver du aktivera din 

bokning på bokningspanelen. Välj ”Öppna” på panelen och dörren låses upp. Varje gång du ska låsa 

upp dörren välj ”Öppna” på bokningspanelen. Om du inte aktiverar varje dygn i din bokning kan du 

inte låsa upp dörren 
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 Gästlägenhetens dörr är utrustad med ett tillhållarlås. Det kan användas om man vill låsa dörren när 

man inte är i gästlägenheten under hyrestiden. Tänk på att lämna nyckeln i gästlägenheten vid 

bokningens slut. 

Om nyckeln försvinner är den medlem som bokat gästlägenheten ansvarig och kommer att debiteras 

3000 kr för byte av lås  

 Kostnaden för att hyra gästlägenheten är 400 kr/dygn (t o m 171231 300 kr) och kommer att debiteras 

den medlem som bokat gästlägenheten i efterhand via avin för månadsavgiften 

 All kontakt gällande gästlägenheten får enbart ske av medlem i föreningen (inte av besökande gäst) 


