
Övernattningsrum 
Föreningens övernattningsrum finns i fritidslokalen. Ingång 

från dörr till vänster om JEV 42. Det finns även en reservut-

gång mot JEV 40A (dörr intill köket). 

Föreningen har utsett Ingrid Bohman att vara värd.  

Hennes ersättare är  portvärdarna. 

 

 
 

REGLER 

• I rummet får bo högst två vuxna  

personer samt eventuellt barn 

• Inga husdjur får medföras 

• Förutom rummet får toalett, dusch och 

kök användas 

• Annan verksamhet kan förekomma i 

föreningslokalen även när rummet är 

uthyrt t ex möten, arbete i hobbyrum-

met. Det vill säga som hyresgäst hyr 

man endast övernattningsrummet 

• Nattgäster ska själva hålla med lakan, 

örngott och handdukar 

• Rökning är förbjuden i samtliga rum i 

fritidslokalen 

• Rummet får disponeras i högst 5 dagar i 

följd och får bokas högst två månader i 

förväg 

• Bokning görs per telefon eller via mail 

• Nyckel hämtas efter överenskommelse 

med värden och återlämnas efter  

nyttjandet 

• Inflytttning sker från 13.00 och utflytt-

ning senast 12.00 

• Skador uppkomna under uthyrningen 

ska anmälas till värden 

• Rum, kök och toalett ska efter nyttjan-

det lämnas i städat skick. Städmaterial 

finns i garderob i hobbyrummet (andra 

dörren från huvudingången 

• En avgift på 500 kr tas ut av den som 

hyrt rummet om städning ej skett, efter 

en muntlig påminnelse 

• Hyran för rummet är 300 kr/natt för att 

täcka föreningens kostnader. Avgiften 

betalas via Swish vid avhämtande av 

nyckel eller via avgift på månadsavin 

• Den föreningsmedlem som bokat rum-

met, är ansvarig för att betalning sker 

och att reglerna följs 

• Om annan verksamhet pågår i lokalen  

(t ex fest)  så hyrs inte rummet ut, om 

inte hyresgästen tillhör festdeltagarna 

Kontaktuppgifter: 

Värd: Ingrid Boman, Johan Enbergs 

väg 40B 2 tr, tel 073 677 99 48 

E-post ingridboman@hotmail.se 

Ersättare: 

Portvärdarnas namn och nummer 

finns på anslagstavlorna i porten. 


