2018-10-27

Info från Gästlägenhetsgruppen
Vi startar uthyrning av gästrummen i gästlägenheten den 1 november 2018.
Gästlägenheten är inte helt färdigställd, men det är fullt möjligt att bo där. I starten
kommer det vara manuell bokning och nyckelutlämning. Det är Åsa Wiik i lägenhet
1301 som är nyckelperson i detta avseende. Vill du hyra gästrum kontaktar du henne
på:
•Messenger
•Sms: 0703-500698
•Knackar på lägenhet 1301
Du kan boka max 4 nätter i följd, och ha max 3 bokningar i systemet samtidigt, samt
minst 1 vecka mellan bokningarna. Kostnaden är 250kr/rum/natt och betalas med
swish 1231140839. (Har ni inte swish, görs betalningen upp i samband överlämning av
nyckel.)
För jul och nyår som är i antågande gäller att ni får lämna in skriftligt önskemål senast
30/11 till postlådan för Bostadsrättsföreningen, så kommer vi lotta ut vilka som får
möjlighet att hyra, meddelas 2/12. I önskemålet anger du vilket gästrum som du vill
hyra, ditt namn och lägenhetsnummer och gärna vilket telefonnummer vi kan nå dig på.

Beskrivning

Gästlägenheten i Brf Tröinge Park C är belägen i markplan och har en egen ingång.
Gästlägenheten består av 2 gästrum samt pentry och en relaxavdelning.
•Gästrum Ängen: Plats för 2 personer, 2 stycken enkelsängar, 90cm. 1 garderob. Möjlighet att ställa in medhavd resesäng för barn.
•Gästrum Skogen: Plats för 4-6 personer, 2 stycken familjesängar där underslafen är
120cm och överslafen är 80cm. Litet bord med 2 stolar. 1 garderob. Möjlighet att ställa
in medhavd resesäng för barn. Sänglampor som är laddningsbara.
•Pentry: Bord med plats för 10-12 personer. Mikrovågsugn, kylskåp, vattenkokare, kaffebryggare, glas, muggar, bestick, assietter för 12 personer. Bokhylla med böcker för
utlåning/byte av böcker enligt principen ”1 bok in, 1 bok ut”.
•Toalett: Handikapp-anpassad toalett samt dusch.
•Relaxavdelning: Bastu med plats för 6 personer, dusch samt ett rum för ombyte och avkoppling. Minst 1 person i sällskapet måste vara medlem i Brf C.
Toaletten delas av alla som är i gästlägenheten, visa hänsyn.
Använd egna lakan och handdukar. Kuddar och täcken finns till alla sängar.

Ordningsregler

Djur är ej tillåtet
Rökning inomhus är ej tillåtet
För gästrummen gäller utcheckning senast kl 13 och incheckning tidigast kl 14.
För relaxavdelningen gäller öppettider från kl 11 till 21.

Städning

Utrustning och material för städning och rengöring finns i gästlägenheten.

Rum o pentry

Dammsugning av golv, samt våt-torka golv och bord. Rengör på toaletten. Diska.
Lämna inget i kylskåpet och släng sopor i sopkärl utomhus. Det är sopkärlen närmast
vårt hus som hör till oss.

Dusch, Bastu och Relax

Duscha innan bastu och använd handduk att sitta på i bastun, ingen hygienvård i
bastun.
Använd gärna bad-tofflor och sitt inte med våta kläder i soffgruppen.
Efter bastubad, våt-torka golvet och rensa golvgaller och stäng av bastuaggregatet.
Skrapa väggar och golv i duschen
Släng eventuella sopor.

