
Gästlägenhet	-	Avtal	
Hyresavtal för gästlägenheten på Wennerbergsgatan 6B nedre botten.  
 
Hur går det till att hyra gästlägenheten 

¬ Uthyrning sker endast till medlemmar och hyresgäster, till förmån för era nära och 
kära gäster. 

¬ Kostnaden är 300 kr per dygn  
¬ Man kan maximalt hyra lägenheten 7 dygn sammanhängande per månad. 
¬ Ansökan om att hyra sker till styrelsen minst 4 arbetsdagar innan tillträde, via 

hemsidan signalpatrullen13.se  
¬ Betalning sker i förskott till bankgiro nr. 145-3554 
¬ Betalning: Som referens anges namn och lgh nr 
¬ Nyckel kvitteras ut, mot uppvisande av kvitto/utskrift för betald hyressumma. Detta 

sker i styrelserummet efter överenskommelse med ledamot i styrelsen. 
¬ Tillträde och återlämning av nyckel kl. 17.00. eller efter överenskommelse. 
¬ Bostadsrättsinnehavaren/hyresgästen är ansvarig för att villkoren följs under 

uthyrningen.  
 
Villkor för hyra gästlägenhet 

¬ Föreningens trivselregler gäller även för gästlägenheten. 
¬ Hyresgästen ansvarar för att lägenheten städas. Städinstruktioner finns i lägenheten. 
¬ Hyresgästen ansvarar för all inredning/utrustning i lägenheten. 
¬ Rökning och husdjur är inte tillåtet i gästlägenheten. 
¬ Lägenheten får inte hyras för att arrangera fester. 
¬ Borttappad nyckel 

o Skulle nyckeln förkomma blir du som medlem/hyresgäst ersättningsskyldig 
med 2000 kronor (kostnaden för det låsbyte som kan bli aktuellt.) 

 
Gästlägenhetens utrustning 

¬ 2 sängar och 1 bäddsoffa, 3 soffbord, 2 sängbord, 2 lampor och mattor 
¬ 4 kuddar och täcken av syntetmaterial  
¬ Kylskåp samt kokplatta  och micro 
¬ Porslin, glas, bestick och kokkärl  
¬ Bord och fyra stolar  
¬ Badrum med WC och dusch  
¬ Toalett- och hushållspapper, diskmedel, rengöringsmedel och städutrustning 

dammsugare 

Detaljerad lista av innehåll finns i gästlägenheten, vid saknad av något, fyll i listan och lämna 
tillbaka en blankett till styrelsen i samband med återlämning av nyckeln.  

Lägenheten är inte utrustad med sänglinne eller handdukar.     



Städning av gästlägenheten 

Lägenheten skall vara fullgott städad då den lämnas. Städinstruktioner finns i 
lägenheten i samband med innehållslistan.  

Det är du som medlem som ansvarar för att lägenheten är städad då dina gäster lämnar den. 
Vid dålig städning, skada etc kommer du som medlem/hyresgäst att bli ersättningsskyldig. 
Ersättning för städning debiteras med 1000 kr. 

• Släng sopor 
• Diska och ställ tillbaka använt porslin och bestick. 
• Torka av diskbänk, tömma kylskåp. 
• Torka av alla tomma ytor. 
• Vika ihop täcke och filtar. 
• Tvätta eventuella sängkläder eller klädsel på soffan vid uppkomst av olycksamma 

märken under uthyrningens period. 
• Städa toaletten och duschutrymmet. 
• Dammsuga lägenheten och torka alla golv 
• Släck lyset 

Lämna lägenheten i det skick som du vill finna den.  

Föreningen frånsäger sig alla ekonomiska krav när bokad lägenhet inte kan nyttjas med 
anledning av att tidigare hyrestagare inte följt dessa regler.  

Jag har tagit del av ovanstående hyresregler för gästlägenheten och godkänt dem. Jag 
förbinder mig följa dessa och är införstådd med att de extra kostnader som beskrivs här 
ovan kan debiteras mig om jag bryter mot hyresreglerna.  

 


