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Morkullans övernattningsrum 
Rummet är beläget på bottenvåningen i uppgång N, första dörren till vänster 
och nås via uppfart från Valhallavägen, entré från Birger Jarlsgatan eller 
Frejgatan via trappor. 

Bokningsregler 

● Bokning av övernattningsrummet får endast göras av medlemmar i HSB 
Brf Morkullan. 

● Gäster i övernattningsrummet får endast vara familj eller bekanta till den 
medlem som bokar. 

● Medlem uppmanas att låna ut en av sina passerbrickor till sin hyresgäst 
som kan använda den för att öppna porten och dörren till 
övernattningsrummet. 

● Medlem som bokar rummet är ansvarig för sina gäster och eventuella 
skador. 

● Bokning görs via bokning.morkullan.nu eller via panelen i tvättstugan. 
● Maximalt antal samtidiga bokningar är 7 dagar. 
● Maximalt antal bokningar är 14 dagar per kalenderår. 
● Priset är 300 kr/dygn och faktureras medlemmen i efterskott på faktura 

från HSB Stockholm. Pass som avbokas inom 24 timmar till start eller 
som inte öppnas alls debiteras helt (300 kr/pass). 

● Incheckning sker tidigast klockan 14:00. 
● Utcheckning sker senast klockan 13:59. Därefter kommer nästa gäst 

kunna öppna dörren. 

Det här ingår 

● Övernattningsrum (23 kvm) med en dubbelsäng (160 cm) och en 
bäddsoffa för två (140 cm). Totalt 4 sängplatser. 

● Kuddar och täcken, ej sängkläder. Medlem eller gäst måste ta med sig 
egna sängkläder.  

● Åtkomst till toalett på motsatt sida av korridoren med handfat, toalett 
och städutrustning. Nyckeln till toaletten hänger i övernattningsrummet 
bredvid dörren. 

● Möjlighet till dusch finns genom att separat boka bastun som ligger i 
tvättstugan. 

● Åtkomst till trådlös internetförbindelse enligt angivelse i rummet. 
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Trivselregler 

● Gäster skall respektera föreningens trivselregler, se separat. 
● Rökning är ej tillåten inomhus. Rökare hänvisas utomhus. Fimpar 

hänvisas till askkopp. 
● På grund av allergi är husdjur ej tillåtna i övernattningsrummet. 
● Sängar, bäddsoffa, kuddar och täcken får ej användas utan sängkläder. 

De tunna skyddsmadrasserna ska alltid användas i sängar och bäddad 
soffa. 

● Vid utcheckning skall övernattningsrum och tillhörande toalett städas 
enligt bifogad checklista. Städmaterial finns vid toaletten. 

Checklista vid in- och utflyttning 
✔ Nyckel till toaletten hänger i övernattningsrummet bredvid dörren. 
✔ Rummet är städat: 

o Golvet är sopat och vid behov våttorkat. 
o Övriga ytor är avtorkade. 
o Eventuella hushållssopor har slängts i sopkärlen mot Frejgatan. 

✔ Toaletten är städad: 
o Handfatet är tvättat. 
o Toaletten är städad. 
o Toalettgolvet är skurat och torrt 

✔ Inventarier är hela och rena och finns kvar: 
o 4 st kuddar 
o 4 st täcken 
o 1 st överkast 
o 2 stolar 
o 1 pall 
o 1 trådlös bredbandsrouter 

✔ Om något saknas eller är skadat skall du snarast möjligt kontakta 
styrelsen via info@morkullan.nu och gärna bifoga foto på vari bristen 
ligger så att tidigare hyresgäst lättare kan hållas ansvarig. 

 


