
FRITIDSLOKALER  

Ny information! Vi är ännu i en inkörningsfas  – kom gärna med feedback!  

Brf Entitan har två gästlägenheter, en större som kallas Fritidslokalen LGH 2320 och en mindre, 
kallad Gästlägenheten LGH 2321. Båda ligger i källarplanet under Hövdingagatan och båda nås 
genom ingången Manhemsgatan 15.  

Fritidslokalen (LGH 2320) består av ett stort rum med en ny soffgrupp (bäddsoffa, tre fåtöljer och 
ett soffbord) samt ett stort matbord (med 2 iläggsskivor) med 8 stolar. Där finns även ett litet kök 
(med spis, microugn, kaffebryggare, porslin mm) och toalett med dusch. I skänken finns fler glas 
och tallrikar. Soffan går att bädda ut för 2 personer och det finns också 3 gästsängar (två bakom 
draperiet och en i förrådet) att ställa ut. Till de 5 sängplatserna finns kuddar och täcken. Lakan 
och handdukar får du ta med själv. Fler stolar, tallrikar, glas m.m. finns i förrådet mitt emot lokalen 
för max 25 personer. Nyckel till förrådet finns i stora kökslådan. 

Fritidslokalen (LGH 2320) kostar 250 kr/dygn 

Gästlägenheten (LGH 2321) ligger längre ner i källargången i närheten av tvättstugan 
Hövdingagatan 3 A. Den består av ett mindre rum med en våningssäng och ett litet bord med 2 
stolar. Porslin, kaffebryggare, vattenkokare och microugn för värmning finns men det är inte 
tillåtet att laga mat här (finns ingen fläkt). Toalett med dusch. Kuddar och täcken finns i sängarna 
men lakan och handdukar får du ta med själv. 

Gästlägenheten (LGH 2321) kostar 150 kr/dygn 

Att tänka på när du hyr lokal 

Lokalerna hyrs per dygn från kl. 12.00 till 12.00. Varje hyresgäst (medlem som bokat) har 
skyldighet att städa lokalen efter användning. OBS! Första fredagen i varje månad kommer 
ett städbolag och städar mellan 10.00 – 12.00 för månadsstädning!  

- Sänk volymen vid kl. 22.00. Om du har fest så berätta gärna det för de närmsta grannarna.  
- Husdjur är inte tillåtna i lokalen.  
- Rökning är förbjudet i samtliga lokaler i brf Entitan.  
- Det finns en pärm med mer information i fritidslokalen.  
- Har du idéer och förslag till förbättringar, undrar över något eller om något har gått sönder hör 
av dig antingen till Förslagslådan eller till info@brfentitan.se. 
 
Bokning och Priser 

Både Fritidslokalen (LGH 2320) och Gästlägenheten (LGH 2321) bokas via de elektroniska 
bokningstavlorna utanför tvättstugorna eller via www.boka.brfentitan.se. Du kommer in i lokalerna 
den tid du har bokat genom att använda din portbricka, först i porten Manhemsgatan 15, sedan i 
källardörren och sist i Fritidslokalen/Gästlägenheten.  
 
Endast medlemmar i föreningen får hyra fritidslokalen. Bor du i andra hand kan du alltså 
inte hyra lokalen. 
Du får hyra lokalen max fem dagar i sträck och max fem gånger per år.  
Du kan endast göra en bokning åt gången. 
 
Hyra Fritidslokalen: 250 kr/dygn (12.00-12.00) 
Hyra Gästlägenheten: 150 kr/dygn (12.00-12.00)  
 
Hyran betalas via avierna från HSB. De skickas ut kvartalsvis.	


