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Allmän information om lokalen 

I hörnet på Holbergsgatan 120 ligger föreningens gemensamma föreningslokal som 
medlemmar i HSB Brf Engelsmannen i Stockholm kan hyra. 

Utrustning  

I lokalen får högst 20 personer vistas samtidigt. Det finns bord, stolar och porslin för 20 
personer, kaffebryggare, mikrovågsugn, ugn, spis, köksfläkt, kyl- & frys, diskmaskin mm. I 
lokalen finns även bäddsoffa och uppblåsbara madrasser för övernattning av max 4 personer. 

Teknisk utrustning 

Föreningen har även viss teknisk utrustning som t.ex. blåtandshögtalare och TV. För mer 
information om detta vänligen kontakta styrelsen på brfengelsmannen5@gmail.com och skriv 
i ämnesfältet Föreningslokalen. 

Bokning och avgift 

Förfrågan om bokning av lokalen görs via föreningsmailen brfengelsmannen5@gmail.com . 
OBS! Handläggningstiden kan variera mellan 2 till 3veckor så var ute i god tid!  

Följande pass kan bokas: 

Övernattning från kl 13:00-11:00 dagen därpå till en kostnad av 600kr 
Övernattning från kl 13:00-11:00 ”2 dygn” till en kostnad av 1000kr 
Evenemang från kl 13:00-22:00 till en kostnad av 500kr 

Max två tillfällen/år/hushåll. OBS! Vid erhållen anmodan inom en tidsperiod av 1år är det upp 
till styrelsen att avgöra om du har rätt att hyra lokalen. 

Lokalhyran erläggs i förskott via Swish till nummer 0704330935. När vi fått betalning får ni 
en bokningsbekräftelse på mail. 

Om du är under 20 år får du ej hyra lokalen. 
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Ordningsregler för HSB Brf Engelsmannen i Stockholms föreningslokal 

För allas trevnad finns ordningsregler som ska följas av medlem som använder 
föreningslokalen. Den som hyr lokalen är SKYLDIG att sätta sig in i ordningsreglerna för 
denna lokal. 

 

 

● Lokalen är till för att nyttjas för dina nära kära som besöker just er och inte som ett 
substitut för hotell eller weekend/semestervistelser i Stockholm. 

● Lokalen får nyttjas fram till klockan 22:00. Därefter skall det vara tyst. 
● Lokalen får ej hyras till stora fester, eller barnkalas utan enbart till festligheter under 

ordnade former och övernattningar.  
● Lokalen får ej upplåtas i andra hand eller till kommersiella evenemang. 
● Vänligen anpassa ljudnivån, tänk på våra grannar. 
● Det råder TOTALT RÖKFÖRBUD I & I ANSLUTNING TILL LOKALEN, släng 

inga fimpar utanför entrén.  
● Lås alla dörrar, stäng alla fönster och lämna lokalen i samma skick som den var när du 

fick tillgång till den. Se separata städinstruktioner. 
● Vänligen respektera - inga skor innanför ”hallen”. 
● Den som hyr lokalen står personligt ansvarig för alla eventuella skador som 

uppkommer.  
● Om man av någon anledning INTE följt dessa regler, kommer man inte kunna låna 

lokalen i fortsättningen. 
● Nyckeln skall lämnas tillbaka till lokalansvarig/styrelsen i samband med gemensam 

avsyn av lokalen på plats.  
● Eventuella skador är du skyldig att rapportera. Reglering av skador görs i samband 

med utcheckning. 

 

Mer information 

För mer information kontakta styrelsen på brfengelsmannen5@gmail.com och skriv 
Föreningslokalen i ämnesfältet. 
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Städning, vad gäller: 

Medlemmen ansvarar för att lokalen återlämnas i gott och städat skick. Städutrustning och 
rengöringsmedel finns i lokalen. 

Checklista: 

□ Rulla ihop bäddmadrassen och knyt ihop. Ställ den bredvid soffan i sovrummet  
□ Ta ur luften och förpacka de uppblåsbara madrasserna, om ni använt dem, i 

förvaringsmöblerna i stora rummet. 
□ Dammsug hela lokalen, våttorka golven och torka av alla ytor inkl. bord, bänkar och 

fönstersmygar.  
□ Rengör toalett och handfat noga. 
□ Rengör duschkabin och glasväggar om ni använt duschutrymmet. 
□ Disk ska diskas och ställas tillbaka i skåpen på sin plats. Glöm inte att tömma 

diskmaskinen och stänga av vattnet på blandaren i köket!  
□ Diskho skall tömmas och diskas ur noga. 
□ Diskbänk skall torkas av. 
□ Töm kyl/frysskåpen och torka ur. 
□ Tag bort filtret ur kaffebryggaren. 
□ Ta bort eventuella dekorationer du använt ex ballongsnören, marschaller mm. 
□ Bord och stolar skall ställas tillbaks på sina ursprungliga platser. 
□ Kolla utanför lokalen så att du och dina gäster inte skräpat ner. Om så är fallet se till 

att städa efter er. 
□ Sopor slängs i sopbehållare för matavfall på Holbergsgatan 98 eller 138. Annat avfall 

såsom tomflaskor och burkar, papper, metall mm. ska sorteras i miljöstugan (OBS! 
Stänger kl 22:00). 

□ Alla persienner ska vara neddragna och nedvinklade. 

 

Ser lokalen ut som den gjorde när du fick tillgång till den? 

□ Om JA, tack för denna gång och välkommen åter! 
□ Om NEJ, gör om och gör rätt! 

 


