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Information angående en av våra medlemsförmåner − Kvarterslokalen och de nya 

rutiner vi inför där 

Vi har ju en fantastisk medlemsförmån i vår förening − att ha tillgång till Kvarterslokal/kök. Här har 

alla boende i föreningen möjlighet att ha större eller mindre sammankomster utanför sina hem. Vi 

tycker att det är jätteroligt att så många vill hyra och ta del av denna medlemsförmån.  

Förändring och förtydligande av tidigare regler kommer att ske på prov från och med 1 april 2019. 

 Lokalhyran är även i fortsättningen 300 kr, men nu tillkommer 1 200 kr i deposition för icke 

godkänd städning. 

 

 Det åligger den som hyr Kvarterslokal/kök att städa efter sig enligt städreglerna som finns 

uppsatta i köket och i välkomstpärmen (som ligger i köket). Innan man lämnar 

Kvarterslokal/kök ska man fylla i datum och namn/husnr på utloggningsblanketten i 

välkomstpärmen. 

 

 Det åligger även den som hyr att godkänna föregående städning enligt checklista.  

 

 Hyrestiden börjar kl 10.00 och godkänner man inte föregående hyresgästs städning ska man 

kontakta lokalansvarig före kl 11.00. Föregående hyresgäst blir då debiterad 1 500 kr. 

Städning beställs av lokalansvarig, för att genomföras snarast efter avslutat pass. Har man 

således fått börja sitt pass med att städa efter föregående hyresgäst, så bekostar föregående 

hyresgäst städningen efteråt.  

 

 Hör man inte av sig före kl 11.00 på hyresdagen betyder det att man godkänner föregående 

hyresgästs städning, som då debiteras enbart lokalhyran på 300 kr. 

 

 Vi kommer inte att debitera lokalen förrän efterföljande hyresgäst godkänt eller icke godkänt 

städningen. Detta innebär att hyran för lokalen kan förskjutas rent debiteringsmässigt och 

komma senare än vad den gör idag.  

 

 Minderåriga får inte vistas i lokalen utan tillsyn av vuxen. Lägenhetshavaren som hyr är alltid 

ytterst ansvarig vid såväl olyckor som för städning.  

 

Denna förändring är på prov och vi vill gärna ha in era synpunkter och frågor angående detta, ni är 

välkomna att kontakta lokalansvarig.  

Vi vill även uppmuntra alla i föreningen att utnyttja vår kvarterslokal till gemensamma aktiviteter 

som t ex loppis, bokcirkel m m. Då kan man kostnadsfritt nyttja lokalen, kravet är att alla i föreningen 

bjuds in inom rimlig tid och ges möjlighet att delta. Har ni några roliga ideer så hör av er till Styrelsen 

för att få hjälp att sprida information samt godkännande av bokningen.  

 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen 


