
 

  

Rb brf Björken 

Övernattningsrum           
Brf Björken  

Bokning av övernattningsrummet sker genom 
att ringa Riksbyggen 0771-860 860 och be att 
få komma till Anna Dahlin eller Lina 
Hammarstrand. Bokning kan även ske genom 
besök på Riksbyggens kontor, Bråddgatan 15, 
där även nycklar hämtas och återlämnas.  

Rummet ligger i anslutning till 
Föreningslokalen. Man går in antingen via 
ytterporten på gårdssidan eller via porten på 
gatusidan till trapphuset på Bråddgatan 22a. 
Vid hissen är dörren märkt PRO 
samorganisation.  

Rummet får bokas av boende i Brf Björken, 
endast en bokning får göras åt gången. När 
första bokningen är använd får ny bokning 
ske. Bokning får inte göras längre fram än två 
månader. Rummet disponeras från kl 12.00 
till kl 12.00. Kostnaden är 300 kronor första 
dygnet och 200 kr följande dygn. 

 

Rummet innehåller två sängar, en klädhylla, 
två sängbord, en sittgrupp med två stolar och 
ett bord, ett litet skrivbord med stol, ett 
klädskåp, en spegel, mattor på golvet samt 
några tavlor. 

Rökning i utrymmet är inte tillåtet inte heller 
husdjur.  

I rummet har du tillgång till  Wi-Fi . 
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Användaren har tillgång till kök med spis, 
diskmaskin, kyl/frys, mikrovågsugn, 
kaffebryggare och vattenkokare. I skåpen 
hittar du kaffekoppar, div. tallrikar, fat, glas 
och bestick. 

Det finns WC med handfat (ej dusch). 

Hyresgäst håller själv med lakan, örngott, 
toalettpapper och rengöringsmedel. 

Efter hyrestiden skall sängarna vara bäddade 
och all disk ska vara inplockad i skåp. 
Rummet skall vara dammsuget och våttorkat, 
städutrustning finns i städskrubben utanför 
köket. Sopor skall vara bortkastade, 
sopnedkast är beläget utanför dörren mot 
trapphuset Bråddgatan 22a. 

 

När rummet lämnas skall samtliga dörrar vara 
låsta och nycklar återlämnas till Riksbyggens 
kontor, Bråddgatan 15. I samband med 
återlämnandet av nycklar skall hyresgästen 
anmäla om något gått sönder eller annat som 
skadats. 

Efter hyrestiden kommer rummet att 
inspekteras och ev. städning eller saknade, 
trasiga delar kommer att faktureras 
hyresgästen. 

Besök gärna föreningens hemsida: 
WWW.björken.se 

Styrelsen 
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