
 

Adress: Expedition: E-post: 
Brf. Pepparkaksstaden i Partille                      Hyggesvägen 12 styrelsen@pepparkaksstaden.se 
Box 311 11 433 48 Partille Org. nr: 769611–9028 
400 32 Göteborg                                                       Reviderad:2021-07-06 

Brf Pepparkaksstaden Övernattningslägenheten 
 

Brf Pepparkaksstaden har en övernattningslägenhet som kan hyras av medlem i föreningen. 
I lägenheten finns 4 sängplatser och ett basutrustat pentry. Möjlighet att hyra extra resesäng 
till baby finns också. 
 

Hyresvillkor 
-medlem i Brf Pepparkaksstaden och vara 20 år 
-hyra är 300:-/dygn. Betalas vid utlämning av nyckel, hos fastighetsskötaren 
-hyra resesäng för baby är 50:-/dygn 
-max hyrtid är 4 dagar i en följd 
-tillträde från kl 15.00 första hyrdag, lämnar senast kl 12.00 sista hyrdag 
-olyckshändelse ska anmälas vid återlämnande av nyckel 
-skadad/trasig inventarie ska ersättas enligt fastställd tariff 

OBS! Rökfritt i lägenheten och pälsdjur är inte tillåtna där! 
 

Bokning 
-sker via fastighetsskötaren på telefon 0730-46 16 00 eller 
 besök på expeditionen måndag kl 07.30 – 08.00 eller fredag kl 15.30 – 15.45 

-vid avbokning senare än kl 16.00 dag före bokningsdag debiteras hela hyresbeloppet 
-vid utebliven betalning spärras medlem från att hyra till dess att hyran är reglerad 
 

Nycklar 
-hämtas på fredag kl 15.30 –15.45 eller 
-enligt överenskommelse om tid/plats med fastighetsskötaren 

-lämnas kl 12.30 sista hyrdag, på expeditionen eller i expeditionsdörrens brevinkast 
 

Städning 
-städning av lägenheten ska vara klar senast kl 12.00 sista hyrdag och innebär; 
-allt diskat och inplockat 
-täcken och kuddar skakade och ihopvikta, fönster stängda, lampor släckta 
-toalett renstädad 
-alla ytor (golv, bänkar, stolar, bord mm) är rengjorda 
 

Ersättningskostnad 
-inventarier enligt fastställd lista 
-om städning ej utförts till kl 12.30 sista hyrdag, debiteras hyra för ytterligare 1 dygn 
-om styrelsen bedömer att extra städning är nödvändig, debiteras detta med 1500 kr 

-förkommen nyckel debiteras beloppet för en ny låskolv 
-nyckel anses förkommen och debiteras om >24 tim förflutit efter hyrtidens slut 
 (gäller ej om skriftlig överenskommelse tecknats med fastighetsskötaren) 


