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Kontrakt för övernattning 2 av 2 

Brf Storstugan upplåter rum för övernattning på Åkerbyvägen 86, 183 35 Täby enligt nedan angivna 

villkor och regler 
·••··•••· ......................................................... , ............. ················••·•••· .. •···•··•······ .. ··· .. ···•--.. · .. •·•••·•••·••· .. ···················· ... · ................................................................................. ., ............................................................................... . 

Namn RUM/ ID 

Telefon 

Mail 

RUM 1 DATUM 
... .,, --

CHECK-IN 

CHECK-OUT 

Summa att betala (SEK) 
Inkl moms (12%) 

§ 1. Maximalt 7 dygn i följd kan bokas av en och samma medlem. Därefter måste annan medlem ha bokat samma rum 
innan samma medlem tillåts göra en ny bokning.

§ 2. Kontraktstagaren erhåller lån av ett nyckelkort till gästrum samt "extraaccess" till gästrummet via egen passerbricka, 
vid erläggande av hyresavgiften. Vid återbud senare än en vecka före checkin återbetalas ingen del av avgiften.

§ 3. Kontraktstagaren förbinder sig att lämna nyckelkortet till rummet i avsedd brevlåda på väggen i gästrummens korridor 
eller i brevlådan vid servicekontoret vid utcheckning. Återlämnas ej kortet debiteras kontraktstagaren en avgift på 400 
kronor via faktura.

§ 4. Det åligger kontraktstagaren och eventuella övriga gäster att vårda gästrummets inventarier och lokaliteter, samt 
personligen svara för skada eller brist avseende dessa som uppkommit genom kontraktstagarens eller dennes gästers 
försummelse eller vårdslöshet.

§ 5. Rökning är EJ tillåten i några utrymmen. OBS! Husdjur får endast checkas in i gästrum nr 1 p g a hänsyn till ev allergi.

§ 7. Kontraktstagaren ansvarar för att kringboende inte utsätts för störande ljud eller andra obehag. Efter klockan 22:00 
skall inga störande ljud förekomma.

§ 8. Om du råkar låsa dig ute under bokad tid, kontakta din värd, kontraktstagaren, som har ”extra access” till låset. 
Behöver jouren kontaktas, kostar upplåsningen 3000kr, (se § 2 ovan) och då ska du ringa 08-758 25 22. Är Du själv orsak 
till utelåsningen debiteras du faktisk kostnad för upplåsning (ca 3.000 kr år 2022). Under vardagar och förvaltningens 
öppettider hjälper vi till vid eventuell utelåsning.

 Kontraktstagarens signatur enligt ovan 

ENDAST brf Storstugans medlemmar får boka/teckna gästrummen. Nyttjandet avser enkom medlemmarna, släkt 
till dessa och goda vänner. Legitimationskontroll krävs av medlemmarna vid tecknande av kontrakt, kvittens 
passerbricka och vid betalning. En skriftligt bevittnad fullmakt går även bra utifrån att den uppfyller sedvanliga 
formalia. OBS! Endast brf Storstugans förvaltare och/eller styrelse har rätt att pröva undantag från ovan §§ 1- 8.

Brf Storstugan 
Åkerbyvägen 98 
183 35 Täby Tfn. 08-758 25 22

Org-/Momsnummer 
716000-0860 
7150000860 

Rummet är tillgängligt från klockan 15:00 på 
dagen för incheckning. 

Rummet skall lämnas klockan 10:00

på dagen för utcheckning. 

Medlem/gäst till medlem: 450 kr per dygn
Extern gäst: 700 kr per dygn. 
OBS! Debiteras nästkommande hyresavi (EJ kontant)

Följande regler gäller för alla medlemmar/gäster:

Signatur:

 / Dagens datum

forvaltare
Anteckning




