
 

 

 

 

 

Välkommen 

till 

GÄSTKAJUTAN 

 

BRF Roslagsskutan 1 

 

     2016-11-21 Styrelsen 

 



 

Vår gästkajuta /gästrum är belägen i tvättstugegången på entréplanet. Rummet är 

avsett för gäster till föreningens medlemmar och hyresgäster för tillfälliga 

övernattningar. 

 

Inredning 
Kajutan/rummet är utrustat med bäddsoffa för två personer med kuddar och täcken, TV, 

wifi, en Trinett, kaffebryggare och vattenkokare. Vidare finns porslin och bestick för 4 

personer. Lakan och handdukar medföres. 

 

Toalett och dusch 
Toalett och dusch finns mittemot kajutan/rummet. Dessa är låsta och det är bara 

hyresgästen som kan nyttja toalett och dusch.  

 

Bokning – Hyrestid – Kostnad 
Bokning av kajutan/rummet sker via samma bokningstavla som för tvättstugan. 

Kajutan/rummet kan hyras för max 7 dygn och hyrestiden börjar kl. 12.00 och avslutas kl. 

12.00. 

 

Kajutan kan inte bokas för mer än två tillfällen per månad. Vid storhelger kan viss 

styrning komma att ske så att inte samma person hyr varje långhelg. 
 

Kostnaden är 300: - per natt och betalas till konto SEB 5221-33 331 14 märk betalningen 

med ert lägenhetsnummer. Nyckeln lämnas i Din brevlåda på tisdag och återlämnas till 

Helmut Hiller, lgh 1301, plan 3 dagen efter att uthyrningen avslutats. 

 

Avbokning skall ske senast 3 dagar i förväg. Tid som bokats och inte avbokats senast 3 

dagar före bokat datum debiteras med 200: - per natt. 

 

Skötsel 
Städning sker efter den städinstruktion som är anslagen på insidan av entrédörren. 

Städutrustning finns i duschutrymmet. 

 

Om något skadas eller går sönder skall detta anmälas direkt till styrelsen på mail 

styrelsen@roslagsskutan1.com 

 

Kostnader för att återställa/återskaffa sådant material debiteras hyresmannen. Vid 

utebliven städning debiteras en extra avgift på 1.000:-. 

 

Störande ljud 
Ej mellan 22.00 – 08.00 

 

Övrigt 
Husdjur, rökning och levande ljus får inte förekomma i kajutan/rummet. 

 

 

Frågor besvaras av styrelsen på ovanstående mailadress. Vid akuta problem kontakta 

Helmut Hiller 070 729 29 47. 

 

Välkommen önskar styrelsen  

mailto:styrelsen@roslagsskutan1.com


Inventarieförteckning för Gästkajutan 

 

Köksutrustning 

 

Porslin    

Assietter  5 grå 2 vita 

Avfallskorg  1 st 

Bestick  4 skedar 4 gafflar 4 knivar 

Glas  6 st 

Handdukar  1 disk 1 röd frotté 1 grå frotté 

Knivar  1 brödsåg 3 köksknivar 

Muggar  5 kaffe 6 te 

Skålar porslin 6 st 

Tallrikar  4 grå 4 vita 

 

Övrigt: 

Kaffebryggare 1 st 

Trinett med arbetsbänk 1 st 

Plastburk  1 st 

Matbord   1 st 

Stolar  2 st 

Wettexduk  3 st 

 

Möbler 
Bäddsoffa    1  Bakabo med instruktion 

Förvaringslåda 1  (ser ut som en fotpall)  

Klädskåp  1  med 5 dubbelgalgar  1 täcke  2 kuddar 

Fåtölj vit  1 st 

Väggfast klädh. 1  vit 

Taklampa  1 st 

Kuddar  3  röda soff/fåtölj 

Plädar  2  röda 

Golvmatta  1  IKEA PS 2014 128 x  180 

 

Övrigt 
Papperskorg  1 st 

Sopskyffel  1 st 

Sopborste  1 st 

 

TV  1 Samsung med fjärrkontroll och bruksanvisning 

 

 


