
Gäller fr o m 2015-04-14

Lägenheten får bokas max 1 vecka per bokningstillfälle och tidigast 2 månader i förväg. 
Om lägenheten inte blir bokad av annan medlem kan dock förlängning ske i samråd med HSB. 

Lägenheten får tillträdas tidigast klockan 13.00.

Avträdesdagen ska nyckel återlämnas till HSB senast klockan 12.00.
Lägenheten ska då vara väl avstädad.  
Om så ej är fallet debiteras hyresgästen med 350:- utöver hyresavgiften.

OBS! Det är inte tillåtet att ha husdjur i lägenheten. Det är inte heller tillåtet att röka.

Kostnad 
Avgiften är 250:-/natt. 

OBS! Vid avbokning, senare än 8 dagar före hyrestillfället, utgår en avbokningsavgift, oavsett 
om lägenheten senare blir uthyrd till annan medlem eller inte. Avbokningsavgiften är 100:-. 

Bokning
Bokning av uthyrningslägenheten sker via HSB:s växel 010 - 303 20 00, vardagar 
08.00–16.00 (stängt för lunch 11.30–12.30). Nyckel kan hämtas från 09.30.
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(Gäller fr o m 2013-12-18)  
   
  
Lägenheten får bokas för max en (1) vecka per bokningstillfälle och tidigast 30 dagar i  
förväg. Om lägenheten inte blir bokad av annan medlem kan dock förlängning ske i  
samråd med HSB.  
  
Lägenheten får tillträdas tidigast klockan 13.00  
  
Avträdesdagen skall nyckel återlämnas till HSB senast klockan 12.00  
Lägenheten skall då vara väl avstädad!  
Om så ej är fallet debiteras hyresgästen med städavgift vilken är 350:- kr. 
  
På grund av allergier är det ej tillåtet att ha husdjur ej heller att röka i lägenheten.  
  

Kostnad  
Avgiften är 250:-/natt.  
  
Avgift vid avbokning  
Vid avbokning, senare än 8 dagar före hyrestillfället, utgår en avbokningsavgift, oavsett 
om lägenheten senare blir uthyrd till annan medlem eller inte.  
Avbokningsavgiften är 100:- kr.  
  

Bokning  
Bokning av uthyrningsrummet sker via HSB:s växel 0770-330 050 där man frågar efter 
"Bokning uthyrningsrum Södra Hamn"  
  

Öppettider  
HSB:s växel är öppen 08.00-16.00 (stängt för lunch 11.30-12.30)  
Nyckel kan hämtas mellan kl 09.30-16.00 (stängt för lunch 11.30-12.30)  
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