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Mer rum för gäster! 
Du vet väl att föreningen disponerar ett 
gästrum med toalett, dusch och nya möbler? 
Och som kan hyras för bara 100 kronor per 
dygn när det kommer fler gäster än vad den 
egna lägenheten mäktar med. Lägenheten 
ligger på bottenvåningen, Kristinebergs strand 
3 med utsikt bort mot Pampas Marina. 
 
För att det hela ska flyta smidigt och så många 
som möjligt ska kunna utnyttja gästrummet 
har en del regler och rutiner för bokning och 
betalning uppdaterats. Så här är det: 
 
Bokning kan ske mellan klockan 18-19 
måndag, tisdag och onsdag via Manne 
Lehnert, telefon 618 55 50. Det går också bra att 
boka genom en lapp i Manne Lehnerts 
brevlåda (lägenhet 401, Kristinebergs strand 3). 
 
Den längsta tiden som går att boka är sju dygn. 
Efter periodens utgång kan förlängning ske. 
 
Vid betalning i förskott kommer nyckeln att 
lämnas i hyresgästens brevinkast. I annat fall 
skall nyckel hämtas hos Manne Lehnert senast 
klockan 19 samma dag som rummet ska 
disponeras, vänligen respektera denna tid. 
Betalning för rummet erläggs i samband med 
att nyckeln avhämtas. 
 
Det har hänt att rummet avbokats med så kort 
varsel att ingen annan kunnat hyra det. Därför 
kommer avgift att tas ut för reserverad tid om 
avbokning sker senare än sju dagar innan 
bokad tid. Skulle rummet kunna hyras ut till 
annan kommer ingen avgift att debiteras. 
 
Exempel: Om rummet bokas en lördag-söndag 
måste eventuell avbokning ske senast lördagen 
innan. 
 
Nyckel lämnas tillbaka i Manne Lehnerts 
brevlåda senast klockan 14 avresedagen. 
 
Hyresgästen (det vill säga du) ansvarar för att 
lägenheten är väl avstädad. Städutrustning 
finns i lägenheten. 
 

Någon utrustning för att laga kaffe eller 
liknande finns inte i lägenheten. Det förutsätts  
 
 
att den eller de som bor där är gäst till någon i 
föreningen som får skicka med exempelvis en 
kaffetermos. 
 
Med förhoppning om ett gott utnyttjande och 
nöjda gäster. 

 

Toaletten - bara för två 
saker 
Toaletterna ska enbart användas för det lilla 
och det stora. Topz, tandtråd och andra fasta 
ting riskerar att sabotera de pumpar som 
transporterar upp avloppsvattnet till Olof 
Dahlins väg för vidare transport till 
reningsverk. (Inta bara riskerar – det har 
faktiskt blivit dyrbara stopp.) 
 

På tal om pengar 
så har föreningen en stabil ekonomi. Pengarna 
i kassan har växt till sig så pass att styrelsen 
beslutat amortera ytterligare drygt en halv 
miljon kronor av vår låneskuld. 
 

Söndagen 28 september 
har vi den sedvanliga projektdagen. Städning 
av vissa förråd, plantering av nya växter och 
diverse annat ”höstplock” innan vi samlas 
kring ärtsoppa och punsch på innergården. 

Vi börjar klockan 15 och fördelar 
arbetsuppgifterna. Räkna med soppa runt 
klockan 17. Väl mött! 

 

Nästa styrelsemöte 
kommer att hållas den 15 oktober. Om det är 
någon fråga som du vill att styrelsen bör 
behandla, skriv ett brev och lägg det i för-
eningens brevlåda Kristinebergs strand 29. 


