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BOKNING AV GEMENSAMHETSLOKAL ELLER 
ÖVERNATTNINGSLÄGENHET 

Bokningar av gemensamhetslokal eller övernattningslägenhet sker via vår hemsida 
www.trahusstaden.se/bokning-staketet/ 

 

Om du ångrar din bokning måste du avboka gemensamhetslokalen eller 
övernattningslägenheten minst tre (3) dygn innan bokningen börjar gälla annars 
debiteras full avgift.  

 

Kostnad: 400 kr per dygn 
Bokas dygnsvis kl. 12.00 - 12.00. 
Kostnaden debiteras på din hyresavi.  

Tänk på att man måste ta med sig täcke, kudde, sängkläder och handdukar.  

Du använder din tagg (du som ej har tagg får en behörighetskod) för att öppna 
dörren. 

 

Kostnad: 500 kr per dygn 
Bokas per dag kl. 06.00 - 22.00. 
Kostnaden debiteras på din hyresavi.  

Du använder din tagg (du som ej har tagg får en behörighetskod) för att öppna 
dörren. 

 

Har du några frågor går det bra att kontakta hyresadministrationen.  

E-post: info@trahusstaden.se eller Tel.010-456 44 80 
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Första gången du vill boka behöver du kontakta oss via e-post: 
info@trahusstaden.se för att få dina inloggningsuppgifter till systemet. Ange 
ärende ”användaruppgifter bokning”.  

www.trahusstaden.se/bokning-staketet/ 

Logga in i bokningssystemet med dina 
inloggningsuppgifter (uppgifterna har skickats till dig i 
ett separat brev eller via e-post). 

 

Läs noga igenom informationen, tryck sedan på knappen ”Boka” i menyn högst upp.  

Välj sedan vilket objekt du vill boka, Gemensamhetslokalen  eller 
Övernattningslägenheten . 

När du ser kalendervyn kan du bläddra 
mellan veckorna med pilarna högst upp. 

Observera att tiden bokas direkt när du klickar 
på någon av de lediga gröna tiderna. 

Om du ångrar din bokning måste du avboka gemensamhetslokalen eller  
övernattningslägenheten minst tre (3) dygn innan bokningen börjar gälla annars 
debiteras du full avgift.  

För att avboka, kontakta oss via e-post: info@trahusstaden.se 

 

mailto:info@trahusstaden.se
mailto:info@trahusstaden.se


 

Trähusstaden Sverige AB   Kungsgatan 11   451 30 Uddevalla   Tel .010-456 44 80   info@trahusstaden.se   trahusstaden.se 

 

 

 

 

 

 

Våning 1 
Gemensamhetslokal 

Våning 2 
Övernattningslägenhet 


