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Vid felanmälan, kontakta Trähusstaden jour. Telefon jour: 0500 -79 27 63.
I lägenheten får max 6 vuxna personer övernatta. Lägenheten är utrustad
med 4st sovplatser (2st enkelsängar -90cm bred i separata sovalkover samt
en bäddsoffa -140cm bred). För ytterligare 2st sovplatser behöver egen
madrass/extrasäng medtagas.
Lägenheten går max att boka under 7 dygn.
Det råder rök- och djurförbud i lägenheten.
Brandsläckare finns i lägenheten och ska användas vid fara för brand.
Förlust av nyckel debiteras med faktisk kostnad för cylinderbyte, kostnad på
faktura.
Den som hyr lägenheten får inte hyra ut eller låna ut lägenheten i andra hand.
Den som hyr lägenheten är totalt ansvarig för vilka som vistas i lägenheten.
Endast personer över 16 år får hyra lägenheten. Den som hyr ska vara
hyresgäst hos Trähusstaden.
I lägenheten finns tillgång till trådlöst internet/WiFi via gäst-nät. Information
om detta finns på informationstavlan i hallen.
STÄDNING: Lägenheten skall städas noga efter användning. Golven ska
sopas och tvättas. Om städningen inte är godtagbar debiteras städkostnad
som läggs på nästkommande hyresavi.
Inredningen i lokalen skall vårdas. Om något skada s eller går sönder
debiteras detta kunden med faktisk kostnad.
Porslin o bestick ska ställas på plats i skåp och lådor.
Kaffebryggare, spis och övrig köksutrustning skall vara rengjord.
Sopor och annat skräp skall forslas bort av den som hyrt lokalen.
Den som hyrt lägenheten ansvarar för att andra hyresgäster i området inte
blir störda, vilken tid det än är! Tänk på: efter kl. 22.00 bör man dämpa sig och
tänka på att grannar vill ha lugn och ro.
Vid störning där jourutryckning görs, kommer kostnaden för de tta att
debiteras hyresgästen och läggs på nästkommande hyresavi.
I lägenheten finns en inventarielista, denna lista stäms av vid ankomst. Saknas
någonting skall Trähusstaden omgående kontaktas.

Vid överträdelse av någon av ovanstående regler kan hyresgäs ten komma att
stängas av från att hyra lokalen i framtiden.
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