Välkommen till Brf Stallbacken 1
Druvefors fräschaste bastu och övernattning!
Bokning av bastu/gästrum sker genom föreningens APP ”Agendo” tillsammans med nyckelsystemet
”Parakey”. Tänk på att bokade tider måste hållas eftersom Parakey (nyckel) bara fungerar 5 minuter
före/efter din bokade tid.

TÄNK PÅ…
•

Vid bokning är det alltid den som bokat som bär ansvar för övernattning/bastu även om det
är en gäst till denne som vistas där.

•

Två bastupass per vecka är möjligt att boka.

•

Bokning av gästrummet får ske för maximalt två (2) nätter i följd/månad.

•

Avgiften för bokning av gästrummet är 175 kr/natt.

•

Det är endast möjligt att boka en av årets storhelger per lägenhet.

•

I samband med övernattning kan ni boka upp till sex (6) stycken bastutider, så dina gäster
inte behöver lämna lokalen under dagen eller om gästerna vill in något tidigare på kvällen!

•

Avgift för bastubad är 10 kr/2-timmarspass och avgiften gäller även vid bokning av extra
bastutider i samband med övernattning.

I lokalen finns det en tagg som dina gäster kan använda/låna under tiden de är där.
Taggen måste hängas tillbaka direkt efter övernattningens slut. Det är du som bokat som är ansvarig
för att taggen hängs tillbaka på sin plats.
Skulle du eller dina gäster tappa bort taggen, blir du ersättningsskyldig och får betala 500 kr för
denna tagg. Vi kommer också att avprogrammera den borttappade taggen och taggen blir därmed
obrukbar.

VIKTIGT! Kolla alltid att taggen hänger på sin plats när du kommer in i lokalen för att använda bastu
eller övernattningsrummet. Saknas taggen måste du omgående anmäla detta till
info@stallbackenboras.se så får personen som har haft lokalen före dig, betala för saknad tagg.
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Nedan finner du några enkla trivselregler som
kommer att göra ditt besök extra trevligt!
Efter avslutat pass ansvarar resp. bokare för att bastun och övernattningsrummet lämnas väl
avstädat och i det skick vi vill finna den i.

•

Städa och dra bort vatten från golvytorna.

•

Använd alltid på sitt-underlägg/handduk i bastu och relax.

•

Pga. skaderisk medtag helst inga glasflaskor till bastu/relax.

•

Måttligt med vatten på stenarna eftersom det inte finns någon golvbrunn i bastun.

•

Lämna inget skräp och töm soporna vid behov.

•

Tänk på att du måste hinna med att städa inom din bokade tid.

•

Rökning och husdjur är inte tillåtna i någon del av lokalen.

VIKTIGT! Kolla alltid att taggen hänger på sin plats när du kommer in i lokalen för att använda bastu
eller övernattningsrummet. Saknas taggen måste du omgående anmäla detta till
info@stallbackenboras.se så får personen som har haft lokalen före dig, betala för saknad tagg.
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