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Information om nyttjande av 

Blåsippans gästlägenhet 

  
 
 
Gästlägenheten bokas via skärmen i husets entré med lägenhetens nyckeltagg eller på nätet Aptusportalen 
https://blasippan.aptustotal.se/Aptusportal Finns även som App för Android och Apple. 
Användarnamn och lösen meddelas separat. 
 
Att hyra gästlägenheten kostar den boende 200 kr per dygn. Avgiften kommer att debiteras efterhand via 
månadsavin. HSB skickar avier via posten med 3 månaders mellanrum.  Vill du avboka gästlägenheten utan 
att debiteras avgiften på 200 kr per natt måste avbokning ske minst en vecka innan lägenheten skall nyttjas. 
Om ej annat är överenskommet hyrs lägenheten från kl. 12.00 till kl. 12.00 i önskat antal dygn. Access ges till 
den boendes vanliga nyckeltaggar. Gästlägenheten kan också hyras för kalas eller träffar och föreningen kan 
ta fram fler stolar om det önskas. 
 
Gästlägenheten kan endast bokas maximalt 7 dagar i följd. 
 
Lägenheten är utrustad med en våningssäng och en dubbelsäng-bäddsoffa med täcken och kuddar. Lakan, 
påslakan och örngott finns ej att tillgå. Givetvis får gäster använda köket och badrummet. 
  
 
Gästlägenheten är ämnad för medlemmarnas gäster och får inte hyras i vinstsyfte eller för permanent eller 
semipermanent uppehälle. Styrelsen förbehåller sig rätten att tillfälligt neka önskemål om att hyra lägenheten 
om efterfrågan är stor och en boende hyr i avsevärt större utsträckning och/eller längre period. Detta för att se 
till att gästlägenheten kommer så många som möjligt av de boende till glädje. 
  
 
Den boende ansvarar för att gästlägenheten lämnas städad och ren för nästa gäst och kan komma att 
debiteras för städning och/eller förlora möjligheten att hyra lägenheten i framtiden om detta inte efterföljs. 
 
Gästlägenheten omfattas av Brf Blåsippans trivselregler vilket bland annat innebär att det inte är tillåtet att ha 
med husdjur eller att röka i Gästlägenheten. 
 
Städpersonal har tillgång till lägenheten och städar denna 1 gång i veckan. 
  
Vi uppmanar boende och gäster att visa hänsyn till varandra.  
  
Vid problem eller frågor om gästlägenheten, tveka inte att kontakta styrelsen via mejl på  
  
brfblasippan@gmail.com  
  
eller vid brådskande ärenden  
  

 
Mohammed Ibrahim SMS 0766–506034 
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