
 

 

 

Hej! 

 

På stämman i november 2018 röstades förslaget om att bygga en övernattningslokal för besökande 

gäster till medlemmar i föreningen igenom. Gamla torkrummet blir övernattningslokal och 

nuvarande tvättstuga och barnvagnsrum blir ny tvättstuga och torkrum. 

Nu har det blivit dags att komma med synpunkter på projektet! 

Bifogat finns information om själva ombyggnationen, samt ett regelverksförslag för hur 

övernattningslokalen ska få nyttjas. 

Läs igenom och lämna era synpunkter senast om 7 dagar, via mail eller lapp i föreningens brevlåda i 

port 50. Alla synpunkter kommer att tas i beaktning i arbetsgruppens färdigställande av projektet. 

Vi får räkna med att tvättstugan kommer vara obrukbar under en tid under ombyggnationen, lappar 

om exakt när och hur länge det blir kommer att sättas upp i portarna. Givetvis ska den hållas stängd 

så kort tid som möjligt. 

 

Vänliga hälsningar 

//Styrelsen 

  



ÖVERNATTNINGSLOKAL, TVÄTTSTUGA & TORKRUM 

  

Följande moment kommer att omvandla nuvarande rum till; övernattningslokal, toalett/dusch & 

tvättstuga/torkrum 

 

Övernattningslokal 

*Alla ytskikt (väggar, golv & element; ej tak) kommer att målas. Reparationsgips sätts på väggarna 

som har stora sättningsskador och vävtapeten spacklas över.  

*Väggarna målas med bröstning i de 2 kulörer som är markerade i torkrummet. Den mörkare 

kulören målas från golv upp till höjd motsvarande fönstrens underkant. 

*Nya lister målas och monteras. 

*Skena vägg till vägg framför fönstren för att kunna montera draperier. 

*I fönstren monteras plisségardiner (som persienner, fast nerifrån och upp). 

*Byta befintliga strömbrytare till taklampa vid dörr. 

*Montera nya uttag, 2 st vid framtida sängplats, 2-3 på andra platser  

*Eldragningen blir synlig och monteras över fotlist 

*Lampor placeras i taket mitt i rummet ovanför kommande skrivbord 

*Ny dörr (ljudklassad) & ram, slät vit  

*Vår allnyckel kommer passa till en låscylinder i dörren där nycklar till lokal och WC & dusch finns 

 

WC & Dusch 

*Golvet bilas upp för uttag till toalett, handfat och golvbrunn 

*Våtskydd appliceras 

*Klinker & kakel monteras 

*Rör dras till handfat och dusch, varm- och kallvatten 

*Spegel ovanför handfat 

*Vikbar duschvägg 

 

Befintlig tvättstuga och nya torkrummet 

*Alla ytskikt målas (kaklet i tvättstugan lämnas orört) 

*Dörr med fönster flyttas från nuvarande torkrum till tvättstugan 

*Torkskåpen monteras i nuvarande barnvagnsrum 



* Valv öppnas mellan nuvarande barnvagnsrum och tvättstuga 

*Tvätthon i barnvagnsrummet flyttas in i tvättstugan direkt innanför dörren för att enkelt kunna 

städa vid avslutat tvättpass 

*Alla maskiner, 1 torktumlare och 3 tvättmaskiner (varav en ny grovtvättmaskin), ställs på en rad 
mot väggen som vetter mot övernattningslokalen (torktumlare i mitten) 

*Alla maskiner får vibrationsdämpare 

*Tvättmaskinerna kommer nu kopplas på varmvatten från fjärrvärmen 

*Arbetsbänk i tvättstuga: bänkskiva på konsoler under fönstret 

*Det stora tvättstället flyttas in i nya torkrummet, direkt till höger innanför dörren (där det gamla 
lilla står nu) 

*Elementen flyttas till under fönster 

 *Hyllor sätts upp ovanför maskinerna, för tvättstugans användare att ställa tvättmedel på om de så 
vill 

*Vi föreslår att byta lås på dörr till tvättstuga så att vår allnyckel kommer att passa, och plombera 
låset till nuvarande barnvagnsrum. Detta innebär att möjligheten att låsa om sin tvätt tas bort. 

 

KOSTNAD 

Projektet håller sig inom ramen för vad som beslutades på stämman (250 000 kr + moms, därutöver 
tillkommer grovtvättmaskin). 

Styrelsen har fått in flera offerter. Offerten vi överväger att acceptera kommer ifrån VELA Bygg & 
Renovering och täcker arbete och material för punkterna ovan (211 000 kr + moms). Utöver detta 
tillkommer utgifter för grovtvättmaskin, lås och möbler.  

  



REGELVERKSFÖRSLAG FÖR ÖVERNATTNINGSLOKAL BRF KOGAREN 1: 

 

Nedan följer regelverksförslag för vår nya övernattningslokal. Vi har ännu inte kommit fram till hur vi 

enklast ska sköta bokningen, digitalt via hemsidan eller i form av en bokningstavla liknande den för 

tvättstugan. Kom gärna med förslag om ni vet ett smart sätt. 

 

Nyckel till lokalen och wc:n (två uppsättningar) kommer att ligga i en så kallad “servicenyckeltub” i 

dörren till övernattningslokalen som medlemmen i föreningen med sin portnyckel kan öppna för att 

hämta och lämna nycklar åt sina gäster. Detta tycker vi är det enklaste sättet att sköta 

nyckelhanteringen på, har ni andra förslag så kom gärna med dem! 

 

Övernattningslägenheten i Brf Kogaren 1 

Medlemmarna i vår förening har möjlighet att hyra en möblerad övernattningslokal med tillhörande 

wc och dusch. Tanken är att medlemmar i föreningen här enkelt skall kunna inkvartera gäster som är 

på tillfälligt besök.  

Det gästerna själva behöver ha med sig är lakan, örngott och handdukar. Städning ingår inte, det är 

den medlem som hyr som ansvarar för att rummet är städat när gästerna lämnat det. 

Priset för att hyra lägenheten är 200 kr per dygn. 

 

För att det skall bli rättvist för alla gäller följande regler för bokning 

• Endast medlem i Brf Kogaren 1 kan boka rummet (d v s ej besökande gäst) 

• Varje hushåll i föreningen får boka rummet max fyra nätter i rad. Om rummet är ej är bokat 

efterföljande dagar när dessa fyra dagar påbörjats finns det möjlighet att göra ytterligare 

bokning. Kontakta styrelsen för instruktioner. 

• Bokning får göras max en månad i förväg 

• Endast en bokning får göras per hushåll åt gången. Ny bokning får göras när föregående 

bokning är avslutad. Vi vill att så många som möjligt ska få möjlighet att nyttja 

övernattningslokalen. 

• Bokningen startar kl 15.00 första dagen och man lämnar tillbaka nyckeln senast kl 14.00 den 

sista dagen 

• Betalning görs i efterskott genom att föreningens ekonomiska förvaltare, Rådrum, lägger till 

beloppet på nästa utskick av månadsavier. Faktureringsavgift tillkommer. Det åligger 

hyrande medlem att informera styrelsen om hyrestiden, styrelsen i sin tur sköter 

kommunikationen med Rådrum. 

• På förekommen anledning får man betala en extra avgift på 300 kr om man är sen att 

återlämna nyckeln eller om städningen är undermåligt utförd. 

• Om en eller båda nycklar tappas bort får medlemmen som hyr stå för kostnaden för lås och 

nyckelbyte. 

• En eventuell avbokning bör ske så snart som möjligt med tanke på andra medlemmars 

möjlighet att boka. Dock måste avbokning ske minst 1 dygn före första bokade dagen. Sker 

avbokning senare får man betala för hela bokade perioden. 

  



 

Rummets utrustning 

• Bäddsoffa/säng med plats för två personer 

• Extra bädd i form av fällsäng 

• Tre kuddar och tre täcken av syntetmaterial 

• Bord och stolar 

• Badrum med WC och dusch 

• Toalettpapper, rengöringsmedel och städutrustning 

 

Eftersom vi ju alla vill att övernattningsrummet skall vara fräscht och trevligt att vistas i så gäller 

följande enkla regler: 

• Rummet är avsett att användas som övernattningslokal för besökande till hushåll i 

föreningen, samt som mötesplats vid föreningens årsstämmor och vid styrelsemöten. 

• Det är ej tillåtet att boka och/eller använda lokalen för fest eller kalas. 

• Medlemmen som hyr rummet ansvarar för dess skick och iordningställande. 

• Rökning är inte tillåten i rummet. 

• Djur får inte vistas i rummet p g a allergirisk. 

• Besökande gäster måste alltid använda lakan och örngott.  

• Normal hänsyn skall visas så att grannar och andra inte blir störda. Samma ordningsregler 

som gäller för boende gäller även gäster i övernattningslokalen..  

• Fönster skall vara stängda när ingen vistas i övernattningslokalen.. 

• Föreningen ansvarar ej för värdesaker i övernattningslokalen eller i tillhörande 

toalettutrymme. 

• Vid förlorad nyckel debiteras medlemmen för lås- och nyckelbyte. Nyckeln anses förlorad om 

den inte återlämnats inom 24 timmar efter hyrtidens slut (om ej annat är överenskommet). 

• Vid vistelsens slut ska sopor slängas, wc-/duschrum städas, golv dammsugas, sängkläder 

skakas och vikas snygg och prydnadskuddar läggas åter. 

 

 

 


