
Regler för övernattningslägenhet

Lägenheten hyrs från kl. 14.00 uthyrningsdagen och ska vara städad och lämnad senast kl.12.00 
utcheckningsdagen.
OBS ! Eventuell avbokning ska ske senast tre dagar före bokat datum, efter detta utgår debitering.
Nyckeln hämtas i receptionen på Riksbyggens kontor, Masthuggstorget 3 B, då du samtidigt får skri
va på ett kontrakt. Nyckeln hämtas någon gång under samma vecka du skall hyra lägenheten, om de
tta skulle infalla en vecka då det är röda dagar eller att kontoret har stängt hämtas nyckeln veckan in
nan. Debitering sker via nästa kvartalsavi.

Receptionen på Riksbyggen har följande öppettider:
Mån: 08:00-18:00
Tis-Tors: 08:00-16:30
Fre: 08:00-15:00
Lunchstängt mellan kl. 11:30 och 12:30.
OBS.Tänk på att öppettiderna kan ändras dag före röd dag eller klämdagar så som 23/12, 2/5 samt d
agen efter Kristihimmelsfärdsdag.

Regler för Festlokal

Hyra för festlokalen är 400,-/dygn.
Festlokalen hyrs från kl. 10.00 uthyrningsdagen och skall vara städad och lämnad senast kl. 09.00 
utcheckningsdagen. Eventuell avbokning skall ske senast tre dagar före bokat datum.
-Det får max vistas 30 personer i lokalen.
-Skall vara tyst och lugnt efter kl. 22.00.
-Matlagning inte tillåten, däremot får gärna medhavd dryck och förtäring bjudas.

Nyckeln hämtas i receptionen på Riksbyggens kontor, Masthuggstorget 3 B, då får du samtidigt skri
va på ett kontrakt. När Du lämnar festlokalen på utcheckningsdagen lämnas nyckeln på anvisat sätt 
som framgår i hyreskontraktet.

Nyckeln hämtas någon gång under samma vecka du skall hyra festlokalen, om detta skulle infalla e
n 
vecka då det är röda dagar eller att kontoret har stängt hämtas nyckeln veckan innan! Debitering ske
r 
via nästa kvartalsavi.

Receptionen på Riksbyggen har följande öppettider:
Mån: 08:00-18:00
Tis-Tors: 08:00-16:30
Fre: 08:00-15:00
Lunchstängt mellan kl. 11:30 och 12:30.
OBS ! Tänk på att öppettiderna kan ändras dag före röd dag eller klämdagar så som 23/12, 2/5 samt 
dagen efter Kristihimmelsfärdsdag


