
möblerade öVerNaTTNINGSlÄGeNHeTer
Prislista 

Lägenhetstyp 1-2 nätter 3-5 nätter 3 1 v weekend
1:a (2 bäddar) 400 kr/dygn 325 kr/dygn 2 000 kr 600 kr
2:a (2 bäddar 1) 500 kr/dygn 400 kr/dygn 2 400 kr 700 kr
3:a (4 bäddar 2) 550 kr/dygn 450 kr/dygn 2 850 kr 800 kr
1 Två extrasängar kan erhållas utan kostnad
2 En eller två extrasängar kan erhållas utan kostnad
3 Gäller vardagar

Här finns lägenheterna

Charlottenborg 3:a
Centrum  1:a och 2:a
Väster  3:a
Borensberg 3:a

Så här fungerar det 
Lägenheterna bokas i Kundcenter där du också hämtar nycklarna. Betalning sker mot 
faktura, inom 30 dagar efter faktureringsdatumet eller senast när du hämtar nyckeln. 
Om betalning ej sker i tid, så spärras kund för framtida förhyrning. Du har tillgång till 
lägenheten från kl 14.30 ankomstdagen och lämnar den senast kl 11.00 avresedagen. 
Därefter besiktas lägenheten. Bokning kan ej ske med lördag eller söndag som ankomst- 
eller avresedag. 

OBS! Vid cykelveckorna, jul och nyår begränsas möjligheten till att endast kunna hyra en 
övernattningslägenhet per hyresgäst/kontrakt, eftersom efterfrågan är så stor. Om inte samt-
liga lägenheter är bokade två veckor innan dessa tillfällen, så kan hyresgäster få hyra flera i 
mån av tillgång.

När du lämnar lägenheten ansvarar du för att den är städad. Utebliven eller undermålig 
städning debiteras hyresgästen i efterskott. För allas trevnad så är rökning förbjuden i alla 
lägenheterna. Vi tillhandahåller inga förbrukningsvaror, t ex tvål och toalettrullar.

Avbokning
En bokning av möblerad övernattningslägenhet är bindande och när bokningen är betald 
sker ingen återbetalning. Avbokning kan endast göras fram till dess att betalning gjorts.

Utrustning
Alla lägenheter är utrustade med möbler, husgeråd, mikrovågsugn, TV, täcken, kuddar och 
städutrustning. Du tar själv med sängkläder och handdukar.

Hoppas att du får en trevlig vistelse i vår lägenhet!

Kundcenter

Öppettider: 9.00-12.00 samt 13.00-16.30
Telefon: 0141-655 855
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