
 

 

Bokningsregler för övernattningslägenhet 

 

Adress: Kabelgatan 25, bottenplan. Ingång från innergård, till höger om ingången till 25:an.   

Bokning: För att boka övernattningslägenheten loggar ni in på Aptus Home-appen eller på 

Aptusportalen: https://www.trollangenbostad.se/bokagraberget. Där loggar ni in med ert 

användarnamn och lösenord, kontakta Trollängen om ni saknar det. Se separat lathund för 

bokning. Ni kan ej boka lägenheten tidigare än 6 månader före bokningstillfället.  

Tillgänglighet: Veckans alla dagar, max en vecka per bokning. Ni har tillgång till lägenheten fr. kl. 

12, och ska då lämna lägenheten senast kl. 11.59 på den sista bokade dagen. 

Kostnad och betalning: 300 kr/natt som läggs på hyran.  

Nyckel: Ni kommer in i övernattningslägenheten med era lägenhetstaggar efter att ni bokat den i 

Aptus. 

Garage: Om era gäster har bil kan de ställa sig på parkeringsplats nummer 43 i garaget med 

infartsport till vänster om Kabelgatan 25. Notera att det hänger en tagg vid dörren i lägenheten för 

att få access till garaget (om ni inte har det). Glöm inte att hämta ut er bil innan ni hänger tillbaka 

taggen vid utcheckning.  

Avbokning: senast kl. 12 dagen innan.  

Övrigt: 

Det finns en våningssäng och en bäddsoffa med plats för två personer i vardera. 

Kylskåp och micro finns samt kaffe- och vattenkokare. Det finns även enklare saker så som bestick, 

glas, tallrikar och koppar.  

4 täcken och kuddar finns. Sängkläder och handdukar tas med av hyresgäst.   

Rökning och husdjur är förbjudna.  

Lägenheten får inte användas som lokal för t.ex. fester.  

Den som bokar lägenheten är ansvarig för hyresgästen och att lägenheten är städad vid 

avlämnandet. Dammsugare och övrigt städmaterial finns i lägenheten.  Om nästkommande 

hyresgäst har synpunkter på dålig städning kan tidigare hyresgäst debiteras.  

Om ni upptäcker ett fel eller brist i övernattningslägenheten, uppskattar vi om ni meddelar oss 

detta så snart som möjligt så åtgärdar vi det. 

https://www.trollangenbostad.se/bokagraberget

