
PM om vår gästlägenhet samt gästparkeringar 
 

Bokning av gästlägenhet 
1. Vår gästlägenhet bokas från och med 15/11 via vår webbsida: www.brfbriggen.com. Gå till 

fliken Gästlägenhet och välj bokning av gästlägenheten och gästparkeringar.  
2. Klicka på bokningslänken för att komma till inloggningssidan för bokningen.   
3. Användarnamn: Här skriver du in sifferraden som kommer efter MFV längst ner på taggen. 

Hoppa över alla nollor och börja med första siffran som inte är en nolla.  
4. Lösenord: skriv in det lösenord du valde när du aktiverade de taggar du fick i samband med 

bytet av porttelefon.  
5. Har du glömt lösenordet för din tagg, maila LockSafe, info@locksafe.se  De kan nollställa din 

tag och ge instruktioner för hur du skapar ett nytt lösenord.  
6. I bokningen och hyra av gästlägenheten ingår precis som tidigare parkeringsplats 7 utanför 

gästlägenheten. 

Access till gästlägenhet 
Access till gästlägenhet sker från och med 15/11 via den bokade lägenhetens tagg. Denna tagg 
öppnar ytterdörren i ingång 34, källardörren in till korridoren samt dörren till gästlägenheten. Det 
behövs därför inga traditionella nycklar för att komma åt gästlägenheten, utan den bokande 
lägenhetens tagg räcker. 

Bokning av gästparkeringar 
Bokning av gästparkering sker på samma sätt som bokning av gästlägenhet. Man väljer då en av de 
föreslagna parkeringarna i stället för gästlägenheten. 

Skulle samtliga parkeringar, i nuläget två, vara upptagna kan det ev. finnas ytterligare för uthyrning. 
Kontakta i så fall Helen Kylstad, helen.edgren@volvo.com som tidigare. 

Betalning av gästlägenhet och gästparkering 
Primär fakturerar varje lägenhetsinnehavare för användningen av gästlägenhet och gästparkering 

Bokningsregler 
Lägenhet och parkeringsplatser disponeras från 15.00 första bokningsdagen och till 14.59 sista 
bokningsdagen. Efter detta klockslag kan inte taggen låsa upp dörren till gästlägenheten. Det är 
därför viktigt att den är urplockad och städad i god tid före 14.59. 

Inga husdjur i gästlägenheten för våra allergikers skull.  

Bokning av max 5 dygn i sträck. (Detta är en utökning eftersom nyttjandegraden idag inte är så stor.) 

Lägenheten ska lämnas i välstädat skick i god tid till 14.59.  

Kostnad för nyttjande är samma som tidigare, gästlägenhet 200 kr, och gästparkering 50 kr. 

Vid ev. boknings problem, utökad bokning mm 
Kontakta Helen Edgren eller Bo Leidzen 

Kontakt för bokning vid jul, och nyår 
Vid önskemål för gästlägenheten under jul och nyår så vänder man sig till ansvarig för 
gästlägenheten, Helen Kylstad: helen.edgren@volvo.com Helen samordnar och drar lott utifall att 
många önskat samma dagar under dessa helger. 

 

Styrelsen i BRF Briggen 


