
 HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby 

Regler för bastun 

I föreningen finns möjlighet att hyra bastu som är belägen på Herrgårdsvägen 18 med ingång från baksidan.  

För boende i Brf Vilunda sker bokning av bastu via informationstavlan i din entré, inloggning via appen ”Aptus Home” 

eller inloggning på Aptusportalen: 

• http://brfvilunda.aptustotal.se 

Kontakta Renew Service, tel. 08-34 38 00 om du saknar inloggningsuppgifter. 

Pris för att hyra bastulokalen: 

• Kostnaden för bastun är 30 kr per bokat pass 

• Bastun får endast hyras av boende i Brf Vilunda 

• Efter utförd bokning använder du din nyckeltag för att låsa upp dörren 

Regler som gäller bastulokalen: 

• Bastun har samma regler som lägenheterna när det gäller störning i och med att det finns lägenheter direkt 

ovanför lokalen. Detta innebär att höga ljud och hög musik inte är tillåtet, varken i eller utanför lokalen. 

• Rökning är inte tillåtet inomhus. Om rökning sker ute ska fimpar och annat skräp slängas på anvisad plats, ej 

direkt på marken. 

• Det är tillåtet att låsa upp bastun och starta bastuaggregatet 45 minuter före bokat pass, såvida ingen annan 

använder bastun vid detta tillfälle 

• Bastu, dusch och tillhörande lokal ska vara städad och utrymd senast vid sluttiden för ditt bokade pass 

• Efter 21:00 används lokalen för boende som bokat övernattningsrummet 

• Efter att bastun är använd ska den städas och återställas i ett välkomnande skick 

o Sopor slängs på anvisad plats i behållare utomhus 

o Golven i dusch och bastu ska alltid rengöras och torkas 

o Se alltid till att bastuaggregatet är avstängt och att locket till bastuaggregatet är stängt  

Debitering och avbokning: 

• Avbokning måste ske senast 1 timme i förväg 

• Debitering sker i efterhand på kommande avgiftsavi från föreningen 

• Om regler inte följs kan ni krävas på extra ersättning i efterhand 


