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VÄLKOMNA TILL VÅR TERRASS! 
Terrassen är tänkt att vara er gröna lunga, en plats för rekreation eller fest beroende på 
humör! Vi uppmuntrar er att nyttja den så mycket som det bara går under våra få 
sommarmånader. För att allas trevnad är det dock viktigt att vi alla förhåller oss till en del 
enkla regler: 

 Terrassen ska hållas öppen och tillgänglig för samtliga hyresgäster under arbetstid 
mellan kl. 08-17.  
 

 Det är tillåtet att ta med sig mat och dryck ut på terrassen, men där finns inga 
soptunnor – så allt ni tar med er ut tar ni givetvis med er in igen. 
 

 Det samma gäller möblering, respektera den som finns och ta med er in det som ni 
tagit ut. Sådant som tas med ut får ej blockera utrymningsvägarna. 
 

 Det är möjligt att boka terrassen för företagsevent, AWs eller annat härligt! Meddela 
vår reception om vilken dag ni vill boka terrassen så kan vi säkerställa att events inte 
krockar.  

o Vasakronans reception, e-mail reception.gbg@vasakronan.se 
o Terrassen är fortsatt öppen för samtliga grannar under arbetstid den dagen ni 

bokar via oss. Det är inte tillåtet att boka terrassen för privata evenemang utan 
alla bokningar ska ha koppling till hyresgästens verksamhet. 

o Alla måste städa efter sig och lämna terrassen i det skick som man funnit den. 
Om städning ej är tillräcklig kommer hyresgäst att faktureras för extra städning 
plus ett vite om 5 000 kr. Detsamma gäller trasig inredning eller annan 
förstörelse. 

 Boulebanan är inte bokningsbar utan det är först till banan som gäller om man vill 
spela. 
 

 Rökning är helt förbjudet på terrassen! 
 

 Grillning med kol- och gasolgrill är inte tillåtet någonstans inom fastigheten på grund 
av den stora brandrisken. 
 

 Cyklar får inte parkeras på terrassen. 
 

 Husdjur får ej vistas på terrassen. 
 

 Om ni har frågor gällande terrassen eller vill felanmäla något så vänder ni er till  
Kundtjänst på kundtjanst@vasakronan.se eller 031-743 42 52.  
 
Med det sagt förutsätter vi att alla gemensamt tar ansvar för att ta hand om terrassen 
så att den förblir lika fin som nu!   
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VÄLKOMNA TILL VÅR TERRASS! 
 Rökning är helt förbjudet på terrassen! 

 

 Grillning med kol- och gasolgrill är inte tillåtet någonstans 

inom fastigheten på grund av den stora brandrisken. 

 

 Cyklar får inte parkeras på terrassen. 

 

 Husdjur får ej vistas på terrassen. 

 

 Terrassen ska hållas öppen och tillgänglig för samtliga hyresgäster 

under arbetstid mellan kl. 08-17.  

 

 Det är tillåtet att ta med sig mat och dryck ut på terrassen, men där 

finns inga soptunnor – så allt ni tar med er ut tar ni givetvis med er 

in igen. 

 

 Det samma gäller möblering, respektera den som finns och ta med 

er in det som ni tagit ut. Sådant som tas med ut får ej blockera 

utrymningsvägarna. 

 

 Det är möjligt att boka terrassen för företagsevent, AWs eller annat 

härligt! Meddela vår reception om vilken dag ni vill boka terrassen 

så kan vi säkerställa att events inte krockar.  

o Vasakronans reception telefon 031-743 42 00, e-mail 

reception.gbg@vasakronan.se 


