
Booking av utleierom eller dagligstue 
orebakken.no 
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INNLOGGING 

Besøk     www.orebakken.no  

eller    http://62.16.212.2:8000/module/mypages/Main/Main.html?locale=no 
Da får du opp følgende startside: 

Her skal du logge inn.  

Username = Kortnummer (står på brikken) 
Password = 0767 (fra Orebakken) 

Kortnummer finner du på den svarte ARX 
brikken: 
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PIN-KODE 

Første gang du logger inn bør du endre pin-kode til noe du husker - fire tall. 
Det gjør du ved å trykke på knappen «Endre Pin-kode» på toppen av siden. 

Skriv først inn den gamle Pin-kode (0767) og så din nye Pin-kode 2 ganger. 
Bekreft med «OK». 

BESTILLING 

Når du legger inn en bestilling på et utleierom eller på dagligstuen blir det automatisk sendt en bestilling til 
driftsansvarlig i Orebakken. Det blir deretter sendt ut en faktura.  

Det er viktig at man kun booker de datoene man ønsker å bruke, du vil motta en faktura for alle dagene du selv har 
booket. Om du eventuelt ikke bruker rommene de dagene så får da ikke andre mulighet til å booke rommet.  

Utleierom 
Leien er for tiden 300,-/rom/natt, uavhengig av hvor mange som sover på 
rommet. 
Man leier rommet fra kl. 12.00 - 12.00 neste dag.  
Beboer står ansvarlig for overnattingsgjester og betaling 
Rom kan normalt ikke leies for mer enn 5 sammenhengende netter 
Leien betales med tilsendt faktura.

Dagligstuen 
Leien er for tiden 250,- per dag. 
Man leier rommet fra kl 00.00 - 00.00 
Leien betales med tilsendt faktura.
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BOOKING 

For å booke et rom eller dagligstuen må du først logge deg inn. 

Du vil da få opp en kalender som ser omtrent slik ut: 

Her er en oversikt over 
kalenderen og viser: 

- Hvilke dager som er gått 
(Grå felt)  

- Ikke ledige dager 
(Grå felt) 

- Ledige dager  
(Grønne felt) 

- Booket av deg 
(Gule felt) 
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Først må du velge om du skal leie Dagligstue eller utleierom. 
Trykk øverst på «Booking object (Dagligstue 00.00 til 23.59)» 

Da får du opp følgende meny: 

Her velger du det rommet du måtte velge å leie:  
(Dagligstue eller Utleierom) 

 

Skal du leie et Utleierom må du velge hvilket rom du ønsker å 
leie. For mer info om de ulike rommene kan du besøke 
nettsidene våre www.orebakken.no 
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De grønne feltene betyr at rommet er ledig. De gule 
betyr at de er booket av noen deg. Grå felt betyr at 
det ikke er ledig. 

Velg så den datoen du ønsker å leie et rom. Trykk på 
den en gang. 

  
         
Du får da opp et nytt vindu 
som viser valgt dato. 

Når du trykker en gang til på det grønne 
feltet vil du se at feltet skifter til gult. 
Du har nå booket rommet og du står 
oppført på valgt dato.  

Skal du leie flere datoer eller flere rom må du 
gjenta prosessen. 
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RESERVASJONER 

For å kontrollere dine reservasjoner eller om du ønsker å kontrollere fakturaen din kan du besøke «Dine 
reservasjoner».  Her får du opp en liste over de reservasjonene du har gjort. 

ANNET 

Alle andre henvendelser ber vi deg om å ta kontakt med driftsansvarlig i Orebakken borettslag. 

Epost:  drift@orebakken.no 
Telefon: 91 56 12 38 
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Dagligstuen 

Dagligstuen er et lokale som kan leies til arrangementer av ulike slag. I Dagligstuen er det kjøkken med komfyr, kjøleskap, fryser og fullt 
middagsservise til ca. 25 personer. Dagligstuen ligger til høyre for inngangen til Landingsveien 86 i 1. etasje. 

Leien er for tiden 250,- 
Leien betales med tilsendt faktura, 
  
Følgende trivselsregler gjelder for leie av Dagligstuen: 

• Det er ikke tillatt med høy musikk eller lignende, heller ikke utenfor lokalet 
• Det skal være stille fra kl. 23:00 
• Gulv, benker, bord og toalett skal vaskes etter bruk 
• Bord og stoler skal settes på plass 
• Oppvaskmaskinen skal ikke forlates i gang 
• Ferdig oppvask skal settes tilbake i skapene 
• Kran til oppvaskmaskin på blandebatteriet skal stå ned etter bruk 
• Varmeovner skal settes på 15 grader når lokalet forlates 
• Kontakt til kaffetrakter skal tas ut av støpselet etter bruk 
• Kjøleskap og fryser skal tømmes 
• Persienner skal stenges 
• Søppel skal tas med hjem 
• Utsjekking senest kl 00:00 
• Det skal alltid være en myndig person til stede i lokalet 

Blir noe ødelagt må det gis beskjed til styret eller driftsansvarlig. Ved skader som skyldes uaktsomhet eller skjødesløshet er leietaker 
erstatningspliktig. Ved mislighold av reglene over vil en miste adgangen til å benytte lokalet. 
Ta selv med såpe, dopapir og håndkle til toalettet. 
Forlat alltid Dagligstuen i den stand du selv ønsker å finne den. 
Ha et hyggelig arrangement! 
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Overnattingsrom 

Borettslaget har et eget lokale der beboere kan innkvartere overnattingsgjester. Det er tre overnattingsrom, to felles bad, ett kjøkken og 
en stue. Lokalet ligger i underetasjen i Landingsveien 98. Inngangen er på kortsiden av blokken, ved siden av kjellerdøren. 

Fasiliteter: 
• Rom 1 består av to lave senger og en køyeseng. 
• Rom 2 består av én køyeseng. Her er underkøyen 120 cm bred. 
• Rom 3 består av to køyesenger. 
• Sengene er 75×200 cm og dynene er 140×200 cm. Eget sengetøy medbringes. 
• 2 baderom for overnattingsgjestene. Begge baderommene inneholder dusj, vaskeservant og toalett. Ett av badene er tilrettelagt 

for rullestolbrukere. 
• Enkelt kjøkken for å koke te/kaffe eller tilberede barnemat. 
• Felles stue. 

Leien er for tiden 300,-/rom/natt, uavhengig av hvor mange som sover på rommet. 
Leien betales med tilsendt faktura, 
Beboer står ansvarlig for overnattingsgjester og betaling 
Et rom kan normalt ikke leies for mer enn 5 netter sammenhengende 
  
Beboer plikter å informere brukeren om følgende trivselsregler for bruk av overnattingsrommet: 

• Det er ikke tillatt med høy musikk eller lignende, heller ikke utenfor lokalet 
• Det skal være stille fra kl. 23:00 
• Dersom man tilbereder mat i lokalets kjøkken, skal man vaske opp etter seg, for eksempel i oppvaskmaskinen 
• Det er ikke tillatt å bake, tilberede middag eller lignende i lokalets kjøkken 
• Det er ikke tillatt å bruke sengene uten sengetøy 
• Varmeovner settes på 15 grader når lokalet forlates 
• Søppel skal tas med hjem til beboer brukeren har besøkt 
• Utsjekking er senest kl. 12:00 
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• Lyset skal være av, vinduer skal lukkes og dører skal låses når lokalet ikke er i bruk 

Blir noe ødelagt må det gis beskjed til styret eller driftsansvarlig. Ved skader som skyldes uaktsomhet eller skjødesløshet er leietaker 
(beboer) erstatningspliktig. Ved mislighold av reglene over vil en miste adgangen til å benytte lokalet. 
Forlat alltid rommet i den stand du selv ønsker å finne det. 
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