Bostadsrättföreningen SOLHJULET
Ansökan om tillträde till föreningens bastuanläggning
samt ordningsregler.
Bastuanläggningen finns längst bort i källarkorridoren mitt emot gästlägenheterna på
Kruthornsvägen 18.
Anläggningen har en stor bastu nr 1 och en något mindre bastu nr 2 vilka bokas via
nätet eller via den digitala tavlan som finns på Kruthornsvägen 4. Anläggningen är
endast avsedd för föreningens medlemmar, men givetvis kan man bjuda med sig gäster
om man så önskar. Max 2 tider i veckan går att boka.
Mellan basturummen finns ett relaxrum där man kan koppla av och umgås med familj o
vänner. Relaxavdelningen ingår endast vid bokning utav den stora bastun nr 1.
Måndagar och torsdagar kl 17:00 – 23:00 är bastun inte bokningsbar, utan öppen
för alla som tecknat detta avtal. Då är bastun uppdelad i en herravdelning, stora
nr 1, samt damavdelning den mindre bastun nr 2.
Detta avtal ger dig som medlem i Brf Solhjulet tillgång till en exklusiv anläggning , vilket
innebär att den måste skötas om på ett ansvarsfullt sätt, och att man respekterar
reglerna nedan.
•
•
•
•
•
•
•

Bastun skall lämnas städad och i samma skick som ni önskar att den är vid
ankomst.
Det är ni som medlem som ansvarar för att bastun och relaxrummet sköts.
Lokalerna kommer inte att städas av förvaltningens personal.
Städmaterial finns i skåpet i korridoren.
Allt man tagit med sig till lokalen medtages efter sin avslutade tid.
Det finns boende över lokalen, samt boende i gästlägenheterna, vilket innebär att
man håller en låg ljudnivå.
Endast den tid ni har bokat gäller. Bricka/tag kommer inte att fungera varken
före eller efter bokad tid.
Då anläggningen har stengolv är inte glasflaskor eller andra glasföremål tillåtna.

Bastun är nyöppnad fr.o.m. den 1 mars 2019, och eventeulla synpunkter och önskemål i
uppstartskedet mottages tacksamt. Maila i så fall till info@solhjulet.se.
Eventuella fel eller brister på anläggningen mailas till fel@solhjulet.se, alternativt ring
08-96 14 20.
Datum

Medlem/Namn

_____________ -2019

_____________________________ _____________________________ ______________

Signatur: _______________________________

Adress

Lgh nr

Utfärdat av: _____________________________

