BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET
Ansökan om tillträde till föreningens gymanläggning & ordningsregler

Gymmet finns i kä llarkorridoren mitt emot gä stlä genheterna på Kruthornsvä gen 18.
Anlä ggningen ä r avsedd fö r fö reningens medlemmar. Trä ning sker mellan 06:00-23:00.
Detta avtal ger dig som medlem i Brf Solhjulet tillgå ng till en exklusiv anlä ggning, vilket innebä r
att den må ste skö tas om på ett ansvarsfullt sä tt, och att man respekterar reglerna nedan.
• Gymmet skall lä mnas stä dat och i samma skick som ni ö nskar att det ä r vid ankomst.
• Det ä r ni som medlem som ansvarar fö r att gymmet skö ts.
• Redskap man har anvä nt skall lä mnas tillbaka på rä tt plats.
• Respektera skogrä nsen.
• All trä ning sker på egen risk/ansvar.
• Inte slä ppa vikterna så det lå ter innan kl 9 och efter kl 19
Lokalerna kommer INTE att städas av förvaltningens personal.
• Stä dmaterial finns i stä dskå pet i korridoren.
• Allt man tagit med sig till lokalen skall tas med nä r man trä nat klart.
• Det finns boende ö ver lokalen, samt boende i gä stlä genheterna, vilket innebä r att man hå ller
en dä mpad ljudnivå .
• Bricka/tag kommer fungera som nyckel under lokalens ö ppettider.
• Fö reningen kommer debitera 100kr/må n/hushå ll och debiteras separat i efterhand.
• 1 må nads uppsä gningstid. Avtalet upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter 1
månad från uppsägning.
Eventuella fel eller brister på anlä ggningen mailas till fel@solhjulet.se, alt. ring 08-96 14 20.
Bostadsrä ttsfö reningen utfö r regelbundna egenkontroller av maskiner och redskap fö r att
kontrollera att dessa ä r i gott skick.
Datum: 2020 - ____ - ____
Medlem/Namn : _____________________________________________
Medlem/Adress: _____________________________________________
Brf Lgh nr: S - _____________
Medlem/Signatur: ___________________________

Utfä rdat av: _________________________

Bostadsrättsföreningen Solhjulet
Kruthornsvägen 4 & 8
192 32 Sollentuna
Tel: 08-96 14 20

