BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET
Ansökan om tillträde till föreningens hobbylokaler samt ordningsregler
Snickarbod, sybod och målarateljén ligger på det övre planet på baksidan av Kruthornsvägen 48, ovanför
grovtvättstugan.
Lokalerna är utrustade med allehanda maskiner där du kan snickra, pyssla, sy och måla.
I snickarboden finns det arbetsbänk, borr och slipmaskiner samt diverse andra verktyg.
Behöver du låna något speciellt verktyg så kontakta gärna fastighetsskötarna då dom har maskiner för utlåning.
Det fastighetsskötarna har på menyn för utlåning är, tigersåg, skruvdragare, borrmaskin, vinkelslip,
slagborrmaskin, handsåg (Klinga) sticksåg, m.m.
Hobbylokalerna får endast nyttjas av medlemmar i Bostadsrättsföreningen Solhjulet och den närmaste
familjekretsen, och endast för privata projekt. Kommersiell verksamhet är inte tillåtet i någon av lokalerna.
Medlem måste underteckna detta avtal med ordningsreglerna nedan för att få tillträde till lokalerna.
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Verktyg och maskiner får inte avlägsnas från respektive lokal.
Svetsning och andra heta arbeten får ej utföras i lokalerna.
Reparation av fordon som t.ex. mopeder, motorcyklar är inte tillåtet.
Städa efter dig och återlämna verktyg på avsedd eller markerad plats.
Material som blir över kan kastas i sopkärlet innanför ytterdörren, dock skall målarburkar, penslar och
annat material som inte är miljövänligt deponeras på kommunens miljöstationer.
Pågående arbeten som lämnas i snickarboden skall märkas upp med namn och lägenhetsnummer.
Lappar för detta finns i snickarboden. Omärkt material kommer att avlägsnas för skrot.
Inget material får förvaras i korridoren mellan lokalerna.
Kemikalier får inte hällas ut i vasken.
Barn och ungdomar under 18 år får endast vistas i lokalerna i sällskap av vuxen.
Se till att yttre dörren alltid stängs och går i lås.
Nödutgången får endast användas vid nödfall.
Lämna aldrig kvar medhavda verktyg eller maskiner.

Bokningar av tider görs via föreningens hemsida www.solhjulet.se eller via de digitala bokningstavlorna som
finns i tvättstugorna på Kruthornsvägen 48 & 4 eller bokningstavlan som finns i anslutning till gym och bastu
lokalerna.
Tillgång till lokalerna går endast efter att du har bokat tid, dörrarna öppnas med samma tag som du använder
till tvättstugorna.
Om något går sönder eller är trasigt, kontakta fastighetsskötarna på 08-96 14 20 tonval 1, alternativt e-post till
fel@solhjulet.se
Jag som medlem önskar få tillgång till följande lokaler: ⧠ Snickarboden
⧠ Syboden
Namn: __________________________________
⧠ Målarateljén
Adress: __________________________________

Lgh nr: S ______________

Jag har läst igenom de ordningsregler som gäller för hobbylokalerna och förbinder mig att följa dessa.
Ifylld ansökan lämnas i förvaltningens brevlåda på Kruthornsvägen 8, alternativt skannas in och e-postas till
koordinator@solhjulet.se.
Sollentuna den ______/_______ 20______

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

