BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET
Ansökan om tillträde till föreningens bastuanläggning & ordningsregler
Bastuanläggningen finns 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 hemsidan
eller de digitala tavlorna som finns i slussarna till tvättstugorna på Kruthornsvägen 4 & 48. De brickor
du kan använda för öppning av dörrar under bokad tid är bricka nr 1 & 2. Du kan dessutom boka ny
tid på den digitala tavlan i korridoren till bastun efter avslutat bastupass. 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 av den stora bastun nr 1.
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.
Aktuell avgift för att nyttja bastuanläggningen samt övriga villkor för detta avtal hittar du på hemsidan
www.solhjulet.se, under fliken Bastu. Avgiften faktureras kvartalsvis i efterskott. Vid uppsägning av
detta avtal upphör abonnemanget vid det månadsskifte som inträffar närmast 1 månad efter
uppsägning. Uppsägning kan endast ske skriftligen via mejl till koordinatorn@solhjulet.se.
Genom undertecknandet av detta avtal åtager Du Dig att följa de villkor för nyttjandet som föreningen
vid varje tid annonserar på sin hemsida.
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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 städskåpet i korridoren.
Allt man tagit med sig till lokalen skall bort efter sin avslutade tid.
Det finns boende över lokalen, samt boende i gästlägenheterna, vilket innebär att man håller
en dämpad 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.

Eventuella fel eller brister på anläggningen anmäls till fel@solhjulet.se, alt. 08-96 14 20 (tonval 1).
Sollentuna den ___ /___ -20___
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Medlem Signatur: _______________________
Mottaget av förvaltningen: _________ den ____ /____ - 20____
Avtalet uppsagt den: ____ /____ - 20____ Uppsägning mottagits av: ____

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

