
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLHJULET 

Bostadsrättsföreningen Solhjulet 
 

Kruthornsvägen 4 & 8 
192 32 Sollentuna 

 
Tel: 08-96 14 20 

	

 
Ansökan om tillträde till föreningens gymanläggning & ordningsregler 

 
Gymmet finns i källarkorridoren mitt emot gästlägenheterna på Kruthornsvägen 18. Anläggningen är 
avsedd för föreningens medlemmar. Träning sker mellan 06:00 – 23:00. 
 
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 i detta avtal. 
 
Efter tecknat avtal får ni access till gymmet, och kan endast komma in i lokalen med er tag/bricka 1&2 
efter bokad tid. 
 
Föreningen kommer att debitera 100kr/mån/hushåll, och debiteras separat via faktura i efterhand. 
 
1 månads uppsägningstid. Avtalet upphör vi det månadsskifte som inträffar närmast 1 månad från 
uppsägning. 
 
Eventuella fel eller brister på anläggningen anmäls till fel@solhjulet.se, alt. Ring 08-96 14 20 tonval 1. 
 
Bostadsrättsföreningen utför regelbundna egenkontroller av maskiner och redskap för att kontrollera 
att dessa är i gott skick. 
 

Gymmet skall lämnas städat och i samma skick som ni önskar att lokalen är vid 
ankomst. 

 
Det är ni som medlem som ansvarar för att gymmet sköts. 

 
Lokalen städas ENDAST av er medlemmar. Städmaterial finns i städskåpet i korridoren. 
 

• Respektera skogränsen och beträd inte gymmet med skor ni använt utomhus 
• Redskap man använt skall lämnas på rätt plats 
• Maskiner får inte flyttas från sin plats 
• All träning sker på egen risk och eget ansvar 
• Inte släppa vikter i golvet. Träna med dämpad ljudnivå. (Ni har grannar ovanför, samt boende 

i gästlägenheterna på andra sidan korridoren) 
• Allt ni tagit med TILL lokalen skall tas med FRÅN lokalen. 

 
Datum: 20 __ __ - __ __ - __ __ 
 
Medlem/Namn: ___________________________________________________ 
 
Adress: Kruthornsvägen nr: _____ Ribbings väg nr: _____ Kaplansbacken nr: _____ 
 
Brf lgh nr: S - ___________ 
 
Mailadress: ______________________________________________________ 
 
Tel nr: _________________________________________________________ 
 
Jag är införstådd med Brf Solhjulets avtal och de regler som gäller för att nyttja föreningens 
gymanläggning, och undertecknar härmed avtalet för tillgång till gymmet. 
 
Medlem underskrift: ________________________  
 
(Förvaltningens noteringar. Registrerat av:________ Datum:_________) 
 


