
Lokala Hyresgästföreningen Kristallskon informerar ALLA som hyr av                                       i Solberga: 

Kristallskon
LH

Mötes- och festlokaler
Deposition 500 kronor, avgift 150 kronor per dag.
Utlånas från kl. 12 dag ett till kl. 11 dag två.
• Stövelvägen 12 vid gaveln (50 personer)
• Kristallvägen 32 vid gaveln (40 personer)
• Pliggvägen 42 vid gaveln (15 personer)
• Safirgränd 34 vid gaveln (15 personer) 

Hobbylokal
Deposition 500 kronor, avgift 100 kronor för en dag 
och 250 kronor för en vecka. Utlånas från kl. 12 dag 
ett till kl. 11 dag två/sju.
• Safirgränd 34 vid gaveln (hantverkslokal)  

Fullt utrustat snickeri samt sy- och keramikverkstad.

Deposition 500 kronor, avgift 250 kronor per termin.
• Sulvägen 35 vid gaveln 

Gym- och styrketräning.
• Stövelvägen 12 vid gaveln 

Bastu. 

Nyckelutlämning  sker i samband med hyra av lokalen 
enligt överenskommelse med lokaluthyraren. Vill du se 
lokalerna, gå in på vår hemsida www.kristallskon.se

Friskvardslokalero
Bokning/kontakt LH Kristallskon:

e-post: lhkristallskon@gmail.com
postlåda: Stövelvägen 12 1/2 tr. ned vid gaveln

hemsida: www.kristallskon.se

Lokaler finnes !

Bomöten och andra aktiviteter annonseras i trappen!

Upptäck Solbergas historia...
Anders Djerf leder stadsvandringar i stora de-
lar av söderort sedan drygt tio år. Fokus är på de 
många kvaliteter och den rika historia som finns 
i Stockholm söder om tullarna, på miljöer värda 
att värna och vårda. 
 Denna gång ska han leda en vandring och be-
rätta om Solbergas historia, 1950-talets värde-
fulla miljöer som Kristalltorget med arkitekterna 
Backström och Reiniusmen, men också om ti-
diga bosättningar, om Solbergaskogen, om Sol-
berga prästgård med mera.

Söndagen den 27 september samlas vi på Kris-
talltorget klockan 12.00. Föranmälan krävs och 
görs via e-post info@kristallskon.se då deltagar-
antalet är begränsat enligt Folkhälsomyndighet-
ens rekommendationer. 
 Avgiftsfritt för Stockholmshems hyresgäster 
som bor i Solberga, övriga betalar 50 kronor via 
Swish-nummer 123 534 97 41 (vänta med betal-
ning tills en bekräftelse om deltagande skickats!).

... under en eftermiddag
den 27 september!


