
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!

Ljusglimtar i höst!
Hej granne! Vi fortsätter att följa myndigheternas 
rekommendationer. Som det ser ut nu innebär det 
att vi inte kommer hyra ut våra lokaler mer i år. 
 Restriktionerna gäller ej bastun, gymmet och 
hobbylokalen då de ej nyttjas i grupp. Intresserad? 
Kontaktuppgifter finns i porten eller via QR-koderna.

Håll utkik efter vår enkät på kristallskon.se under 
hösten gällande Stockholmshems skötsel av våra 
lägenheter och husen vi bor i. Svaren är viktiga i 
våra samtal med Stockholmshems förvaltare.
 Vidare undersöker vi om vi kan fira att Solber-
ga fyller 70 år i år genom olika utomhusaktiviteter. 
Och så hoppas vi kunna genomföra julmarknad på 
Kristalltorget söndagen den 1 advent.

Vi ses i höst! Om inte annat i vår Facebook-grupp.

En trevlig höst önskar
Kristallskons styrelse!

FACEBOOK

HEMSIDAN


