
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!

Nöjd med ditt boende?
Hyr du av Stockholmshem? Din lokala hyres-
gästförening Kristallskon kan tyvärr inte hålla ett 
bomöte på grund av rådande restriktioner. För att 
vi ska kunna fortsätta arbeta för ett bättre bostads-
område behöver vi din hjälp. Detta gör du genom 
att lägga några minuter på vår enkät senast den 
25 oktober. Medlemmar får den hemskickad. Inte 
medlem? Du hittar enkäten på kristallskon.se.   
 Dina svar hjälper oss att planera vad vi i Hyres-
gästföreningen ska göra med våra gemensamma 
fritidsmedel som vi förvaltar. Svaren kommer även 
att vara värdefulla när vi träffar Stockholmshems 
kundförvaltare i november för att föreslå förbätt-
ringar i både boende och närmiljö! 

Vill du engagera dig? Ring oss på 073-827 87 72 
eller hör av dig via info@kristallskon.se.

Vi vill förbättra boendet
med hjälp av dina ideer!
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