
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!

Allt bra där ute?
Tankar kring utemiljön? Lämna förslag till 
åtgärder via info@kristallskon.se alternativt i vår 
brevlåda på Stövelvägen 12. Det gäller trygghet, 
parkytor, planteringar, gårdsutrustning, belysning, 
gångvägar med mera i vår gemensamma utemiljö. 
 Senast måndagen den 9 november behöver 
vi få in dina synpunter och förslag för att kunna 
vidarebefordra dem till Stockholmshem, Älvsjö 
stadsdelsförvaltning, trafikkontoret och polisen.

Vi fortsätter att följa myndigheternas rekom-
mendationer och lär inte kunna hyra ut våra 
lokaler mer i år. Av samma anledning måste vi 
tyvärr ställa in årets julmarknad.
 Däremot gäller restriktionerna inte bastun, 
gymmet och hobbylokalen då de ej nyttjas i 
grupp. Intresserad? Välkommen att höra av dig!

FACEBOOK

HEMSIDAN

En lampa lyser med sin frånvaro på 
Kristalltorget. Hur ser det ut hos dig? 
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Kristallskons styrelse ser 
fram emot ett ljus i mörkret!


