
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!

Lokaler finnes!
Depositionen är alltid 500 kronor. Den får du tillbaka om du sköter om vår gemensamma lokal enligt det 
kontrakt vi skriver. Avgiften och depositionen sätts in på föreningens bankgiro. Vi är en kontantfri förening. 

Bokning, information, betalning och kontrakt
E-post: info@kristallskon.se
Brevlåda: Stövelv. 12, 126 40 Hägersten
Hemsida: www.kristallskon.se
Swish: 1235349741 
Bankgiro: 5735-7840

Mötes- och festlokaler 250 kr i avgift per dygn.
Stövelvägen 12 (50 personer)
Kristallvägen 138 (40 personer)
Pliggvägen 42 (15 personer)

FACEBOOK

HEMSIDAN

Friskvårdslokaler 500 kr i avgift per år.
Bastu Stövelvägen 12
Gym och friskvård Sulvägen 35

Hobby- och fixarlokal Endast deposition.
Safirgränd 34 (snickeri, sömnad, målning...)

Nyckelutlämning och kontraktsskrivning sker 
enligt överenskommelse med lokaluthyraren!
Du hittar oss på vår hemsida och på Facebook.
Aktiviteter och bomöten annonseras i trappen!
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