
Regler för användning av hobbyrummet på Ymergatan 4A 
 

 
Hobbyrummet är en kostnadsfri förmån för medlemmarna i brf. Hasseln. För att 
lokalen ska fungera bra är det viktigt att alla följer följande regler: 
 

• Hobbyrummet får användas mellan kl. 06 och 22. Störande ljud från 
maskiner eller verktyg får dock inte förekomma före kl. 08 och efter kl. 19. 

 

• Hobbyrummet bokas på schemat som hänger på väggen utanför rummet. 
Ange efternamn och portnummer. Det är tillåtet att boka maximalt tre 
sammanhängande dagar. Flera tider får ej bokas samtidigt – en ny tid får 
bara bokas när den första har använts. 

 

• Hobbyrummet måste städas efter användning. Arbetsbänkar och övrig 
inredning ska torkas av och eventuella färgstänk ska tas bort. Golvet ska 
sopas efter användning. Byggdamm m.m. får ej lämnas i lokalen. 

 

• Om du tänker måla i hobbyrummet måste tidningar eller någonting liknande 
läggas ut för att skydda arbetsbänkar och golvet. Om färg ändå stänker på 
inredningen eller golvet måste denna omgående tas bort. 

 

• Föreningen tar inget ansvar för material, verktyg etc. som lämnas i 
hobbyrummet under och efter bokningsperioden. Kom ihåg att alla 
medlemmar kommer in i rummet. 

 

• Skräp får ej lämnas i hobbyrummet efter bokningsperioden, utan måste 
slängas på annan plats. Skrymmande byggavfall och kemikalier (färg, 
lösningsmedel etc.) får ej kastas i föreningen, utan måste deponeras på annan 
plats. 

 

• Brandfarliga vätskor och gas får inte lämnas i rummet över huvud taget, utan 
måste tas hem efter varje arbetspass. 

 

• Trasor med linolja eller liknande självantändliga eller brandfarliga vätskor 
måste slängas säkert (blötlägg trasorna någon dag och kasta dem först 
därefter). 

 

• Hobbyrummet får inte användas som temporärt förråd för sådant som inte 
har med rummets syfte att göra och inget material får lämnas efter 
bokningstiden. 

 
 
Brf. Hasseln förbehåller sig rätten att debitera medlemmar som bryter mot 
reglerna eventuella merkostnaden som därmed uppstår. 
 

Styrelsen 


