
BRF Pinnpojken 

Hantverkslokalen - "ERNST"-rummet 

Tideliusgatan 53, källarplan (intill tvättstuga) 

 

1. Ändamålet med lokalen 

Lokalens inriktning är att boende skall ges möjlighet att utföra hantverk av olika slag såsom 

finsnickeri, träsnideri, möbelrenovering, omklädnad av möbler, cykelreparation/underhåll, 

målningsarbeten och andra aktiviteter utifrån boendes önskemål. 

 

2. Tillgänglighet 

Lokalen är tillgänglig för boende i Brf Pinnpojken (hyresgäster och bostadsrättsinnehavare). 

Innan boende får nyckel och tillgång till lokalen skall en överenskommelse undertecknas. 

Överenskommelsen innehåller regler för skötsel och underhåll, städning att fastställda tider för 

verksamheten respekteras avseende eventuell störande verksamhet såsom buller samt att en 

individuell genomgång av lokalen har gjorts 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Överenskommelse 

1. Maskiner och utrustning 

 Samtlig utrustning i lokalen skall hanteras med varsamhet. Maskiner och verktyg skall hanteras 

utifrån instruktion för respektive produkt (vid osäkerhet över handhavande finns 

instruktionsskrifter för respektive maskin samlade i en pärm som förvaras i lokalen.  Maskiner 

och annan utrustning är ej för hemlån 

 

2. Städning 

Efter användning skall utrustning rengöras och placeras åter på avsedd plats. Städning av 

arbetsytor och golv skall genomföras  

Städutrustning finns i lokalen: dammsugare, sopborstar, rengöringsmedel, vatten och svabbar. 

 

3. Avfallshantering    

Varje användare ansvarar för bortforsling av eget avfall (virke, färgburkar och kemikalier får inte 

lämnas i vårt miljörum).    

Eventuellt kan mindre spillvirke förvaras i lokalen som det antas att det kan komma till 

användning av andra brukare.    

I lokalen finns två plåttunnor med lock för mindre avfall, 1 st för brännbart och 1 st för icke 

brännbart (plåt, skruv, spik etc.) 



 

4. Bullrande verksamhet   

 Verksamhet såsom maskinsågning, maskinslipning, hammarslag och liknande får inte ske tidiga 

morgnar eller sena kvällar. Försök därför att undvika bullrande verksamhet före vardagar kl 08.00 

och helger kl 10.00. Likaså får inte störande verksamhet förekomma på kvällar efter kl 20.00 

(tiderna kan komma att ändras efter utvärdering) 

 

5. Säkerhet   

Allt arbete i lokalen sker på egen risk oavsett om medhavd utrustning eller de maskiner och 

verktyg som finns i lokalen används.  Observera att bandsåg, pelarborrmaskin och andra 

elverktyg inte får användas av minderåriga. 

 

6. Vid överträdelse av 1-5 kan boende komma att avstängas från tillträde i lokalen 

 

7. För frågor kan man vända sig till lokalansvarige som finns anslaget i lokalen 

 

 

Undertecknad har tagit del av ovanståenderegelverk för lokalen. Individuell genomgång har gjorts 

avseende handhavande av maskiner och utrustning samt utrustning för brandskydd, 

skyddsutrustning och första förband. 

 

 

 

Datum                Namn                              Adress                 Tel                  E-post 

 

............……..      ................................     ......................     ................     .................................. 

 

 

Styrelsen / tillförordnad lokalansvarig 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

Undertecknad kvitterar nyckel hos föreningens nyckelansvarige. Disposition 200 kr 


