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Rutin för utlämning av nycklar till Fotostudio
respektive Mörkrum
•

•

•
•
•

•

Du får boka Fotostudio respektive Mörkrum om du är medlem och har
meddelat ditt personnummer. Du kan betala per tillfälle (50 :-) eller per
kalenderår (400:-).
Tid bokas i aktuell kalender på vår hemsida! Obs! Det är endast tillåtet att ha
ett tillfälle bokat vid varje given tidpunkt (fredag – söndag kan räknas som ett
tillfälle).
Om du vill betala per tillfälle betalar du så fort som möjligt via PG 1704425-6
eller Swish 070-2876044 och anger namn och vilken lokal som avses.
Det finns för närvarande bara en utlåningsnyckel per lokal.
Nyckel, inklusive dongel för att öppna ytterdörren, hämtas i Café Gjuteriet
under deras öppettider, kontrollera tiderna på deras hemsida
www.gjuteriet.nu/cafe.html.
Personalen kommer att kontrollera att ditt namn och personnummer finns på
den medlemslista som styrelsen underhåller innan utlämning. Du eller
personalen noterar att du hämtat aktuell nyckel samt ditt telefonnummer.
Nyckeln återlämnas till Gjuteriet om det är öppet, annars läggs den i
brevlådan utanför ytterdörren.

Observera att Café Gjuteriet normalt endast är öppet på vardagar (mån-to 8:3020:00, fre 9:15 – 15:30) och planera nyckelhämtning efter det. Om du måste hämta
nyckeln flera dagar i förväg, kontrollera först att ingen annan har bokat en tid under
mellanliggande period (notera att vissa i styrelsen har nyckel och alltså kan utnyttja
lokalen även när du har nyckeln!).
Sommartider!
Observera att Café Gjuteriet har kortare öppettider (8:00 – 15:30) på vardagar under
perioderna 4/6 – 21/6 respektive 6/8 - 24/8 och är helt stängt 25/6 – 5/8.
För att lokalerna skall kunna utnyttjas även under dessa tider kommer nycklarna
under perioden 18/6 – 16/8 istället att finnas hos Björn Lindberg som nås på tel/sms:
070-2005301 och hämtas och lämnas hos honom på Strandvägen 5. Observera att
Björn inte alltid är hemma under denna tid så det är viktigt att kontakta honom i god
tid.

