Sommarstaden - gemensamma utrymmen

I Sommarstaden finns det ett antal byggnader som vi alla kan utnyttja, en del får bokas i förtid, till en
del får man låna nyckel.

Toaletter och duschar
Det finns två byggnader med allmänna toaletter. De är låsta och de nycklar som passar till
miljöstationen passar även här.
I den ena byggnaden som ligger i hörnan av Violgången/Salviagången finns det 2 st WC-rum och 2 st
duschrum. Duscharna är försedda med myntautomater, 5 kr per duschtillfälle. Här finns även ett rum
för tömning av Porta-Pot-toaletter.
I den andra WC-byggnaden finns det 2 WC-rum och ett rum med tömningsanordning för Porta-Portitoaletter (husvagnstoaletter). Toalettbyggnaden ligger i sydvästra hörnet av området i slutet på breda
gången mellan Sommarstaden och Nya Sommarstaden.
Toaletterna i hörnan av Violgången/Salviagången kan användas året om, övriga sanitära utrymmen är
avstängda under vintern. (i princip från vattnet stängs av till vattnet släpps på i stugorna)
Toaletterna och de andra utrymmena städas av städgruppen i föreningen som gör arbetet på frivillig
basis mot en mindre ersättning. Respektera detta och lämna toaletten i det skick du vill finna den i!
RÖKNING ÄR ABSOLUT FÖRBJUDEN I ALLA UTRYMMENA!

Verktygsboden
Verktygsboden ligger i Sommarstadens sydvästra hörn invid den ena toalettbyggnaden. I boden
förvaras de gemensamma verktyg/redskap som föreningen äger.
Du kommer in i boden med samma nyckel som till toaletterna och miljöstationen. Skriv upp lånet i
boken/liggaren som ligger på bänken i boden. Skriv in Stugnummer datum och klockslag för bokning
samt signatur.
Lämna tillbaka verktyget så fort du är klar och i samma skick som när du tog det.
Styrelsen tar gärna emot tips på lämpliga verktyg eller andra redskap!

Dansbanan
Dansbanan bokas med Åke Petersson 0708-152340, Violgången 36.
Den som bokar är ansvarig för att allt är i sin ordning när dansbanan lämnas.
För medlemmarna är bokningen gratis. Endast medlemmar kan boka dansbanan.
När man har större mängder avfall efter användning av dansbanan, skall detta avfall transporteras till
Tubbaryds återvinningsstation. Kärlen på Sommarstadens återvinningsstation är till för det dagliga
avfallet från stugorna.
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