
Ändrade rutiner för uthyrning av släpkärran mm

Lennart Holm slutar som ansvarig för uthyrningen av släpkärran den 16 juni.

Styrelsen kommer att ta fram en ny lösning för uthyrning av släpkärran, liksom för bokning och 
uthyrning av tvättstugan och bastun enligt nedanstående. I avvaktan på att detta är genomfört 
administreras bokningar och nyckelhantering av släpkärran från och med den 16 juni av 
Anders Leijon (nr 26, 0171-44 28 63). Vänligen notera att under denna tid har inte Anders 
någon ”jour” att lämna ut nycklar på helger eller under arbetstid, utan utlämning och 
återlämning kommer att ske på tid som överenskommes direkt med Anders vid bokningen.

Hyresavgiften under den här perioden kommer att vara 80 kr per tillfälle oavsett nyttjad tid
dock max ett dygn.

Kort beskrivning av det kommande uthyrningssystemet

För att förenkla bokningar, nyckelhantering och uppföljning och göra nycklarna mer tillgängliga 
utan att man behöver komma överens med en nyckelutlämnare om utlämnings- och 
återlämningstider kommer ett självbetjäningssystem att införas för släpkärran, tvättstugan och 
bastun.

• Ett elektroniskt nyckelskåp kommer att installeras i Kvartersgård 1

• Bokningslistor för släpet, tvättstugan och bastun kommer att sättas upp bredvid 
nyckelskåpet

• Den som vill utnyttja något av dessa, tecknar sig på bokningslistan i förväg alternativt 
chansar på att kärran, tvättstugan eller bastun är ledig när man vill ha tillgång

• För att hämta ut nyckel till respektive facilitet, öppnar man det elektroniska nyckelskåpet 
med en personlig PIN-kod som tilldelas respektive fastighet genom styrelsens 
(administratörens) försorg

• Då får man tillgång till de nycklar man är behörig att använda, dvs till alla tre faciliteterna

• Tid för uthämtning respektive återlämning av nycklarna samt vem som hämtat ut vilken 
nyckel loggas i skåpets datasystem

• Kassören tar med jämna mellanrum ut en logglista som ligger till grund för debiteringen av 
hyran på kvartalsavgiften

Så snart systemet är installerat och driftsatt vilket bedöms bli under sommaren, kommer varje 
hushåll att tilldelas en enkel instruktion samt en personlig PIN-kod.

Styrelsen kommer också innan driftsättningen vid något/några tillfällen anordna demonstration av 
systemet på plats samt lämna utförligare information om hur det kommer att fungera.

Lathund för hur man går tillväga vid uthämtning respektive återlämning kommer att finnas i 
anslutning till nyckelskåpet samt på den nya hemsidan.

Genom det här systemet är det styrelsens förhoppning att tillgängligheten till faciliteterna skall öka 
samtidigt som flexibiliteten i utnyttjandet av släpkärran kommer att öka. Dessutom blir det inget 
behov av att binda upp tiden för någon ansvarig för nyckelutlämning.
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