
 
 
 
Passagesystem i Solberga Gård 
 
Taggen är en elektronisk bricka som kan avläsas och identifieras i passagesystemet. 
Alla lägenheter har fått två taggar och kan ha köpt fler. Dessa ger tillträde till 
föreningslokalen, gästlägenheterna, poolen och tvättstugorna samt till källarutrymen i 
Tulpanträdet och garaget (om man har garageplats). 
 
Bokningar 
Bokning av lokaler kan ske med hjälp av taggen vid terminalerna i poolhuset eller via internet 
med lägenhetsnummer och pinkod som identifiering. http://boka.solbergagard.org  
Bokningsbara tider framgår av bokningssystemet. Det går att boka tider 180 dagar framåt i 
tiden.  
 
Kostnader 
Eventuella kostnader för bokningar dras på månadsavgiften under nästkommande 
hyresperiod. 
 
Tvättstugor. 
Det finns fyra tvättstugor med vardera tre-fyra tvättmaskiner, två-tre torktumlare, ett torkskåp 
och en mangel. I grovtvättstugan finns dessutom en större tvättmaskin och en torktumlare där 
exempelvis täcken och små mattor kan tvättas/torktumlas. 
Två tvättider kan samtidigt bokas per lägenhet. Högst fyra bokningar per vecka kan göras. 
Observera att varje tvättid måste startas inom de första tjugo minuterna, annars kan 
tvättstugan bokas av någon annan.  
 
Gästlägenheter  
Det finns två gästlägenheter. Gästlägenhet 1 ligger i poolhuset, gästlägenhet 2 i källaren på 
plan 1 i Tulpanträdet. 
Sammanlagt sex nätter kan bokas i förväg. Bokningen gäller från 14:00 till 13:00 påföljande 
dag. För att få använda gästlägenheterna krävs att ett underskrivet avtal. Priset är 300 kr/dygn.  
Gästlägenheterna öppnas under den hyrda tiden med lägenhetsinnehavarens tagg. 
 
Pool /bastu 
För att få använda pool/ bastu krävs att ett underskrivet avtal. Varje pass kostar 20 kr. 
Varje bastu kan bokas i tvåtimmarspass. Högst fyra samtidiga bokningar kan göras. Högst sex 
pass kan bokas per vecka. Poolen är öppen 06-22 varje dag utom vissa städtider. 
 
Gemensamhetslokalen 
Dygnet är indelat i fyra sextimmarspass med start kl 00:00. Priset är 200 kr per pass. 
Högst åtta samtidiga bokningar kan göras. Högst åtta pass kan bokas per månad.   
 
Avtal för att använda gemensamhetslokal 
Torsdagar 20:00-20:15 finns någon representant för någon av de tre styrelserna i styrelse-
rummet mitt emot poolen. Då kan man titta på och skriva på avtal för att använda 
gemensamhetslokalen. Man kan också få hjälp att ändra pinkod för taggar (medtag 
legitimation och bevis på att du äger rätt till lägenheten). 
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