Gemensam utrustning 2019-08-26
Vår bostadsrättsförening har en del trädgårdsredskap och annan utrustning som du kan låna.
För att hålla gräsmattor gott skick finns det olika typer av gräsklippare. Det finns också
högtryckstvättar för att tvätta altaner mm samt redskap för snöskottning. Om ni ska ha fest så
kan ni låna hopfällbara bord och stolar samt partytält.
Villkoren för att låna utrustningen är enkla:


Du vet hur man hanterar sakerna på ett säkert sätt.



Du kontrollerar att utrustningen är OK innan du börjar använda den.



Du återlämnar utrustningen i lika gott skick som du önskar finna den



nästa gång du behöver den.



Du återlämnar utrustningen snarast efter användandet och på rätt plats.



Du säger till någon i styrelsen om utrustningen behöver repeareras.



Du använder utrustningen endast inom vårt bostadsområde.

Det kostar ingeting att låna utrustningen (med undantag för släpvagnen) men det ställs också
krav på att vi hjälps åt att vårda sakerna väl. Om ett redskap har ett mindre fel, typ löst
sittande skruvar/bultar, så kan man skruva åt dem själv eller be en händig granne om hjälp.
Vi större fel kontaktar du din gårdsgruppsrepresentant eller någon i styrelsen.
Om det blir fel på motorgräsklippare och du känner att du vill hjälpa till att snabbt få den i
brukbart skick så kan du frakta den till:
ServiceCentralen
Heffnersvägen 24
tel 0771-654 654
Tala om att du kommer från bostadsrättsföreningen Norrskenet.
Har du önskemål om inköp av annan gemensam utrustning så tala med din
gårdsgruppsrepresentant eller någon i styrelsen.
För att komma in i förråden använder du din vanliga husnyckel. Till undercentralen, förrådet
med stolar och bord samt förrådet med en dörr vid multiarenan krävs en särskild nyckel som
du lånar av någon i styrelsen.
Var rädd om vår utrustning, vi är alla delägare.
T

Förrådet Piteåvägen övre
Såningskärra
Sop piasava
Gräsklippare
Grästrimmer
Handgräsklippare
Motorgräsklippare
Räfsa
Skottkärra 120 l
Snöbjörn
Snöskyfflar
Blomkrukor

1
3
2 elsvävare
1 elektrisk Husqvarna duo
2
3
3 Metall
2
2
2
5 + 2 stora

Förråd Undercentralen Piteåvägen nedre
Högtryckstvätt
Snökara för tak
Grenpak, lång 6 M
Rensare för hängränna, lång

2
2
1
2

Förråd bakom MC-garaget ovanför vändplanen på Piteåvägen nedre
Hopfällbara stolar och bord
Partytält
Bensintrimmer
Lastkärra 2 hjul (Pirra)

20 st nyare bra stolar på vagn.
25 sämre hopfällbara stolar, skall kollas upp.
3 st (eller flera)
1
1

Förråd Haparandavägen övre
Eltrimmer
Elektrisk gräsklippare
Grensåg
Grep
Grästrimmer
Handgräsklippare
Hjälm, visir & hörselskydd
Högtryckstvätt
Motorgräsklippare
Ogräsjärn
Forts nästa sida

1
2
1
1
1
3
1
1
3
1

Husqvarna
Bosch, Husqvarna
Med långt skaft
Elektrisk

KEW, munstycke för altantvätt
Honda, Klippo, McCullan

Partytält
Skottkärra
Snöspadar
Sopar
Krattor
Skarvsladdar

2
3
3

Förråd Haparandavägen nedre, förråd med 2 dörrar
Snöskyffel
Handgräsklippare
Blomkrukor
Krattor
Räfsor
Sopar Piasava
Motorgräsklippare
Motorgräsklippare
Skottkärra

2
2
7

Gardena

1
2
2

Klippo
Honda, Stiga
90 liter, 120 liter

Förråd Haparandavägen nedre, förråd med 1 dörr
Motorsåg
Aligatorsåg, el
Häcksax, el
Häcksax liten
Lövsug/lövblås, el
Vattenslang
Grenkap ca 4 M
Bensindriven grästrimmer

1
1
1
1
1
2
1
1

Såningskärra liten
Röjsåg bensindriven
Hjälm

1
1
1

Husqvarna
Black&Decker
Black&Decker
Fiskars
En på vagn, en hängande på vägg
Men sågblad och sekatör
Med tillbehör, Häcksax, motorsågskedja
och gummisop, swaiper
för gräs och gödning
med bärsele
med visir och hörselkåpor

