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Regler för Hobbyrummet i Brf Räven 
 
Allmänt 

• Använd hobbyrummet som om det vore ert eget samtidigt som ni visar hänsyn 
till andra som också utnyttjar rummet. 

• Minderåriga får ej vistas utan målsmans sällskap i lokalen. 
• Tillgång till hobbyrummet får man genom att anmäla intresse via epost till 

info@brfraven.se. Då får man en genomgång av lokalen och de maskiner som 
finns där, samt ett kontrakt att skriva under innan man får tillgång till lokalen. 

 
Bokning 

• Ingen bokning krävs för att använda hobbyrummet.  
 
Användning av hobbyrummet  

• Hobbyrummet får användas till att snickra, såga, slipa, måla, laga saker, fixa 
cykeln, pyssla o.s.v.  
 

Verktyg, maskiner och utrustning 

• För att förenkla ansvarsfrågan och undvika både personskada och skada på 
verktyg, maskiner och annan utrustning, måste alla verktyg som permanent 
finns i hobbyrummet ägas av föreningen. Om du har verktyg, maskiner eller 
annan utrustning du vill skänka så att andra kan använda dem kan du: 

o För större maskiner: kontakta styrelsen för godkännande av dessa. När 
detta är gjort ägs de av Brf Räven.  

o För mindre verktyg: Lägg verktygen märkta med namn, port och telefon 
i den vita plastlådan i hobbyrummet. Om styrelsen godkänner 
verktygen efter test tar föreningen över ägandet av dem. Verktyg som 
inte godkänns återbördas den som lämnat dem. OBS! Verktyg och 
annan utrustning som ligger i den vita plastlådan för inlämning är inte 
godkända och får inte användas eller röras av andra än styrelsen i Brf 
Räven. 

• Du kan ta med dig och använda egna verktyg, maskiner och annan utrustning 
i hobbyrummet, dock gäller följande:  

o Verktyg, maskiner och annan utrustning får inte lämnas kvar i 
hobbyrummet när du är klar med ditt arbete.  

o Utrustning som används under pågående arbete ska tydligt märkas upp 
(med namn, port, telefonnummer) och läggas undan på hyllorna 
tillsammans med dina övriga tillhörigheter om man måste lämna 
rummet (för att exempelvis gå hem och äta middag eller låta lim torka 
över natten). 

o Det är inte tillåtet att använda andra personers tillhörigheter utan 
ägarens tillstånd.  

o Föreningen tar inget som helst ansvar för dessa saker, vare sig de blir 
stulna, går sönder eller skadar någon.  
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Tider för arbete 

• Hobbyrummet får användas dygnet runt, dock får inte störande ljud från 
användandet, maskiner eller verktyg förekomma före kl. 07.00 och efter kl. 
21.00 på vardagar och helger. Dvs samma regler som för våra lägenheter.  

 
Ansvar 

• Användandet av maskiner och utrustning i lokalen sker under eget ansvar. 
• Målsmän ansvarar för sina barn. 
• Föreningen tar inget ansvar för material, verktyg, maskiner etc. som lämnas i 

hobbyrummet. 
• Vi ansvarar alla tillsammans för att lokalen sköts och förblir användbar.  
• Lämna lokalen i det skick du själv vill finna den i. 
• Om något är sönder eller om lokalen är ostädad, informera styrelsen genom 

att göra en felanmälan på www.felanmalan.brfraven.se. 
 
Säkerhet 

• Följ instruktionerna som finns vid maskinerna. 
• Undvik att använd starka och miljöfarliga lösningsmedel eller andra produkter 

både för din egen skull och för de som kommer efter dig. 
 
Eld och brandfarlig material 

• Brandfarliga vätskor (exempelvis målarfärg, lim och lösningsmedel) och gas 
får inte lämnas i hobbyrummet, utan måste tas hem efter varje arbetspass. 

• Heta arbeten (t.ex. svetsning) är inte tillåtet i lokalen p.g.a. brandrisken.  
• Trasor med linolja eller liknande självantändliga eller brandfarliga vätskor 

måste slängas säkert (ta med hem och blötlägg trasorna någon dag och kasta 
dem först därefter). 

 
Städning och Avfall 

• Hobbyrummet måste städas efter användning. Arbetsbänkar, övrig inredning 
och utrustning ska torkas av. Golvet ska dammsugas/sopas efter användning. 

• Byggdamm, spillrester m.m. ska slängas på avsedd plats i lokalen, alternativt 
tas med när man lämnar lokalen. 

 

• Farligt avfall ska man ta med sig och lämna på miljöstationen (t.ex. OKQ8). 
• Exempel på farlig avfall: olja, färg, lim etc. 

• Färg och andra kemikalier får inte spolas ner i avloppet. 

• Cement-, betong- och liknande rester får inte spolas ner i avloppet.  
 

Målning 

• Om du tänker måla i hobbyrummet måste tidningar, skyddspapp, skyddsplast 
eller någonting liknande läggas ut för att skydda arbetsbänkar, utrustning, golv 
och väggar. Om färg ändå stänker på inredning, golv, tak eller väggar måste 
detta omedelbart torkas bort. 

 
Trivsel 

• Visa hänsyn. 
• Prata med varandra. 
• Förstör inte för varandra. 
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• Om du ska göra något som skulle kunna skada någon annans arbete, prata 
med den berörda personen, alternativt gör det du tänkte göra vid annat tillfälle. 

 
Avstängning 

• Vid misskötsel, missbruk av lokalen, dåligt beteende och om man inte följer 
reglerna har föreningen rätt att stänga av boende från lokalen och neka 
tillträde. 

 
Övrigt 

• Hobbyrummet får inte användas som temporärt förråd för sådant som inte har 
med rummets syfte att göra. 

• Allt som man lämnar kvar för fortsatt arbete måste märkas upp med namn, 
portnummer och datum. 

• Obehöriga får inte släppas in i lokalen. 
• Material som kan användas av andra får lämnas kvar på anvisad plats. 
• Läs och följ information och instruktioner som står i lokalen. 
• Hobbyrummets utrustning och inventarier får inte tas ut ur lokalen. 

 
• Föreningen förbehåller sig rätten att debitera medlemmar som bryter mot 

reglerna och den eventuella merkostnaden som därmed uppstår. 
 
 
Håll dig uppdaterad! 
Dessa regler kan uppdateras med tidens gång och det är ditt ansvar som brukare av 
hobbyrummet att hålla dig uppdaterad med de senaste reglerna. Dessa publiceras 
på Brf Rävens hemsida och i hobbyrummet. 


