
Är du intresserad av att spela bordtennis? 

Möjligheten finns nu i en källarlokal i 15-huset. Lokalen är stor och rymmer två bord. 

Vi har fått borden helt gratis – riktiga proffsbord.  

Lokalen är belägen två trappor ner från dörren till garaget vid 15D inne på gården.  

När du kommer ner är det den röda dörren till höger om utgången till garagets mittenplan. 

Den röda dörren mittemot, som kan öppnas med behörig Aptus-bricka, leder till både 

Hobbyverkstaden och Musikrummet. 

Nu till problemet att komma in i Pingisrummet. Dörren saknar läsare för Aptus-brickor 

och det är rätt så dyrt att installera en Aptus-läsare. Men dörren har lås för Iloq-nyckel. 

Vi har därför löst tillträdet på följande sätt: 

 Vi har skaffat en Iloq-nyckel som passar endast till den dörren. 

 Nyckeln förvaras i Hobbyverkstan innanför dörren till höger. 

 För att komma in behöver din bricka ges 

behörighet till Hobbyverkstan. 

 Det får den genom att du, på hemsidan, fyller 

i blanketten för att bli medlem i 

Hobbyverkstadens vänner och skickar in den.  

Det kostar 300:- per år och hushåll. 

Du får ett meddelande när brickan är klar. 

(Du får också full tillgång till Hobbyverkstaden 

och allt vad den kan erbjuda)  

 En lösning är också om du känner någon som 
är medlem i Hobbyverkstan, som också vill 
spela, eller kan öppna åt dig. 

 Vi har inget bokningssystem. Man går dit och 
hoppas på att det är ledigt. 

 Enklare racketar och bollar finns på plats, om 
du inte har egna. 

 

OBS! När du hämtat nyckeln och låst upp till Pingisrummet är det ytterst viktigt att du 

             genast går tillbaka med nyckeln till Hobbyverkstan. Detta för att den inte skall  

             bli kvar i Pingisrummet när ni spelat färdigt, gått ut och stängt dörren – taskigt  

             för alla andra pingis-sugna.  

             Lämna Pingisrummet i det skick du vill finna det nästa gång du går dit.   

 

Kontaktperson: Henrik Falk, tel. 0703-30 06 39  

 

 


