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REGLER PINGISBORD 
version 2021-02-18 – senaste versionen ska alltid följas

Bokning & nyttjande 
• För att använda pingisbordet ska bokning ske. 

• Endast medlemmar i Brf Gripen 1 har rätt att 

boka pingisbordet vilket görs via appen Brfify. 

• Pingisbordet får endast användas: 

Mån-tors Fre Lör Sön 
08-20 08-22 10-22 10-20 

• Bokning får ske i pass om minst 15 minuter 

och maximalt 2 timmar. 

• Mellan samma medlems/lägenhets bokade 

pass måste det vara minst 3 timmar. 

• Bokning får ske max 4 veckor framåt i tiden. 

• Innan bokat pass är slut ska pingisbordet och 

dess närliggande utrymme vara städat så att 

de lämnas hela och rena för nästa medlem. 

• För åtkomst till pingisbordet i cykelrummet 

använder medlem sin tagg. Historik loggas 

och kontrolleras vid eventuell incident. 

• Pingisbordet får ej användas i/till någon form 

av verksamhet. 

 

Före, under & efter 
• Det är förbjudet att röka i/utanför lokalen. 

• Det är förbjudet med levande ljus, någon 

form av öppen eld eller någon form av 

lättantändligt ämne/produkt i lokalen. 

• Inget gjort av glas eller porslin får användas 

eller medtas i lokalen. 

• Andra medlemmar ska utan svårighet kunna 

komma åt cykelparkeringen och sin cykel. 

• Städa upp och rengör vid behov samt ta med 

eventuella sopor och släng de korrekt. 

 

Ansvar & misskötsamhet 
• Medlem som bokat pass är fullt ansvarig för 

att hen och hens eventuella sällskap följer de 

vid vart tillfälle aktuella reglerna. 

• Medlem ansvarar för att fullt ut ersätta 

föreningens kostnader i de fall medlem eller 

eventuellt sällskap orsakar skador. 

• Eventuella skador, oavsett vem som vållat 

dessa, ska alltid omedelbart anmälas till 

styrelsen@brfgripenorebro.se. 

Utöver beskrivning bifoga gärna även bilder. 

• Misskötsamhet vid upprepade tillfällen kan 

innebära förlorad tillgång till lokalen. 

Skötsel & felanmälan 
• Utrymmet grovstädas ett par gånger om året. 

• Eventuella fel eller problem ska alltid anmälas 

till föreningarnas tekniska förvaltare Egeryds 

(info@egeryds.se). 

 

Extra-regler pga. pandemin 
• I hela lokalen får maximalt 8 personer vistas 

samtidigt och för pingisspel får maximalt 4 

personer vistas samtidigt. 

• Mellan varje bokning ska det vara minst 

15 minuter för att minska risken för att 

mötas / närkontakt. 

• Samtliga i lokalen ska alltid till fullo följa 

gällande rekommendationer och regler från 

Folkhälsomyndigheten, regionen och andra 

myndigheter. Vilket exempelvis innebär att 

inte spela pingis eller vistas i lokalen om man 

är sjuk eller har symtom! 
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