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________________________________
I parkeringskælderen er der indrettet et mindre værksted med forskellige maskiner og
værktøj m.m., som kan bruges og udlånes til beboerne, hvis man er medlem af Askholms
Værkstedslaug.
Ansvarlig for værkstedet og værktøjsdepotet er Jørgen Green (Askholm II, almen afdeling) og
Haydar Ucar (Askholm I, ejerforeningen).
Værkstedet er forsynet med de mest almindelige værktøjer, som man får brug for som beboer
på Askholm. Endvidere er der høvlebænk, boremaskiner, rundsav, afkorter med bord,
søjleboremaskine, udstyr til at starte din bil, hvis du mangler strøm, støvsuger til rengøring af
bilen m.m.
Brugen af værkstedet og værktøjet sker på eget ansvar.
Det koster 200 kr. pr. år at være medlem.
Indtægterne bruges til betaling af udgifterne ved drift af værkstedet, reparationer og indkøb
af nyt værktøj og maskiner.
Betaling sker via MobilePay, telefon 23 43 50 40.
Husk samtidig med indbetalingen at sende dit navn og mailadresse til
bestyrelsen@sab-askholm.dk eller via SMS 23 43 50 40.
Når man er registreret som medlem, vil man få udleveret en kode til nøgleboksen, hvor man
kan hente en nøgle til værkstedet. Koden skiftes hvert år, så kun betalende medlemmer har
adgang til værksted og værktøj.
På gårdlaugets hjemmeside kan du under menuen:
www.gaardlauget-askholm.dk/vaerkstedvaerktoej/
finde en beskrivelse af værkstedet.
På hjemmesiden kan du også se en oversigt over inventar og værktøj.
www.gaardlauget-askholm.dk/vaerkstedvaerktoej/maskiner-og-vaerktoej/
Når du skal bruge værkstedet eller låne værktøj med hjem, skal du overholde følgende regler:
• Låner du værktøj med hjem, så skal du skrive dit navn, adresse og værktøjet på tavlen i
• værkstedet.
• Du kan maksimalt låne værktøjet med hjem i 7 dage.
• Husk at slette beskeden, når du har afleveret værktøjet igen.
• Fjern ikke batteriopladeren til el-værktøjet fra værkstedet eller begge batterier (kun et
batteri må tages med hjem).
• Husk at rydde op efter dig, når du arbejdet på værkstedet. Der findes støvsuger, kost og
skovl samt et affaldsstativ i værkstedet.
Når du skal bruge værkstedet og/eller låne værktøj med hjem, så kan du finde nøglen i den
nøgleboks, som er placeret i det cykelhus, som ligger tættest på nedgangen til parkeringskælderen ved ejerforeningens lejligheder (se gul prik på billede).
Koden får du tilsendt via mail, når vi har modtaget din betaling via MobilePay. Husk at lægge
nøglen tilbage efter endt brug og dreje på kodehjulet for at skjule koden.
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Hvis du konstaterer fejl eller mangler vedrørende værksted og værktøj eller har forslag til
nyanskaffelser eller indretning af værkstedet, så send en e-mail til:
bestyrelsen@sab-askholm.dk
Med venlig hilsen
Jørgen Green & Haydar Ucar

