
BRF Västra Åkantens Gym – Avtal 

 

Namn : _________________________________________________ 

Efternamn : _________________________________________________ 

Adress Soltathemsgatan:    18   /   20   /   22 

Lägenhetsnr. : _________________________________________________ (alla 5 siffor) 

Detta gäller:  

- Årsavgiften för gymmet är 500 kr och gäller per kalenderår. Vid underskrift av detta avtal 

meddelas BRF Västra Åkantens förening och årsavgiften debiteras på näst kommande 

faktura. Bricka #1 och #2 av betalande lägenhet får tillgång till gymmet. Årsavgiften löper 

vidare och förlängs automatiskt in i nästkommande år om inget annat meddelas. 

- Tiden som träning är tillåten är mellan 07:00 och 22:00 

- All träning sker på egen risk 

- Rökning inne på gymmet är förbjudet  

- Rengör alltid vikter och maskiner med rengöring efter användning  
- Se till att det alltid ser rent och snyggt ut efter dig. Plocka undan vikter, hantlar och övriga 

redskap efter användning  
- Barn under 15 år får inte vistas på gymmet, varken med eller utan målsman  
- All ingång till gymmet loggas och kan komma att användas om något blir skadat eller stulet 

- Föreningens gym är enbart för föreningens medlemmar 

- Använd inneskor i gymmet 

- Gymmets utrustning måste hanteras varsamt 

- Det är förbjudet att bortföra något från gymmets lokaler 

- Vistelse i gymmet är förbjudet för personer påverkade av alkohol eller droger 

- Husdjur får inte vistas i gymmets lokaler 

 

Viktigt att tänka på: 

- Lokalen är inte specialanpassad för detta syftet, extra hänsyn måste visas för att inte skada 

rör etc i taket. Genomför inte övningar med höga lyft som riskerar att orsaka skada.  

- Det är viktigt att respektera grannarna som bor nära lokalen. Oväsen och höga volymer bör 

undvikas. Släpp inte vikter så att de slår och skramlar, ställ ner de försiktigt.  

 

Jag är medveten om att jag kan bli avstängd om jag bryter mot något av ovanstående. Avgiften 

återbetalas då inte.  

Jag godkänner dessa villkor och vill bli medlem.  

Underskrift  : _________________________________________________ 

Datum & ort  : _________________________________________________ 


