
 

 

 

ORDNINGSREGLER GYM 

 

Som tränande i gymmet har du ett personligt ansvar för att visa hänsyn, torka av och plocka undan 

efter dig liksom att följa reglerna i gymmet. Stanna hemma om du har minsta sjukdomssymptom. 

Önskar du bli medlem kontakta info@delagott.se – Avgiften är 50 kr per månad och hushåll 

 

• Träning sker på egen risk och det är dina egna försäkringar, som gäller vid skada. 
 

• Utomhusskor är inte tillåtet. 
 

• Se till att det alltid ser rent och snyggt ut efter dig. Plocka tillbaka vikter, hantlar och övriga 
redskap efter användning. 

 
• Om du spiller någon vätska på golvet ska den torkas upp omedelbart. 

 
• Torka av konditionsmaskiner och träningsmaskiner med papper och rengöringsspray efter 

användning. 
 

• Magnesium och kalk som används för att få fäste är inte tillåtet.  
 

• I vårt gym råder nolltolerans mot droger. Detta gäller såväl dopningspreparat som andra 
droger. 

 
• Det är inte tillåtet att fotografera eller filma andra medlemmar utan deras tillåtelse. 

 
• Undvik mobilsamtal som kan störa andra i gymmet. 

 
• Se till att dörren till lokalen är låst när du lämnar gymmet. 

 
• Gymmet får endast användas av personer som bor i Brf Sätra Äng och som är medlemmar i 

gymmet. Släpp inte in obehöriga personer i lokalen och öppna med din egen nyckeltagg. 
 

• Barn under 15 år får inte träna i gymmet utan medföljande ansvarig vuxen. Det är dock upp 
till vårdnadshavare att bedöma om ens barn klarar av träning på egen hand vid den 
åldern. 

 
• För träning tillsammans med vuxen gäller en lägsta ålder på elva år. Vårdnadshavare har 

ansvar för sina barn och att de tränar på ett för åldern lämpligt sätt och med lämpliga 
redskap. Barn under elva år får ej vistas i gymmet. 
 

• Vänligen respektera öppettiderna kl. 06-22 alla dagar och släck lamporna när du går hem. 
När lokalen är bokad för annan verksamhet är gymmet stängt. 


