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Gymmet 
Redskapen till det nya gymmet kommer att installeras den 8:e juni. Gymmet är 
en förmån för oss medlemmar till ett fördelaktigt pris. Vill du bli medlem i 
föreningens gym så går du till vår expedition vid hus 24 och anmäler dig. 
Expeditionen är öppen måndag jämna veckor mellan kl.16.00 – 17.00. 
Medlemskap omfattar endast boende i medlemmens lägenhet och hushåll. Det är
alltså inte tillåtet att bjuda in vänner och bekanta till gymmet.

Avgift för att nyttja gymanläggningen är satt till 125 kronor/månad/hushåll.

Som medlem betalar du en depositionsavgift på 200 kronor när kontraktet 
signerats och nyckel till gymmet kvitteras. Depositionsavgiften återbetalas när 
medlemskapet avbryts och nyckeln till gymmet återlämnats.

Gymmet kommer att vara öppet för träning mellan kl. 06.00 – 24.00 alla 
veckans dagar och du behöver inte boka din träningstid i förväg.  Känner du dig 
osäker på redskapens funktion så finnas det tillgång till instruktör för den som så
önskar. I anslutning till gymmet finns det dusch och toalett.

På den bifogade bilden kan du se de redskap som kommer att finnas i gymmet. 
Redskapen är av senaste modell och anpassade för både gammal och ung, tränad
och otränad och syftet är att gymmet ska främja vår hälsa och vårt 
välbefinnande. 

Lekplatsskyltar
Nu har föreningens sex lekplatser fått uppsatta skyltar helt enligt Boverkets 
byggregler. Skyltarna är försedda med namn och symboler på sex olika djur. Det
är Myran, Spindeln, Ekorren, Haren, Ugglan och Bävern. Dessutom är skyltarna 
försedda med larmnumret 112 och lekplatsens koordinater. Vid en eventuell 
olycka vid lekplatsen är tanken att man ska ange koordinaterna så att 
ambulansen lättare ska hitta hit.
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Nya belysning på parkeringen
Den 15 mars kl.07.30 – 15.30 kommer arbetet med de nya 
belysningsarmaturerna att påbörjas. Det innebär att ni som har parkeringsplats i 
direkt anslutning till någon av lyktstolparna kommer att bli informerade via 
lappar på vindrutan. Till informationen bifogas också ett parkeringstillstånd för 
parkering inne på föreningsgården.

Felanmälan
Behöver du felanmälan gör du det till SBC per telefon eller e-post. Du hittar 
telefonnummer och mailadress på tavlan i trapphuset. 

Det fungerar inte att anmäla fel via föreningens Facebookgrupp.

Brandsäkerhet och utrymning
För att minimera risken för brand och skapa bra förutsättningar för utrymning är 
det viktigt att trapphusen hålls fria från brännbart material och annat som hindrar
en säker utrymning. Material som påträffas och utgör en fara kommer att 
omhändertas.

Hälsningar   Styrelsen


