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Utrymmen 
Gymmet ligger i anslutning till flera lägenheter och hänsyn behöver beaktas för kringboende. 
Det gäller tider, ljud och trafik till dessa lokaler. Gym och relax är begränsade i storlek samt 
lokaltyp och vissa regler måste efterlevas för att garantera medlemmarnas säkerhet och 
trivselfaktor. Gymmet är för tillfället ej bokningsbart, men detta kan eventuellt ändras i 
framtiden vid behov. Relaxen är bokningsbar och instruktioner framgår under "Relax" 
sektionen. 
 

 
Fig.1 Hus 3 - Forskargränd 1. Uppdelning av gym & relax. Relax avser den bokningsbara delen. 
 
Notera: Gym & relax är främst för föreningens medlemmar. Det är tillåtet att ta hit bekanta 
men håll det till små sällskap. 
 

Tillträde: 
Gym och relax ligger i hus 3 på forskargränd 1 på plan -1. 
För att komma in till gymmet behöver man använda sin bricka och en särskild portkod. För 
att få tillgång till portkoden maila till styrelsen på brfdefemelementen@gmail.com 
 
Viktigt !!! 
Genom att använda gym & relax accepterar medlemmen att varje tillträde till lokalen kommer 
att registreras i en så kallad åtkomstlogg. Detta är för att öka tryggheten för medlemmar 
samt minimera eventuell stöld. Registreringar av bricka kommer att hanteras enligt GDPR 
och enbart styrelsens ordförande kan godkänna tillgång av denna åtkomstlogg vid allvarligt 
regelbrott. 
 



Gymregler 
GYM-10 Gymmet får utnyttjas enligt följande tider: 
  Vardagar: 6.00 - 22.00 (varav inga bokningsbara tider) 
  Helgdagar: 8.00 - 22.00 (varav inga bokningsbara tider) 
GYM-20 Åtkomst till gymmet sker genom huvudentrén i hus 3 - Forskargränd 1. 
GYM-30 Respektera att volym av eventuell musik ska hållas på bruksnivå. Använd gärna 
hörlurar.  
GYM-40 Barn under 15 år får inte vistas ensamma i gymmet pga av skaderisk vid felaktigt 
utförande av övningar och användning av maskiner.  
GYM-50 Minsta åldersgräns i gymdelen är 11 år. Målsman ansvarar för barn.  
GYM-60 Redskap, stänger, hantlar ska ställas tillbaka på sin plats. Vi lämnar inte saker på 
golvet eller vikter på stänger i fasta redskap. 
GYM-70 Max 12 personer får vistas i lokalen samtidigt. Vid denna antal personer, ha extra 
koll på barnen för att undvika olyckor. Individer i lokalen ansvarar tillsammans att 
maxgränsen respekteras. 
GYM-80 Vikter sätts varsamt ner på golvet mellan övningar för att undvika skador på golv 
och mattor samt minimera ljud. 
GYM-90 Torka av utrustning, mattor efter användning. Använd sprayflaska och papper. 
GYM-100 Vid skador eller sliten utrustning, kontakta styrelsen.  
GYM-110 Under relaxens bokningsbara tider, se "Relax" sektion, får inte duschar eller bastu 
användas efter träning såvida man själv inte har bokat tiden för relax. Man får i detta 
scenario gå hem och duscha efter träningen. Detta möjliggör nyttjande av relaxen i privat 
syfte för mindre gemensamma sällskap som vänner och familj. 
GYM-120 Inga ytterskor får användas. Använd inomhusskor.  
 

Relaxregler 
Relax är ett utrymme som både unga, gamla, män, kvinnor och hen får utnyttja. Relaxen 
består till största delen av allmän tid, men det erbjuds även bokningsbara tider. 
En s.k. bokad relax tid innebär exklusiv rätt att vistas privat/enskilt under denna tid. Andra 
medlemmar ska respektera detta och inte beträda relaxen under denna tid.  
Stående tider tillåts inte. En bokad relax-tid innebär exklusiv rätt att vistas privat/enskilt i 
Relax-delen under denna tid. Räkna därför med att medlemmar kommer att finnas i lokalen 
(gym delen) under er vistelse i relaxen. 
 
REL-300 Relaxen får utnyttjas enligt följande tider: 
  Vardagar: 7.00 - 22.00   (varav 20.00 - 22.00 är bokningsbar tid) 
  Helgdagar: 8.00 - 23.00 (varav 17.00 - 23.00 är bokningsbar tid) 
REL-310 Bokning av relax sker genom följande system: https://boka.se/BrfDFE 
Följ anvisningar på webbsidan. Ange lägenhetsnummer när du bokar. 
REL-315 En “Upptaget” skylt skall hängas på dörrarna till omklädningsrum för att indikera att 
relaxen är bokad. Bara den som har bokad tid får hänga denna skylt vid start av sin tid. 

https://boka.se/BrfDFE


REL-320 Maximalt antal bokade relaxtider per bostadsrätt begränsas till 4 gånger per 
månad. Max en bokad tid åt gången.  
REL-340 Ej utnyttjad tid ska bokas av. Om medlem inte dyker upp 30 min efter påbörjad 
bokad tid övergår denna automatiskt till allmän tid där det är fritt fram för alla att gemensamt 
utnyttja relaxen. 
REL-350 Inga personliga tillbehör får lämnas såsom handduk, schampo, kläder. Dessa 
kommer att slängas vid nästkommande städning som utförs av Etcon. 
REL-360 Det är tillåtet med alkoholhaltiga drycker. Det är rekommenderat dock att använda 
metallburkar för att undvika risk av glas på golv i bastun och relaxen om olyckan skulle vara 
framme. 
REL-370 Bastun är gemensam för män och kvinnor, därav skall handduk användas under 
allmän tid och rekommenderas även under bokad tid. 
REL-380 Relax skall lämnas på samma sätt som man vill finna den. 
REL-390 Förtäring av mat är inte tillåten. Det är okej med snacks. 
REL-400 Inga ytterskor får användas. 
REL-410 Ingen rakning i duschen. 
 
Notera: Reglerna kan komma att ändras i framtiden. Styrelsen förbehåller sig rätten att stänga ner 
gymmet samt ändra reglerna med kort varsel. 
 

Bokning av relax via boka.se 

 
https://boka.se/BrfDFE 

Översikt över dagens bokningar 
https://display.boka.se/d/pJL 
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Historik 
 
1.1.0 Inlägg av länk till bokningssystemet med QR koder (Adrian) 
 


