
 

Medlemsvillkor Hälsolänkens Gym 
 

1 (av 2) 

Avtal och inpasseringskort  
För medlemskap krävs 
undertecknat avtal samt 
passerkort. Varje inpassering ska 
registreras i kortläsaren. Utlåning 
av passerkort och insläpp av 
personer i träningslokalen är 
otillåtet. Överträdelse på denna 
punkt leder till avstängning med 
omedelbar verkan. Erlagt belopp 
återbetalas ej. Förkommet 
passerkort ska omedelbart 
anmälas. Ersättningskort kan köpas 
till en fast kostnad. 

Personuppgiftshantering 
Personuppgifter lagras i enlighet 
med General Data Protection 
Regulation (GDPR). För information 
om Hälsolänken AB:s 
personuppgiftsbehandling gå in på 
www.halsolanken.se och ta del av 
vår Dataskyddspolicy. 

Introduktion  
Vid köp av träningskort ingår 
kostnadsfri introduktion och 
deltagande i HLR-utbildning. 

Åldersgräns  
Träning tillåts från och med det år 
man fyller 15. Är man under 18 år, 
krävs målmans underskrift på 
avtalet och träningsintroduktion är 
obligatorisk.  

Engångsträning  
Erbjuds till en engångskostnad 
under receptionstid. Utanför 
receptionstid krävs även köp av 
passerkort. I båda fall, kontakta 
personal. 

Olycksfall  
Hälsolänken AB ansvarar inte för 
skador på tränande eller övriga 
besökares tillhörigheter, orsakade 
av dem själva eller annan tränande 
eller besökande. Hälsolänken AB 
rekommenderar därför 
medlemmar och övriga att se över 
sina olycksfalls- och 
hemförsäkringar.  

Konkurrerande verksamhet 
Medlem får ej bedriva 
konkurrerande eller egen 
verksamhet i våra lokaler. Detta 

leder till avstängning samt 
eventuellt rättsliga påföljder. 

Force majeure 
Hälsolänken AB ansvarar inte för 
hinder i eller begränsning av 
träningsmöjligheter som orsakas av 
omständighet utanför Hälsolänken 
AB:s kontroll och som skäligen inte 
kunnat förutses och undvikas, 
såsom brand-, vatten- eller annan 
större skada på träningscentret, 
strejk, lockout, naturkatastrof eller 
myndighetsbeslut. 

Ägodelar  
Hälsolänken AB ansvarar inte för 
förluster på grund av stöld eller 
inbrott. De skåp för kläder och 
värdeförvaring som Hälsolänken 
tillhandahåller, får endast 
användas under den tid som 
träningen genomförs. Skåp som 
efter stängning är låsta kan komma 
att öppnas upp. Innehållet sparas i 
två månader för att därefter 
kastas, eller vid större värde, 
överlämnas till polisen.  

Fordonsparkering 
Parkeringsplatser med 
motorvärmaruttag är förhyrda, 
gymkunder hänvisas till övriga 
platser.  

Säkerhet 
Alla säkerhetshjälpmedel ska 
användas vid träning. Exempel på 
säkerhetshjälpmedel är 
nödstoppen på löpbandet. 
Träningslokalen är utrustad med 
AED hjärtstartare i larmat skåp. 
Kontakta personal för information 
om hur denna används. 
Träningsinstruktion med 
genomgång av program, säkerhet 
och policy erbjuds alla tränande. 
Nödutgångar får ej blockeras för 
allas säkerhet. 

Missbruk  
Hälsolänken AB tar avstånd från 
allt missbruk, försäljning och 
överlåtelse av dopningsklassade 
preparat enligt dopningslagen (SFS 
1991:1969).  

Alkoholförtäring i våra lokaler samt 
att träna påverkad av alkohol eller 
andra substanser är förbjudet! 
Användning, misstänkt användning 
eller hantering av förbjudna 
preparat leder till omedelbar 
avstängning från våra lokaler.   

Avstängning på grund av förbjudna 
preparat innebär att sociala 
myndigheter och/eller polis 
kommer kontaktas. Är individen 
minderårig kontaktas även 
målsman. Avstängningen kan 
upphävas genom ett negativt 
dopningstest. Sådan provtagning 
och eventuella omkostnader 
bekostas av den avstängde 
individen.  

Träningsföreskrifter  
Lokalerna är avsedda för 
träningsrelaterad verksamhet. Det 
åligger medlem att följa gällande 
trivselregler. Beteende som stör 
eller upplevs som olämpligt av 
andra medlemmar eller personal 
tolereras ej. Avstängning kan 
komma att ske om inte omedelbar 
rättelse sker.  

På gymmet gäller foto- och 
videoinspelningsförbud! 

Skadegörelse polisanmäls!  

TRIVSELREGLER 

Det åligger alla tränande att: 

Plocka ihop vikter och andra 
träningsredskap efter sig. 

Rengöra utrustning efter användning.  

Hantera vikter och utrustning varsamt 
och inte släppa tunga vikter i golvet. 

Använda rena skor avsedda för 
inomhusbruk i gymmet.  

Respektera skogränsen i anslutning till 
kapprummet samt förvara skor på 
avsedd plats.  

Tänka på allergiker och undvika 
parfym, hårspray samt andra 
doftande produkter i 
omklädningsrummen. 
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     Jag accepterar Hälsolänkens medlemsvillkor, se sida 1. 

 

Personnummer: 

 

För- och efternamn: 

 

Gatuadress: 

 

Postadress: 

 

Telefonnummer: 

 

E-post: 

 

 

 

Datum och underskrift 
 

 

 

Datum och målsmans underskrift 
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https://halsolanken.se/wp-content/uploads/2020/05/Avtal-Gym-sve-eng.pdf


 

Terms for membership at Hälsolänkens Gym  
 

1 (2) 

Agreement and access card/tag 
For membership, a signed 
agreement and access card are 
required. Each entry must be 
registered in the doorreader. 
Lending of access cards and 
admission of people to the gym is 
not permitted. Violation of this 
clause results in suspension with 
immediate effect. Amount paid is 
not refundable. Lost pass cards 
must be reported immediately. 
Replacement cards can be 
purchased at a fixed cost. 

Personal data management 
Personal data is stored in 
accordance with the General Data 
Protection Regulation (GDPR). For 
information about Hälsolänken 
AB's personal data processing, go 
to www.halsolanken.se and take 
part in our Dataprotectionv Policy 

Introduction 
When you buying a training card, 
free introduction and participation 
in CPR training is included. 

Age limit  
Training is permitted from the year 
you turn 15. If you are under 18, 
the guardian's signature is required 
on the agreement and training 
introduction is mandatory. 

One-time training 
Offered at a one-time cost during 
reception time. Outside reception 
hours, the purchase of a pass is 
also required. In both cases, 
contact staff. 

Accident 
Hälsolänken AB is not responsible 
for damage to training or other 
visitors' belongings, caused by 
themselves or other training or 
visitors. Hälsolänken AB therefore 
recommends members and others 
to review their accident and home 
insurance. 

Competing business  
A member may not conduct 
competing or own activities in our 
premises. This leads to suspension 
and possible legal sanctions. 

Force majeure 
Hälsolänken AB is not responsible 
for obstacles in or limitation of 
training opportunities that are 
caused by circumstances beyond 
Hälsolänken AB's control and 
which could not reasonably have 
been foreseen and avoided, such 
as fire, water or other major 
damage to the fitness center, 
strike, lockout, natural disaster or 
government decision . 

Belongings 
Hälsolänken AB is not responsible 
for losses due to theft or burglary. 
The lockers for clothes and 
safekeeping that Hälsolänken 
provides may only be used during 
the time that the training is carried 
out. Cabinets that are locked after 
closing may be opened. The 
content is saved for two months 
and then discarded, or at a higher 
value, handed over to the police. 

Vehicle parking  
Parking spaces with engine heater 
outlets are rented, gym customers 
are referred to other spaces. 

Security 
All safety aids must be used during 
training. Examples of safety aids 
are the emergency stop on the 
treadmill. The gym is equipped 
with an AED defibrillator in an 
alarm cabinet. Contact staff for 
information on how to use it. 
Training instructions with a review 
of programs, safety and policy are 
offered to all trainees. Emergency 
exits must not be blocked for 
everyone's safety. 

Abuse 
Hälsolänken AB distances itself 
from all abuse, sale and transfer of 
doping-classified preparations in 
accordance with the Doping Act 
(SFS 1991: 1969). 

Alcohol consumption in our 
premises and exercising under the 
influence of alcohol or other 
substances is prohibited! Use, 
suspected use or handling of 

prohibited preparations leads to 
immediate suspension from our 
premises. 

Suspension due to prohibited 
preparations means that social 
authorities and / or the police will 
be contacted. If the individual is a 
minor, a guardian is also 
contacted. The suspension can be 
revoked by a negative doping test. 
Such sampling and any overheads 
are paid for by the suspended 
individual. 

Training regulations 
The premises are intended for 
training-related activities. It is the 
member's responsibility to follow 
the current well-being rules. 
Behavior that disturbs or is 
perceived as inappropriate by 
other members or staff is not 
tolerated. Suspension may occur 
unless immediate correction is 
made. 

In the gym, photo and video 
recording bans apply! 
 Damage reported to the police! 

WELL-BEING RULES 
It is the responsibility of all 
trainees to: 

Gather weights and other exercise 
equipment behind you. 

Clean equipment after use. 

Handle weights and equipment 
carefully and do not drop heavy 
weights on the floor. 

Use clean shoes for indoor use in 
the gym. 

Respect the forest boundary 
adjacent to the cloakroom and 
store shoes in the intended place. 

Think of allergy sufferers and 
avoid perfume, hair spray and 
other fragrant products in the 
changing rooms. 
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     I accept Hälsolänken's membership terms, see page 1. 

Social security number: 

 

Name, surname: 

 

Address: 

 

Postal address, ort: 

 

Phone: 

 

E-mail: 

 

 

 

Date and signature 
 

 

 

Date and signature by the guardian 
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