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Det er januar – det er tid for trim! I uke 2 åpner trimrommet. Les her hvordan du går 
frem for å få adgang til trimrommet. Ut januar måned er det gratis! Fra samme tid 
åpner også overnattingsrommene.

Åpning av trimrommet – gratis i januar!
Fredag 14. januar åpner trimrommet. Trimapparatene er av høy kvalitet og de benyttes blant 
annet av profesjonelle treningssentre. Det er lagt vekt på at apparater og utstyr skal kunne 
brukes av både nybegynnere og mer erfarne brukere. Lokalet har gummigulv beregnet for 
trimrom. Trimrommet ligger i Landingsveien 98 (inngangen på enden av blokken til venstre 
for kjellerdøren). Ut januar vil det være gratis å bruke trimrommet slik at alle kan gjøre seg 
kjent med det.

Egen nøkkel til trimrommet får en ved å henvende seg til styret eller vaktmester i kontortiden. 
Ønsker du å fortsette trimmingen vil det koste 600,- kr pr. husstand for ett år, det vil si frem til 
og med januar 2006. Det er altså samme pris uansett hvor mange i husstanden som benytter 
seg av trimrommet. Så nå er det bare å si opp SATS-medlemskapet til over 5000 kr pr. år. 
Depositum for nøkkel er 150,- kr.

Trimrommet har følgende utstyr: Sykkel, stepmaskin, løpemølle, vektstang og curlstang med 
vektskiver i ulike tyngder, hantler i ulike tyngder, en benk, ribbevegg og et styrkeapparat med 
flere funksjoner.

Overnattingsrommene er klare
Borettslaget har nå innredet to overnattingsrom som beboerne kan innkvartere 
overnattingsgjester på. Disse ligger i tilknytning til fellesrommet i underetasjen i 
Landingsveien 98. Inngangen er på kortsiden av blokken til venstre for kjellerdøren (samme 
inngang som til trimrommet). 

Det ene rommet har 4 sengeplasser og det andre rommet har 2 sengeplasser. Sengene har 
madrass, dyne og pute. Sengetøy må medbringes av brukeren(e). Sengene er 75x200 cm 
og dynene er 140x200 cm.

Beboer kan bestille overnattingsrom ved henvendelse i kontortiden til styret eller vaktmester. 
Her får man også utlevert nøkler. Etter bruk skal nøklene legges i styrets postkasse på 
kortsiden av blokken i Landingsveien 78.

Hvert overnattingsrom vil kunne lånes for 200,- kr pr. natt. Det betyr at det er samme leie 
uansett antall overnattingsgjester i det enkelte rom. Faktura for betaling av leie utleveres ved 
henting av nøkler. Rengjøring utføres av firma. 

Juletrær
Juletreet ditt kan legges på den store plassen midt i borettslaget så vil det bli fjernet av firma.

Container 25. og 26. januar
Disse vil bli plassert på den store plassen. Store gjenstander plasseres ved siden av 
containeren, så vil vaktmesteren foreta en fornuftig oppfylling. Dette for å utnytte kapasiteten 
i containerne best mulig.

Med vennlig hilsen
Styret
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