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Kjære beboere, 
 
Her følger viktig informasjon for deg som ønsker å bruke det nye trimrommet. Har du ikke brukt 
trimrommet tidligere, men ønsker å benytte det nå må du henvende deg til oss i kontortiden. 
Trimrommet åpner mandag 5. januar kl. 18:00. 
 
Nøkkel 
I første omgang skal den gamle trimromsnøkkelen benyttes for å få tilgang. De som ikke har gammel 
trimromsnøkkel må henvende seg til oss i kontortiden. 
 
Inngangen til trimrommet er på kortenden av blokken Landingsveien 110-114 (hvit dør). 
 
Det elektroniske nøkkelsystemet vil ikke være i drift ved åpningen, jf. under. 
 
Nøkkelbrikke til elektronisk nøkkelsystem 
Vi starter nå opp utdeling av nøkkelbrikker på kontorvaktene fremover – den første styrevakten er  
8. januar. Denne vakten utvides fra kl. 18:00 – 21:00. Nøkkelbrikken registreres kun på andelseier (ev. 
leietaker hos Forsvaret) og du må oppgi leilighetsnummer (fire sifre). Leilighetsnummeret finner du 
bl.a. på døren på kjellerboden eller på veggsøylen ved plassen din i parkeringshuset.  
 
Prisen for nøkkelbrikken er satt til 300,- kr. Husk at du får tilbake depositumet på 150,- kr for den 
gamle trimromsnøkkelen. 
 
Du vil få nærmere beskjed om når nøkkelbrikken skal benyttes (gjelder også overnattingsrommene). 
Når det elektroniske nøkkelsystemet settes i drift vil det bli skiftet sylinder og den gamle 
trimromsnøkkelen vil da ikke gi tilgang til trimrommet. Vi oppfordrer derfor alle til å skaffe seg 
nøkkelbrikke så fort som mulig. 
 
Nye trimapparater 
Nye trimapparater er bestilt og vil bli satt på plass straks vi har mottatt dem. 
 
 Nye apparater vil være: 
- to spinningsykler   - et styrkeapparat for overkropp 
- en sykkel    - en løpemølle 
- et styrkeapparat for bein  - en romaskin 
- en ellipsemaskin 
 
Fra før har vi: 
- en sykkel    - en stepmaskin 
- en løpemølle    - et multi styrkeapparat 
- en benkpress    - en ribbevegg (blir montert når nye apparatene er på plass) 
- to vektstenger, en curlstang, masse vekter og manualer 
 
Et stort veggspeil vil bli montert i januar. Lokalet vil få to TV-er som blir satt opp i løpet av januar.  
 
Faktura for trimrom 
Faktura for bruk av trimrommet i 2009 vil bli sendt på e-post til de vi har e-postadresse til i slutten av 
januar. De som ikke har e-post vil få faktura i postkassen. Vi oppfordrer alle til å registrere en 
e-postadresse for enklere utsendelse av informasjon og fakturering av leiebeløpet. Leien for 2009 er 
fastsatt til 900,- kr. 
 
Vi håper alle beboere ønsker å ta trimrommet i bruk! 
 
Vi ønsker deg velkommen som bruker av trimrommet og vil samtidig takke for tålmodigheten beboerne 
har vist som følge av forsinkelsene. 

Med vennlig hilsen 
styret 


