22.april 2009

REGLEMENT FOR BRUK AV FELLES BADE- OG TRIMANLEGG
for
Sameiet Tidemandsgate 40 / 42
Oppdatert og vedtatt på ordinært sameiermøte 22. april 2009 med hjemmel i husordensreglenes punkt 4

1.

Bruk av sameiets bade- og trimanlegg er kun beregnet for beboere i Tidemandsgate
40/42. Sameiere kan imidlertid ta med et begrenset antall bekjente i dette anlegg når de
selv er tilstede og dette ikke er til sjenanse for de øvrige beboere. Dyr har ingen adgang.

2.

Alle skal registrere seg i protokoll i gangen med navn, tidspunkt og gjøremål før man går
inn via garderober. Opphold vil anses som ulovlig dersom dette ikke overholdes.

3.

Opphold og bading i anlegg skjer på eget ansvar. Personer under 18 år kan kun benytte
anlegget under kontinuerlig tilsyn av voksne. Inngangsdør skal alltid være låst og dette
gjelder også når det er personer til stede.

4.

Bade- og trimanlegg kan kun benyttes i tidsrommet fra kl 06.00 til kl 23.00.

5.

Særskilte regler for bruk av trimrom er oppslått ved inngang til dette rom.

6.

Vis orden, ryddighet og renslighet ved bruk av anlegget. Av hygieniske årsaker skal alle
som skal inn kun benytte innetøy, ta av seg sko i gang eller benytte overtrekksokker som
befinner seg ved inngang. Røyking er ikke tillatt.

7.

Ved bruk av svømmebasseng gjelder følgende:
•
Dusj alltid før bruk.
•
Personer med langt hår skal benytte badehette eller sette håret opp.
•
Kun bruk av badetøy.
•
Det er av hygieniske årsaker ikke tillatt å ta med gjenstander i basseng.
•
Forbud mot stuping, hopping eller løping.
•
Forbud mot aktiviteter som gjør gulv, vegger eller tak vått.
•
Badende skal tørke av seg ved bassengstige.
•
Vannsøl tørkes opp av den som forårsaker dette og skal ikke tømmes i basseng.

8.

Vanntemperatur i basseng skal være 28 grader.

9.

Etter bruk av dusj gjelder følgende:
•
Stenge kran helt igjen og sluk renses for fremmedlegemer (hår, såperester etc.).
•
Forheng trekkes for, slik at det tørker.

10.

Badstuovn skal ikke settes på tidligere enn 1 time før bruk av badstu og skal slås av
umiddelbart etter bruk.

11.

Det er ikke tillatt å oppbevare personlige gjenstander i anlegg eller garderobeskaper når
man selv ikke er tilstede. Gjenstander blir fjernet uten forvarsel. Nøkler til garderobeskap
skal ikke medbringes ut av anlegg.

12.

Dette anlegg er en stor investering og dyrt å vedlikeholde og drifte. Dette påfører
Sameiet betydelige utgifter. Det henstilles derfor til alle brukere å gjøre sitt beste for å
holde utgiftene nede ved forsiktig bruk av anlegget. Samtlige lys i anlegget skal slukkes
etter bruk.

13.

Skader, unormal slitasje eller tilsmusning av anlegg skal bekostes av den ansvarlige
sameier.

14.

Brudd på regler, problemer eller feil i anlegget eller utstyr tilknyttet dette skal
rapporteres til Styret.

15.

Styret har fullmakt til å bortvise personer fra anlegget tidsbegrenset eller permanent på
grunnlag av påviste regelbrudd.
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