
Säkerhet- och Trivselregler 
 
1. Säkerhet 

1.1. Använd ett lås till skåpet i omklädningsrummet, som du själv anser säkert. 
1.2. Blockera aldrig nödutgångar. 
1.3. The Factory Gym har rätt att bedriva kamerabevakning i enlighet med lag. Syftet med kamerabevakningen är att 

förebygga brott och utreda brott som begåtts samt skapa en trygg och säker miljö för dig som medlem. 
Huvudregeln är att inspelat material sparas i 30 dagar, därefter spelas det över med automatik. Endast personer 
på The Factory Gym’s säkerhetsavdelning kommer ha tillgång till det filmade materialet och materialet kommer 
att användas endast vid brott eller misstanke om brott. Ingen ljudupptagning sker. 

1.4. Av säkerhetsskäl har The Factory Gym’s personal rätt att bryta upp ditt hänglås till skåpen i omklädningsrummen 
efter stängning. Anledningen är att alla skåp ska vara öppna, och tömda, för säkerhetskontroll vid stängning. 
Låsta skåp kommer därför efter stängning att brytas upp och tömmas inför nästa träningsdag. 

2. Ordning 
2.1. I The Factory Gym värnar vi om alla människors lika värde. Vi kräver därför att våra medlemmar visar varandra 

hänsyn och respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, 
trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Ingen får agera eller uppträda på ett sätt som kan upplevas som 
kränkande eller nedsättande av andra i våra lokaler. Detta inkluderar ord, kroppsspråk, klädsel och andra 
uttrycksformer. 

2.2. Torka av träningsutrustningen efter användning med pappersservett och spray. 
2.3. Lägg tillbaka träningsredskap efter användning. 
2.4. Du får inte marknadsföra/sälja egna eller annans varor/tjänster på SATS. 
2.5. Endast instruktörer, personliga tränare anställda av Wellstreet partners AB eller annat godkända personer får 

instruera och träna medlemmar i The Factory Gym’s lokaler. 
2.6. Visa hänsyn till andra medlemmar på centret och träningscentrets grannar. Släpp därför aldrig tunga vikter i 

golvet och bete dig aktsamt och hänsynsfullt i övrigt. 
2.7. Vi vill också göra dig uppmärksam på att det kan förekomma personal av det motsatta könet i våra 

omklädningsrum. Om kvinnlig personal måste gå in för att rondera eller städa i herrarnas omklädningsrum, eller 
manlig personal i damernas, så aviseras detta däremot alltid i förväg. 
 

VAD HÄNDER OM DU INTE FÖLJER THE FACTORY GYM’S SÄKERHETS- OCH ORDNINGSREGLER? 
The Factory Gym har rätt att stänga av dig som medlem för viss tid eller säga upp ditt medlemskap helt med omedelbar 
verkan om du bryter mot dessa säkerhets- och ordningsregler eller använder doping och/eller droger.  

 
 
 
 

 
 


