Älmhult 2021-06-07

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA VÅRA MEDLEMMAR
För att öka tryggheten och skapa förutsättningar för en ännu bättre träningsmiljö
för dig och alla våra medlemmar här på Friskis inför vi från och med den 14 juni
kl. 12:00 ett nytt passersystem. Fram till dess använder du ditt nuvarande kort i
dörren och incheckningen, precis som vanligt.
Inpassering med app eller nytt kort
För att komma in på anläggningen under obemannade öppettider från och med
den 14 juni kl. 12:00 så behöver du ladda ned en app till din mobiltelefon eller
byta ut ditt nuvarande plastkort till ett nytt kort.
Appen är gratis, ett nytt kort kostar 50 kr (gratis för dig med seniorkort).
För att hitta appen kan du söka
på ”friskis nyckel-app”, eller
scanna här:

Så här ser appen ut
när du öppnar den:

Klicka på menyn
i vänstra
hörnet:

Logga in här:
Skriv in den e-postadress
som du har registrerad hos oss.
Lösenordet är din födelsedag:
ÅÅMMDD
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Om du inte vill använda en app för inpassering så erbjuder vi ett nytt plastkort.
Observera att de gamla korten inte fungerar längre efter den 14 juni kl. 12:00.
Ett nytt kort kostar 50 kr (gratis för dig med seniorkort).

Bemannade öppettider
Under bemannade öppettider är ytterdörren och dörren jämte slussen öppen för
alla besökare och motionärer.
Obemannade öppettider – så här gör du vid inpassering och utpassering
För att öppna ytterdörren:
Öppna appen i din mobil och håll mobilen (eller ditt nya plastkort) nära
avläsaren så låses dörren upp.

För att öppna slussen:
Håll mobilen (eller ditt nya plastkort) nära avläsaren så öppnas ingången till
slussen.

Kliv in i slussen. Observera att slussen endast släpper igenom en person i
taget. Håll din väska nära dig så att den inte är i vägen för dörren.
Andra dörren i slussen öppnas när första dörren i slussen stängts.
MER INFORMATION PÅ NÄSTA SIDA…

2 av 4

Checka in dig
Som vanligt måste du checka in dig på gymmet eller gruppträningspass på
incheckningsstationerna. Även här använder du din app eller ditt nya plastkort:
Om skärmen är svart, starta den
genom att peta på den
Håll din mobil eller ditt nya kort vid
läsaren till höger om skärmen och välj
”gym” eller ett gruppträningspass på
skärmen, precis som tidigare.

För att passera ut, tryck på knapparna vid slussen samt ytterdörren:

Stängning
Kl. 22:00 stänger gymmet och larmet slås på. Det är ditt ansvar att se till att du
lämnat anläggningen före kl. 22:00. Om du lämnar senare kommer det att gå ett
larm till väktare. Du blir då spärrad från anläggningen och du måste själv betala
kostnaden för väktarutryckningen: 1500 kr
MER INFORMATION PÅ NÄSTA SIDA…

3 av 4

Viktigt för dig som är under 18 år
Du som har giltigt träningskort men är under 18 år måste lämna lokalen senast
kl. 20:00, alla dagar i veckan.
Följande gäller för dig som har dagkort
Du som har dagkort får vistas på anläggningen måndagar-fredagar, som längst
till kl.15:00 (undantag om du går på gruppträningspass som startar innan kl.
15:00)
Om du väljer att inte respektera våra regler för våra olika kort och öppettider
riskerar du att behöva betala en avgift och spärr av ditt träningskort.
Se mer info om våra trivselregler här:
https://www.friskissvettis.se/almhult/dittmedlemskap/villkor-for-medlemmar
Förbokning av gruppträning i appen Mitt Friskis påverkas inte av detta byte.
Med detta passersystem hoppas vi att Friskis ska upplevas som en ännu bättre
och tryggare träningsanläggning för dig och alla våra medlemmar.
Du är varmt välkommen med frågor och funderingar till oss:
Mejla oss på: info@almhult.friskissvettis.se
Eller ring oss på: 0476 – 133 00
Vi önskar dig många härliga träningspass framöver!
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