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Föreningen SportsClub EAST är ett friskvårdsgym i Östertälje
området för hela familjen: ung , medelålders och äldre. Vi är ett litet
men exklusivt alternativ till stora kommersiella gym. Ett lokalt
alternativ där man kommer och går när man själv har tid och lust att
träna. Men också där man samtidigt träffar och umgås med
grannarna runt ikring för en bättre gemenskap i området.
Familjemedlemsskap hos oss innebär att alla i familjen – samma hushåll – kan stötta varandra
och träna tillsammans för en och samma låga kostnad. Klubben är en privat ekonomisk
förening och alla avgifter går oavkortat till hyra, underhåll och investeringar i maskiner, samt
stadiga förbättringar i lokalen.
Under 2008 har SportsClub EAST ökat från en stabil medlemsskara om c:a 45 familjer,
utöver styrelsen, till nuvarande drygt 60 st. Lokalen har upprustats och utrustningen förnyats.
Vi har även tecknat serviceavtal med en underhållsfirma som specialiserar sig på
gymutrustning. Under kommande år kommer lokalen att utökas och gruppträning,
exempelvis spinningverksamhet, att startas upp. Även nya ombytesrum och en ny och större
massagelokal är under planering, samt centralventilation och kyla kommer att installeras.
EAST har på allvar etablerat oss som ett seriöst träningsalternativ och har fått många positiva
omdömen av såväl våra medlemmar, som av andra i närområdet. Ekonomin är i god balans
och varje månad avsätts kontinuerligt resurser för att uppdatera maskinparken och sköta
service och underhåll. Trots det leder ökade kostnader till att en planerad mindre ökning av
avgifterna under våren 2009 kommer att genomföras, den första sedan starten.
Klubben leds av en professionell ledningsgrupp och vi använder www.sportsclubeast.se för att
kommunicera all information. Där publicerar vi prioriteringar och kommande aktiviteter- allt
för att vi tillsammans inom klubben ska sträva efter gemensamma önskemål och riktlinjer. På
så vis kan vi diskutera förslagen innan vi bestämmer nya åtgärder, och få feedback.
Ett stort tack till styrelsen för året som gått. Som ett direkt resultat av deras arbete står vi nu
väl rustade inför 2009 med den planerade utökningen av gymets lokaler och nya aktiviteter,
och det öppnar därmed även möjligheter för nya medlemmar. Styrelsen har en bas av 7
personer som startade upp verksamheten 2005 och sedan dess har ett urträde skett under året
och en har tillkommit för nu totalt 8 personer som driver föreningen.
Jag ser fram emot en fortsatt god utveckling och en blygsam ökning av antalet medlemmar
utan att göra avkall på tillgängligheten; det ska aldrig vara trångt i vår exklusiva lokal!
SportsClub EAST är etablerat och har redan blivit en institution i Östertälje området – och det
är något vi alla kan vara stolta över!
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