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Kjære Steffensrud Aktiv medlem !   

Treningssentrene kan endelig åpne igjen, og er det noe vi virkelig gleder oss til så er det å fylle   
treningssalen og bassenget med treningsglade medlemmer . 

Steffensrud Aktiv vil fortsatt være preget av koronasituasjonen, og vi vil derfor ikke kunne åpne   
helt etter ordinære rutiner med det første, men vi tilpasser så godt vi kan.  
Det er særlig to grunner til dette: 

 Steffenrud Aktiv deler lokaler med rehabiliteringssavd. ved Unicare Steffensrud og av 
smittevernhensyn er det ikke forsvarlig at pasienter og medlemmer omgås.         

 Dette må vi ta hensyn til en periode fremover. 
 Videre stiller bransjestandarden for gjenåpning av treningssentrene strenge krav bl.a.    

til forsterket hygiene, økt bemanning, avstand på apparater, tilgang på utstyr og          
reduksjon i antall medlemmer som kan trene samtidig.  

 
Summen av dette gjør at Steffensrud Aktiv vil være annerledes enn før 12. mars, men vi krysser 
fingrene for at vi snart er tilbake til normalen. Det har tatt tid å jobbe med planlegging av en         
trygg gjenåpning. Det er mange faktorer som spiller inn.  
 
I uke 26 åpner vi for bruk av basseng for Steffensrud Aktiv medlemmer. Som kompensasjon vil    
ikke medlemsavgift bli belastet før i september. Det kommer et eget informasjonsskriv rundt       
regler for bruk av basseng og nye åpningstider i starten av uke 27.  
Det er svært viktig at alle som ønsker å benytte seg av bassenget har lest grundig gjennom  
dette skrivet på forhånd. 
 
Vi jobber også med en løsning for treningssalen som vil være klar over sommeren.  
Vi kommer tilbake med mer nøyaktige tidspunkt etter ferieavvikling.  
 
Inntil videre opprettholder vi gratis utetrening to ganger i uka for både medlemmer og andre nys-
gjerrige treningsglade i nærområdet.  
Påmelding via Facebooksiden -  gruppen  Steffensrud Aktiv eller sms til tlf: 94988634 
 
Følg oss på facebook siden , gruppen Steffensrud Aktiv, for oppdatert informasjon om  
gjenåpningen av treningssenteret og bassengtilbudet! 
 
Med vennlig hilsen alle oss på Unicare Steffensrud AS 
 


