
 

 

Nyhetsbrev - mars 2020 

 

Med vennlig hilsen alle oss på Unicare Steffensrud AS   

Kjære Steffensrud Aktiv medlem !   

Vi beklager på det sterkeste at vi har vært nødt til å stenge tilbudet til våre Steffensrud Aktiv  
medlemmer på ubestemt tid. Det er et pålegg fra myndighetene at alle landets treningssentre  
skal holde stengt inntil videre, for å begrense koronasmitten. Som leverandør av helsetjenester  
er det viktig å ta samfunnsansvar og bidra i den nasjonale dugnaden for å redusere smitte  
av koronaviruset.   

I likhet med mange andre bedrifter, går vi en usikker tid i møte. Vi jobber hele tiden med tiltak  
for at vi skal komme tilbake til normal drift, også etter denne situasjonen er over.  
Langvarig stenging og reduksjon i annen drift kan føre til alvorlige økonomiske konsekvenser  
for oss.   

Endringene i drift på Unicare Steffensrud og stengingen av Steffensrud Aktiv, kom overraskende 
på oss, og vi har vært usikre på hvordan vi skal håndtere det administrative.  
Vi håpet vi kunne åpne igjen raskt, men ser at de nasjonale tiltakene vil vare lenger enn  
planlagt.   

Vi har i dag bestemt at fra og med mai vil medlemskapet til alle våre medlemmer fryses  
til og med en måned etter gjenåpning av Steffensrud Aktiv.  
Det betyr i praksis at vi må be våre medlemmer betale allerede utsendte fakturaer, men dere 
 kompenseres for dette i etterkant av åpning.     

Vi ønsker fortsatt å hjelpe våre medlemmer med et aktivt liv, og vil derfor jevnlig legge ut  
treningstips og råd til våre medlemmer på vår Facebook gruppe Steffensrud Aktiv.  
Slik kan du fortsette treningen hjemme frem til vi åpner dørene igjen og ønsker dere velkommen 
tilbake til bassenget og treningssalen vår.  
Vi jobber også med å se på muligheter for å kunne tilby treningsprogram via andre  
elektroniske løsninger.  

Vi holder medlemmene oppdatert på Facebook gruppa Steffensrud Aktiv, og vil også sende  
ut beskjed til alle medlemmer så fort oppstart er mulig.   


