Nyhetsbrev oktober 2020
Kjære alle Steffensrud Aktiv medlemmer!
Vi ønsker å minne om utvidede åpningstider i treningssalen vår fra og med
mandag 19 oktober. De nye åpningstidene i treningssalen er:
•
•

Alle dager fra kl. 06:00 til kl. 21:00.
Unntak torsdager hvor treningssalen stenger kl. 20:00.

I tillegg vil vi komme med enda en gladnyhet til dere!!
Dette er noe vi har jobbet lenge for, og nå har vi endelig fått muligheten til å
utvide åpningstider og dager i bassenget!!!
Åpningstidene utvides mandag og onsdag, og samtidig åpner vi opp for bruk av
bassenget på søndager! De nye åpningstidene i bassenget blir som følger:
•
•
•

Mandag kl. 12:00 – 21:00
Onsdag kl. 15:00 – 21:00
Søndager kl. 13:00 – 21:00

Disse nye åpningstidene gjelder også fra mandag 19 oktober.
I tiden fremover vil det ikke være en ansatt til stede under åpningstiden, men vi vil
holde kontroller for å se at smittetiltak blir ivaretatt. Alle må fortsatt skrive seg på
adgangskontrollskjema når de kommer, en person per linje.
For å kunne fortsette å holde basseng og treningssal mer åpent er alle nødt til å
følge de smittevernstiltak som har blitt igangsatt. Vi ber alle lese nøye gjennom
plakatene med tiltak og regler som ligger som vedlegg i denne E-posten.
Plakatene henger også på inngangsdørene.
Ønsker du å kombinere treningssal og basseng må du gå utendørs mellom
lokasjonene. Det er ikke tillatt å bevege seg andre steder inne på huset. Benytt
kun dører ved treningssalen og klatrevegg.
Minner om at alle må være ute av treningssalen og bassenggarderobe til
åpningstiden er over.
Ved eventuelle endringer i forhold til smittevernsrutiner og åpningstider, vil det bli
sendt ut ny informasjon på E-post. Følg oss ellers på facebooksiden “Steffensrud
Aktiv”.
Vi ønsker dere alle en fin og aktiv høst her hos oss i Steffensrud Aktiv!
Med vennlig hilsen Unicare Steffensrud

