
Information från Aktivera 2020-03-27 
 
Under de senaste två veckorna har styrelsen tillsammans med Aktiveras instruktörer jobbat 
för att kunna anpassa verksamheten till rådande situation. Många ideella krafter har jobbat 
tillsammans för att lösa situationen på bästa sätt. Den 24 mars gick Folkhälsomyndigheten 
ut med information specifikt riktat till Idrotts- och träningsaktiviteter. Deras rekommendation 
är att träningsaktiviteter ska fortsätta, men att vissa försiktighetsåtgärder behövs. 
 
Under resterande veckor kommer vårschemat att vara anpassat för att kunna följa de 
rekommendationer som folkhälsomyndigheten kommit med. Vi kommer följa läget och 
självklart anpassa verksamheten om läget förändras. 
 

Den anpassade verksamheten kommer innebära följande 
- Schemat för våren är justerat till färre pass samt med större avstånd mellan passen 

för att undvika att större grupper möts mellan passen.  

- Antalet deltagare på passen reduceras till max 15 personer i a-salen och max 10 st i 

spinningsalen). Detta gäller EJ utepass. Passen kommer fortsättningsvis vara drop-in 

pass så vill du vara säker på att få en plats är det viktigt att komma i tid.  

- Samtliga passa kommer anpassas genom att undvika team-övningar, användning av 

gemensamma redskap osv.  

- Fler pass kommer hållas utomhus. Detta meddelas vecka för vecka så det är viktigt 

att hålla koll på sociala medier och passinfo mail (registrering via mail krävs). 

- Omklädningsrummen kommer vara avstängda under kommande veckor. 

- Extra noggrann rengöring av redskap kommer införas under kommande period och 

informeras i samband med passen.  

- Vikten av god handhygien och att man ska stanna hemma vid symptom kommer 

självklart att gå ut som påminnelser och infolappar. 

- Pass kan komma att ställas in med kortare varsel än vanligt. En instruktör som 

känner sig sjuk kommer inte att leda sitt pass, det kan leda till att vissa pass behöver 

ställas in. Håll er uppdaterade på sociala medier samt passinfo. 

 

Vi kommer göra allt för att få den anpassade verksamheten att fungera väl samt att 
information delas till alla medlemmar så smidigt som möjligt. Håll därför koll på sociala 
medier eller anmäl dig till passinfo via mail (se hemsidan) för att hålla er uppdaterade. 
 

Hoppas vi ses kommande veckor och att vi tillsammans kan träna säkert! 
VÄLKOMNA! 

 
Aktiveras anpassningar är baserade på folkhälsomyndighetens rekommendationer för att träna säkert och minska risk för 
smittspridning.https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/trana-garna-men-gor-det-sakert/  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/trana-garna-men-gor-det-sakert/

