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Återgång till verksamhet för VSS 

Här är info om återgång till verksamhet från 25/1. Den är glädjande så till vida att vi kan öppna 

upp igen efter total nedstängning, men samtidigt så gör restriktioner att vi måste begränsa oss, 

och inte ha all verksamhet igång. Vi vill så klart samma sak, alla vi som arbetar hos VSS, att så 

många som möjligt ska få aktivera sig i vår verksamhet men vi vill göra det på ett så hälsosäkert 

sätt som möjligt. Vi vill inte utsätta ledare och aktiva för ökade risker eller riskera att belasta 

sjukvården mer.  

Medley-Simhallen 

Medley har rådgjort med Länsstyrelsen om antalet som får vistas i lokalerna med tanke på den 

nya pandemilagen i alla bassänger och omklädningsrum. Det påverkar alla, både 

föreningsverksamhet, Medleys verksamhet och allmänhet. 

Så här ser restriktioner ut för simhallen: 

Omklädningsrum Dam och Herr  - max 16 personer samtidigt inkl. duschar 

Omklädningsrum Kombi  - endast funktionshinder 

Omklädningsrum Grupprum   - Medleys verksamhet 

Hoppbassäng     - max 20 personer samtidigt 

Multibassäng     - max 20 personer samtidigt 

Undervisningsbassäng   - max 20 personer samtidigt 

Stora Bassängen    - max 150 personer samtidigt (inkl. balkong, läktare, café) 

Receptionen     - max 40 personer samtidigt 

Lagar och restriktioner 

Förutom det som tidigare aviserats så gäller i 10 kvm/person vilket ligger till grund för våra beslut 

att begränsa antalet personer i simhallen och framför allt omklädningsrummen. Vi bedömer 

att ungefär hälften av våra medlemmar kan delta i verksamhet. Se vidare VSS hemsida. 

VSS verksamhet 

• Träningsgrupper med deltagare födda 2005 och yngre återgår till träning.  

• De som födda före 2005 tillåts inte att träna inomhus ännu, oavsett 

träningsgrupp/simidrott.  

• Simskola Haj, Teknik och Ungdom träning 1 (UT1) återgår till träning 

• Landslagsaktiva (polo+sim) återgår till träning 

• Simskola Sköldpadda, Pingvin och Fisk flyttas fram till Period 2, start v.16 

https://www.vasterassim.nu/


 

 

Medlemmarnas ansvar 

• Om möjligt duscha och byt om själv utan medföljande vuxen 

• Medföljande uppmanas att vänta utanför simhallen  

• Dröj dig inte kvar i omklädningsrum eller övriga gemensamma ytor 

• Vänta på din tur utomhus eller på hyllan ovanför receptionen 

 

Övrig info 

VSS skickar ut specifik info till alla grupper under fredagen, om vilka tider som gäller för 

omklädning och träning etc.  

Om du har frågor eller vill boka av din kurs, maila simskola@vasterassim.nu . Vi har begränsade 

möjligheter att svara i telefon då personal fortsatt är permitterade.  

Fortsätt ha koll på vår hemsida, den uppdateras löpande.  

 

Vänliga hälsningar, 

Klubbchef Stefan Horn 
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