
Sköldpaddan – Pingvin – Fisk 

Vi behöver tyvärr meddela att Period 1 av simskolan är inställd. Samtliga bokningar kommer att 

flyttas över till period 2 med planerad start under vecka 16. Ny bokningsbekräftelse kommer att 

sändas under nästa vecka. 

 

Avbokning 

Ni har fortsatt möjlighet att avboka och få full återbetalning (bortsett från medlemsavgift a’ 150 

kronor) om ni mailar till oss senast den 28 februari. Detta innebär att de ordinarie 

avbokningsreglerna frångås. För att vi ska kunna genomföra återbetalningen behöver vi information 

om ert barns medlemsnummer samt er bank och bankkontonummer. 

Bakgrund 

På grund av nuvarande lagar, restriktioner och rekommendationer har vi gjort bedömningen att vi 

inte kan starta simskolan som planerat för våra yngsta deltagare den 25 januari. 

Orsaken är inte lektionen i sig utan de restriktioner som finns i övriga delar av simhallen där det finns 

ett maxantal på personer. Vår bedömning är att majoriteten av de barn som deltar i grupperna 

Sköldpaddan, Pingvinen och Fisk inte går igenom omklädningsrummet på egen hand. I och med att 

även medföljare räknas som en person i omklädningsrummet så ser vi en stor risk med trängsel och 

köbildning om vi startar dessa grupper i dagsläget. 

När vi gjort våra avgränsningar har vi förutom att tänka kring nuvarande förutsättningar även 

planerat utifrån vad man bokat. De grupper som startar sin verksamhet den 25 januari har en 

terminsplanering som sträcker sig från januari – juni. De grupper som inte startar den 25 januari har 

en period a’ 8 veckor som istället flyttas fram till en ny period. 

Vi förstår att ni är besvikna, men hoppas att ni har förståelse för det beslut som vi tvingats att ta. 

Vi vill påminna om att delar av vår personal är permitterad och därmed kan vara svåra att nå per 

telefon. Har ni frågor som rör er bokning, avbokning eller annan information ber vi er att maila till: 

simskola@vasterassim.nu så hör vi av oss när vi är på plats. 
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