
 

 
 
Hej! 

 

Hoppas ni har en härlig sommar! 

 

 

Vi går sakta mot hösten och planeringen är i full gång med terminsstart av 

vattengymnastik, yoga och stationsträning. 

Vi fick en annorlunda vår med coronaviruset COVID -19 som vände upp och ner på 

mycket och som då även satt stopp för vår gruppverksamhet. 

 

Nu har vi hittat former och rutiner och planerar nu för terminsstarten v.35 

 

 

Health Care håller öppet för dig som är frisk och kry.  

Vi följer noga uttalanden och rekommendationer från folkhälsomyndigheten och anpassar 

dagligen vår verksamhet där det behövs just nu. Vi är glada att kunna hålla öppet för er 

som är friska och vi tycker det är viktigt att de som vill ska kunna hålla igång. 

 

Nya åtgärder pga coronaviruset COVID -19! 

Vi kommer där möjlighet ges att lägga in mer tid mellan passen, för att undvika trängsel 

och skapa mer luft i lokalerna.  

Sam att vi har dragit ner antal deltagare i varje grupp.   

 

Ni som blir berörda kommer givetvis få information om eventuella förändringar.  

 

 

Viruset dör av klorerat vatten. Vi har dessutom UV- ljus samt koldioxid i våra reningsverk 

som skyddar ytterligare. 

Vi följer noga hälsomyndighetens rekommendationer och direktiv kring vilka nivåer av 

t.ex. klor som vi skall ha i vår pool.  

 

 

Är du orolig, har funderingar eller känner att du vill avstå din plats den här 

terminen så ber vi dig kontakta oss snarast. 

 

Nu i rådande pandemi kan det snabbt bli ändringar och nya direktiv. Därför är det viktigt 

att vi har er mailadress och även telefonnummer så att vi snabbt kan få ut information 

rörande vår verksamhet till er, dessa uppgifter kan lämnas till telefonnummer eller 

mailadressen nedan. Följ även våra sociala medier så som Facebook och Instagram där 

vi uppdaterar kontinuerligt.    

 

013-460 50 00, eller direkt till Filippa via mail:  filippa.rudstrom@lhc.eu 

 

 

Varmt välkomna till en ny och härlig termin med start v.35 

 

 

Vänligen, 

Linköping Health Care  

013-460 50 00 

Healthcare@lhc.eu  
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