Asker Svømmeklubb
Trivsel, Trygghet og Prestasjon i vann

HOLMEN SVØMMEHALL INFORMASJONSKRIV
Det er vår, solen skinner og vi nærmer oss en milepæl vi alle har sett frem til lenge, nemlig
åpningen av HOLMEN SVØMMEHALL!

Vi er meget heldige som har blitt spurt av Asker kommune om å være «prøvekaniner» og teste ut
Holmen Svømmehall før offisiell åpning. Dette betyr at vi i løpet av mai og juni vil være alene i
hallen på ettermiddagene. Offisiell åpning er ikke 100% fastsatt enda.
I løpet av prøveperioden kan det være flere ting som vil bli fikset og endret på. Småting fungerer
kanskje ikke optimalt de første ukene, eksempler på dette kan være vannet ikke har riktig
temperatur, ventilasjonsanlegget ikke fungerer optimalt, eller lignende ting. Vi ber om forståelse for
dette og ber dere respektere retningslinjer, avsperringer, og skilting.
Tidsplan:
•
•
•
•
•

Lørdag 29.april – siste dag på Landøya før dørene låses
Søndag 30. april – Landøya stengt
Mandag 01. mai – Landøya stengt, helligdag
Tirsdag 02. mai – søndag 07. mai all aktivitet kansellert grunnet forsinkelse i
byggeprosessen av nye Holmen svømmehall.
Mandag 08. Mai – Første treningsdag på Holmen svømmehall

Overføring:
Alle deltakere i Svømmeskolen på Landøya vil automatisk bli overført til Holmen Svømmehall.
Alle som har treningstid på mandager, tirsdager og torsdager beholder dag, tid og nivå. Det er kun
adresse og basseng som endres. Søndagsgruppene har endret treningstid (se eget
informasjonsskriv).
Risenga:
Alle deltakere i Svømmeskolen som i dag trener eller har aktivitet på Risenga vil fortsette med
normal trening frem til sommeren. Ingen av deltakerne på Risenga blir berørt av flytteprosessen.
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Billettsystem:
På sikt vil det vil være et billettsystem på Holmen svømmehall som er koblet til et armbånd som
dere vil få utdelt. Disse armbåndene vil også fungere som lås på skapene. Disse må behandles med
forsiktighet og ikke mistes. Mer informasjon kommer når systemet er klart å implementeres.
Tilstedeværelse under trening:
Vi ber alle foreldre om å oppholde seg i resepsjonsområdet i svømmehallen mens barna er på
trening. Vi ønsker ingen foreldre inne i hallen.
Parkering:
Grunnet begrenset antall parkingsplasser ved Holmen svømmehall, har Holmensenteret gitt oss
tillatelse å parkere i parkeringshuset. Der kan vi parkere gratis i 4 timer fra plan 3 og oppover. Vi
ber alle respektere dette og ikke benytte plassene utenfor og i plan 1 og 2, da disse er forbeholdt
besøkende til senteret.
Hygiene:
Med ny hall og nytt anlegg benytter vi anledningen til å minne alle på hvor viktig det er å dusje før
og etter dere hopper i vannet, uten badeklær. Hudkremer, hårprodukter, sminke og svette leder til
økt forbruk av klor, og det i sin tur skaper unødvendig irritasjon i øyne og på huden.

