Nyhedsbrev NorVin 2021/8 november 2021

Midlertidig sauna er kommet til Gøteborg Plads.
ÅBNINGSTIDER
Saunaen på Göteborg Plads vil i som udgangspunkt være åben fra og med 2. november 2021 i
tidsrummet kl. 6:00 - 22:00 på hverdage + i weekenden.
OBS Der kan dog forekomme ændringer, da vi i de første 2-4 uger er afhængige af, at frivillige
fra vores foreninger åbner/lukker samt tænder og slukker saunaen hver dag.
Vores løsning på elektronisk lås samt styring af saunaen er på vej, men forsinket! Vi vil derfor - fra
dag til dag - informere på facebook (hhv. NorVin og/eller Det Flydende Aktivitetshus), hvis
åbningstiderne ændrer sig til den efterfølgende dag.
Mandag, onsdag og fredag vil saunaen blive rengjort, hvorfor saunaen vil være lukket i dette
tidsrum (præcist tidspunkt offentliggøres asap - første rengøring er fredag den 5.november.)
ADGANGSAFTALER IFT. SAUNAEN
- Alle saunamedlemmer, der benytter sig af saunaen, SKAL bære SYNLIGT, HVIDT ARMBÅND.
- Alle saunamedlemmer skal selv medbringe - og sidde på - et tykt håndklæde i saunaen.
- Alle saunamedlemmer i saunaen skal som minimum have underlivet tildækket.
- Alle saunamedlemmer skal dyppe sig i bølgen blå, INDEN saunaen benyttes.
GENERELT
- Den nuværende opstillede sauna er åben for alle med hvidt armbånd.
- Saunaen vil være ca. 80 grader varm.
- Der er et lille forrum i saunavogne til omklædning etc.
- Der er ingen toiletfaciliteter eller drikkevand etc. til rådighed.
- Der er en sauna nr. 2 på vej - mere info herom følger.
- Skriv til mailto:lotn@dgi.dkeller admin@nordhavnvinterbaderklub.dk, hvis du har spørgsmål til
de midlertidige saunaer, eller der opstår udfordringer med dem.

CORONA – pas på dig selv og hinanden.
Giv besked til admin@nordhavnvinterbaderklub.dk asap hvis du uheldigvis skulle blive konstateret
smittet efter brug af saunaen.
Husk generelt at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og hold dig væk fra saunaen, hvis
du ikke føler dig 100% rask, er ved at blive testet etc.

Omklædningsfaciliteter (midlertidige) i renoveringsperioden – muligheder undersøges pt.

Gæster i sauna – ikke muligt i denne sæson.

Yoga – nye hold starter op:
-Tirsdag fra den 16. november 2021 hhv. kl. 7:30-8:30 og kl. 8:30-9:30 ved Lasse, i alt 10 gange
(pris 750 kr.)
-Onsdag fra den 10. november 2021 kl. 10:00-11:00 ved Tina, i alt 6 gange (pris 400 kr.)
Tilmelding enten via medlemssystemet under sæsonhold eller via mail til
admin@nordhavnvinterbaderklub.dk

Oprykning fra venteliste til saunaadgang:
Oprykning fra venteliste til saunamedlemsskab foretages i løbet af de næste par uger. Medlemmer
på venteliste med et medlemsnummer lavere end 2950 kan regne med tilbud, mens medlemmer
med et medlemsnummer mellem 2950 og 3000 muligvis også vil komme med i denne omgang.
Næste optag til sauna bliver til oktober/november 2022.

På bestyrelsens vegne
Mette Cederkvist

