
Hej alla föräldrar i träningsgrupp Knattar B! 

Ikväll hade vi första träningen för terminen som gick riktigt bra och jag tror huvuddelen av barnen 

tyckte det var roligt att komma igång igen efter uppehållet.  

Det var verkligen kul att träffa alla barnen igen och komma igång med träningen ☺ 

Tyvärr fungerade det lite si och så med andra saker kring dagens träning.  

Förstår att det skickas mycket info från alla håll och kanter nu, så kanske har man missat den info vi 

skickat tidigare.  

Så på förekommen anledning skickas delar av tidigare skickad info igen: 

På plats i tid 

Insläpp för Knattar B sker kl. 16.15-16.25. 

Vi påminner om att alla ska vara på plats senast fem minuter innan träningsstart. 

 

Ny kommentar:  

Eftersom träningsgruppen endast har en träning i veckan vill vi såklart att den aktiva träningstiden är 

hela 45 minuter.  

En förutsättning för detta är att alla är på plats senast kl. 16.25. 

 

Trafiksituationen utanför träningslokalen 

Vi ber er vänligen respektera följande: 

- Undvik genomfart utanför träningslokalen. Om man absolut behöver köra utanför träningslokalen 

ber vi er vänligen att köra i mycket låg hastighet. 

- Parkera längre bort från entrén och ta er till lokalen till fots. 

- Undvik på- och avstigning utanför träningslokalens entré, området vid konerna. 

- Undvik tomgångskörning utanför träningslokalens entré, så vi slipper få in avgaser i träningslokalen 

då vi har våra ventilationsintag där. 

Ny kommentar: Vi MÅSTE samarbeta för att trafiksituationen utanför lokalen ska bli säker för alla 

våra medlemmar.  

Genomfarten med bilar behöver minimeras till absolut minsta möjliga, dels för att sikten blir skymd, 

dels för att vi får avgaser in i träningslokalen.  

När ni hämtar era barn lämnar även föräldrar till nästkommande grupp sina barn. Detta kan ske 

smidigt men ENDAST genom att minimera genomfarten av bilar.  

 

Vi hoppas verkligen på ert samarbete och att situationen kring träningen för Knattar B blir bättre från 

och med nästa vecka! 

Mvh 
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