Nyhedsbrev oktober 2022
Sæsonen 2022/2023 er nu rigtig godt i gang, og vi glæder os over de mange foreninger
og andre brugere, som til stadighed benytter hallens faciliteter.
Hallens personale
Hallens mangeårige trofaste halassistent Torben Hansen har besluttet at gå på pension,
og hallen holder i den anledning reception for Torben i december måned, hvor I alle får
mulighed for at ønske Torben held og lykke med den nye ”tilværelse”.
Vores kontormedarbejder Pia Turka har ligeledes valgt at gå på pension, og Pia slutter
sin ansættelse hos os med udgangen af oktober måned.
Hallen har fra 1.oktober 2022 ansat en ny halassistent, Steven Soeborg, som er 39 år
og bor ved Vordingborg – Steven er uddannet både kok og tømrer og har arbejdet i det
frivillige foreningsliv som instruktør for børn og unge - velkommen til Steven.
Hallens faste personale vil fra 1.november være daglig leder Stig Hansen, halassistent
Per Wandel og halassistent Steven Soeborg.
Personalet står klar til at vejlede og svare på spørgsmål fra alle vore brugere af både
indendørs- og udendørs faciliteter, når de kommer i idrætshallen, svømmehallen,
skydekælderen eller Kultursalen.

Stig Hansen

Steven Soeborg

Per Wandel

Fladså svømmehal
Fladså Svømmehal fremstår med to flotte og nyrenoverede
svømmebassiner til glæde for alle vore brugere.
Herlufsholm svømmehal er desværre lukket, og det er ikke afklaret,
om den åbner igen.
Fladsåhallen har derfor, i et godt samarbejde med kommunens
Kultur & Fritid, fundet løsninger til at hjælpe med svømmetider til
mange Herlufsholm brugere.
Det gælder både skoler og svømmeklubber, men også mange
offentlige svømmetider er fastholdt i Fladså svømmehal.
Hallens bestyrelse har besluttet at lukke saunaerne indtil videre, for at begrænse
hallens energiudgifter.
Læs mere om åbningstider, billetpriser osv. på www.fladsaahallen.dk

Energiudgifter
Vi er alle ramt af energikrisen på flere områder, det gælder også Fladsåhallen, der
bruger især rigtig meget naturgas til opvarmningen af svømmehallen.
Såvel hallens personale som hallens bestyrelse beder derfor alle brugere udvise
”energihensyn”, herunder reducere badetiden om muligt, samt have forståelse for, at
f.eks. rumtemperaturen sænkes en smule, vinduer og døre lukkes osv.
I forlængelse af det nævnte om energi vil både idrætshal og svømmehal være lukket fra
lørdag den 24.december 2022 til mandag den 2.januar 2023.
Bestyrelsen håber, at vi på den måde sammen med vore brugere kan minimere
udgifterne, sådan at vi forhåbentlig undgår at ændre på både timepriser og billetpriser i
Fladsåhallen.
Efterårsferie i uge 42
Efterårsferien nærmer sig, og Fladsåhallen er åben – se
åbningstiderne på www.fladsaahallen.dk
Svømmehallen tilbyder, i samarbejde med kommunens
Aktive Feriedage, gratis svømning fra mandag til
søndag for skolebørn fra 0. – 9. klasse med bopæl i
Næstved Kommune.
Der er derfor rig mulighed for en sjov og aktiv efterårsaktivitet for børnene.
Husk sundhedskortet.
Folketingsvalg 1. november
Der er, som bekendt udskrevet valg, og det afholdes også i Fladsåhallen. Det må derfor
forventes, at der vil forekomme aflysninger af træningstider både i dag-og aftentimer
mandag den 31. oktober og tirsdag den 1. november i idrætshallen og Kultursalen.
Nærmere information herom til de berørte foreninger.
Hallens hjemmeside - www.fladsaahallen.dk
Fladsåhallens personale og Fladsåhallens bestyrelse opfordrer dig til at besøge hallens
hjemmeside.
På vores hjemmeside finder du mange informationer om hallens tilbud, bestyrelsens
arbejde, leje af Kultursalen m.m.
Hallens personale og hallens bestyrelse ønsker dig en rigtig god efterårssæson.

