Viktig och POSITIV info ...........
Nya lokaler :
Äntligen – efter nogranna kalkyler och lååååånga förhandlingar
är vi nå i mål. Fr.o. m. 1. oktober (senast ..) kan vi önska båda
gamla och nya medlemmar välkomna till ytterligare 900 m2
tränings- och medlemsyta. Med denna nya areal blir vi
antagligen Stockholmsområdets största (och frächaste)
gymanläggning.
Rundt om i lokalen finns nu detaljerade ritningar – VÅGA FRÅGA
om alt möjligt så att du på bästa sätt kan VÅGA BERÄTTA de
glada nyheterna till alla dina vänner, kollegor och alla andra.
En liten – men mycket viktig DETALJ : Arealutökningen skjer utan att vi behöver höja priserna (annat änn
ordinarie ändringar ved årskiftet). Utroligt – men sant !
Organisationsändringer :
I.o.m. utökad areal och nya lokaler så stärker vi upp organisationen. Sama Mielig har sedan februari i praktiken
haft dubbla funktioner – dvs båda som gymansvarig och verksamhetschef. Han har gjort (och gör) en gedigen
insats, - men dögnet har tyvärr bara 24 timmar också för honom. Vi vill avlasta Sama och styrka upp vårt fokus
på medlemsvård. Samtidigt har Manuel Chinchilla en stark önskan om att ändra sin anställning i riktning av
mer operativt ansvar – detta också med bakgrund i hans hälsosituation det senaste halvåret.
Dette innebär at Manuel fr.o.m. 11. augusti övertar gymansvaret och får en anställning som : ”MEDLEMS- OCH
GYMANSVARIG”. VÅGA FRÅGA och VÅGA BERÄTTA till Manuel om dina synpunkter på gymutbud,
gymutveckling - och dina önskomål som medlem. Manuel har själv en gedigen erfarenhet just från detta
arbetsområdet. Han har satt höga och behöver att lyssna in dina åsikter.
Sama vill gradvis lämna sitt gymansva och konsentrera sig 100 % på verksamhetschefsrollen. Han vill
garanterat fortsätta att sprida sin KÄRLEK till alt och ALLA. VÅGA FRÅGA och VÅGA BERÄTTA till Sama om allt
stort och smått som berör dig som som medlem av Friskis & Svettis Sollentuna.
Matilda Granström och Tiina Öye fortsätter i sina nuvarande roller. Som ni alla säkert har observerat så har vi
aldri haft bättre ordning och reda på reception- och gruppträningssidan sedan de tok över dessa
ansvarsområden. De är likaväl mycket tacksamma för att få dina synpunkter som medlem. Så VÅGA FRÅGA och
VÅGA BERÄTTA till Matilda och Tiina så att vi kan säkerställa fortsatt hög kvalitet och positiv utveckling för dig
som ivrig medlem och duktig motionär.
Med den nya arealen och ny organisationsplan på plats så tar vi ännu ett gigantisk steg fremåt. Nu skal vi fylla
arealen med innehåll – dvs nya träningsaktiviteter av hög kvalitet. Men först och fremst med all den livsglädje
och energi som bara ett medlem i Friskis & Svettis Sollentuna kan leverera.

Det er DU som medlem som är våran viktigaste marknadsföringskanal – ditt leende och din energi
betyder allt 
VÅGA FRÅGA om stort & smått och VÅGA BERÄTTA om dina synpunkter till :
SAMA – TIINA – MATILDA och MANUEL på plats .......... eller till
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