
Gymnaster och ledare tvättar händerna före och efter träningstillfället. 
Vi håller avstånd till varandra så gott det går under träningspasset  
Ledarna torkar av särskilt utsatta ytor och redskap efter utförd träning
För att undvika trängsel önskar vi att föräldrar väntar utanför under
träningens gång och i den mån det går, lämnar och hämtar barnet utanför
träningshallen
Vid snuva, halsont, hosta, feber eller ledvärk ska gymnasten vara hemma och
är varmt välkommet tillbaka efter 48 symptomfria timmar. 

Covid-19 
Vi vill börja med att informera om hur vi arbetar för att minska smittspridningen

med anledning av den pandemi som fortfarande finns i samhället. Vi följer
gymnastikförbundets riktlinjer. 

NYHETSBREV 
HT21/VT22

 
Efter ett långt och skönt sommarlov vill vi hälsa alla “gamla” gymnaster

varmt välkomna tillbaka till en ny termin och till alla er nya, varmt
välkomna till vår förening! 

Vi är otroligt glada över att säga att terminen är i full gång och
gymnastiksalarna är återigen fyllda av träningsglada barn och

ungdomar. Barngrupperna börjar v. 34 och alla födda 2012 och äldre
börjar v. 35. 

FAKTA OM FÖRENINGEN:

Pixbo GF har idag 1351 aktiva medlemmar,
däribland 213 ledare fördelat på 64
grupper i Mölnlycke och Landvetter. 

Följ @pixbogf på instagram och facebook 



NYA TRUPPHALLEN! 

VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE: 

FÖRENINGSKLÄDER: 

Äntligen är det dags att flytta in i den
efterlängtade trupphallen som nu är

färdig! Alla T-, R- och äldre
Parkourgrupper kommer träna där från

och med 1/9. 
Håll utkik efter inbjudan till invigningen!

Välkommen på Årsmöte 18/9 kl 12.00 i
nya trupphallen. Kom för en fika och följ
hur föreningen växer och utvecklas och

var med och tyck till! 
Mer information samt dagordning hittar

du på www.pixbogf.com inom kort.

Glöm inte att beställa våra snygga
föreningskläder som finns hos Intersport

och Primasalto. Du beställer via
webbshopen på hemsidan. Glöm inte
logga in för förmånligt medlemspris. 

RABATT FÖR 
DUBBLA GRUPPER: 

Vi har nu gjort en återbetalning till alla
medlemmar som är med i dubbla grupper.

Summan motsvarar vår administrativa kostnad
som bara behöver betalas en gång/termin. 

NY(!) adress till Kansli och Trupphall: Fabriksvägen 11, 435 35 Mölnlycke, mittemot Food factory 

Samarbetspartner: 


