
 
 

SMILØKKA ARENA – HØSTEN 2021 
Sommeren har meldt sin ankomst og ferien er rett rundt hjørnet.  I år 

har flere av dere valgt å ta tre uker ferie nå, og spare èn uke til senere. 

Det betyr at vi har drift på Smiløkka nesten hele sommeren.  

Vi prøver å lage en plan for høsten 2021 og håper at vi får gjennomført 

både bedriftstur og julebord. Ting er fortsatt litt annerledes rundt oss i 

samfunnet og vi må fremdeles være flinke til å følge smittevernreglene. 

Hold 1 meter avstand, vask hender og vær hjemme om du er syk.  

Ellers er det verdt å nevne at vi styrker bemanningen fra høsten av. 

Nyansatte Ole Johan og Edvard starter som arbeidsveiledere på 

Snekkern i august. Det ser vi fram til!  

Vi legger en strålende vår bak oss, med mange både store og mindre 

prosjekter vel i havn. Det er gøy å se hvordan dere tar ut hele deres 

potensiale i møte med de mange ulike oppgavene! Vi kan alle være 

stolte av det vi har fått til denne våren. Sammen får vi til utrolig mye 

bra. Gleder oss til en innholdsrik og produktiv høst der vi både kan 

utvikle oss som mennesker og som fellesskap! God sommer😊 

Med vennlig hilsen 

Simen Førsund, Daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høsten 2021 
Første arbeidsdag: 

Første arbeidsdag etter 
avtale: 26.07 eller 02.08. 

9.september 

Bedriftstur. Reisemål blir 
bestemt senere. Vi må være 
sikre på at vi kan 
gjennomføre trygt, med 
tanke på smittevern. 

16 og 17 september 

Mål og strategisamling  

NB! Alle arbeidstakere har fri 
disse dagene.  

9.desember 

Julemiddag på Karlsvik gård,   

kl 18.00-21.00 

13. desember 

Lucia, vi får besøk av elever 
fra Vear skole 

23.desember 

Siste arbeidsdag før ferien, vi 
avslutter med grøt kl 1200 

PS. Første arbeidsdag i 2022 
er Tirsdag 4.januar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LURER DU PÅ NOE? 

TA GJERNE KONTAKT:   

 

Telefon: 33 36 27 60 

Mail: post@smilokka.no  

 


