
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Stenger Sørlandsbadet 
 

Kriseledelsen i Lyngdal besluttet i møte tirsdag ettermiddag å 

midlertidig stenge Sørlandsbadet. Dette for å få oversikt på og kontroll 

med det siste smitteutbruddet. 

Smittesporingen knyttet til utbruddet i helgen, hvor i alt sju personer nå er smittet og 

isolert, har avdekket forgreininger også til Sørlandsbadet. De samme personene som 

onsdag 13. januar var innom gatekjøkkenet Knøtten kro i Lyngdal, har fram til de fikk 
påvist smitte hatt flere besøk på Sørlandsbadet. 

På bakgrunn av bekymringsmelding fra kommuneoverlegen var kriseledelsen samlet til 

møte tirsdag ettermiddag for å vurdere situasjonsbildet. På råd fra kommuneoverlegen 

ble det besluttet å stenge Sørlandsbadet for all aktivitet til og med søndag 24. januar. Det 
vil si både treningsrom og svømmehall, inkludert skolesvømming og helsebading.  

Fram til da skal både ansatte og besøkende i den utsatte perioden spores opp og testes. 

Dette for å få tilstrekkelig oversikt på og kontroll med dette siste smitteutbruddet, der 
heller ikke smittekilden så langt er avdekket.  

De som driver med pasientbehandling kan fortsatt gjøre dette én til én, men ikke bruke 

treningsrom og badeanlegg.  

Gjenåpner Rocky 

Kriseledelsen besluttet på det samme møtet også å gjenåpne fritidsklubben Rocky. Men 

da kun for deltagere hjemmehørende i Lyngdal kommune, og under forutsetning av at 

driften skjer i tråd med gjeldende nasjonale retningslinjer:  

«Lokale fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Barn og unge under 20 år 

kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas 

fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For 

barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor 

gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes». 

Full oversikt over de nasjonale føringene her: 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/ 

Smittestatus 

• Totalt i Lyngdal kommune er det per tirsdag 19. januar 8 aktivt smittede og 

isolerte personer, 53 nærkontakter er i karantene.  

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/


 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

Kontaktpersoner 
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing kontaktes kommunalsjef Ronny Bjørnevåg. 

Han treffes på telefon 945 06 062, eller epost Ronny.Bjornevag@lyngdal.kommune.no 

 

Øvrige henvendelser rettes til ordfører Jan Kristensen på telefon 955 59 950, eller epost 
Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no 

 

 

Med vennlig hilsen  

Ole Aa. Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal tirsdag 19. januar 2021 
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