
 

 

 

FAQ för idrottsverksamhet från 20 maj och tills vidare 

 

 Vilka anläggningar är öppna? 

Alla Täby kommuns bokningsbara anläggningar. Det gäller ishallar, inomhus-och 

utomhusanläggningar.  

 

 Vad gäller nu för olika mål- och åldersgrupper? 
Det nya beskedet innebär att kommunens anläggningar, såväl inom- som utomhus, är 

öppna för samtliga målgrupper.  

 

Kommunen öppnar vidare upp för privata bokningar.  

 

 Gäller de tider som fördelats till föreningarna sedan tidigare? 

Ja. Fördelade och godkända tider gäller i aktuella anläggningar.  

 

Praktiska frågor om bokningar ställer ni till lokalbokningen@taby.se 

 

 Vad gäller för föreningsdriven idrottsverksamhet nu? 

I första hand ska all idrottsverksamhet som organiseras och bedrivs utgå från de 

föreskrifter och allmänna råd som gäller enligt smittskyddslagen. Dessa känner ni igen 

sedan tidigare – de är skrivna av Folkhälsomyndigheten och finns här. Utifrån dessa 

har också RF och möjligen ert eget förbund sänt ut ytterligare tydlighet. 

 

Utöver detta har även pandemilagen införts. Denna begränsar maxantalet personer 

som får vistas i olika anläggningar och även i olika delar av anläggningen. Dessa måste 

också följas. Men i flera fall kommer verksamhet som bedöms vara smittsäker 

understiga det antal personer kan vistas i anläggningen.  

 

 Med anledning av pandemilagen, gäller uppskyltningen av maxantalet i 

anläggningarna alla åldersgrupper? 

Ja, pandemilagen är lika för alla – oavsett ålder på utövarna i verksamheten. 

 

 Tillåter kommunen att matcher spelas i och på anläggningarna? 

Beslut om att tillåta matchspel fattas av respektive idrottsförbund och är inget som 

kommunen kommer att ha några åsikter om. Nationella riktlinjer och restriktioner ska 

dock alltid följas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/h/hslf-fs-20212/


 

 

 Kommer omklädningsrummen vara öppna i anläggningarna? 

Kommunen håller omklädningsrum vid sina idrottsanläggningar öppna för toalettbesök 

och handhygien, men även ombyte och dusch vid behov. Det är dock inte obegränsat 

hur många som får befinna sig i omklädningsrummen – för varje omklädningsrum 

finns det ett maxantal person som får vistas, beroende på rummets storlek. Detta 

maxantal ska följas.  

 

Observera att Folkhälsomyndigheten fortsatt rekommenderar den som bedriver idrott 

att undvika gemensamma omklädningsrum (detta råd gäller dock inte personer som 

ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare). 

 

 Vad gör vi om det saknas tvål och papper på toaletterna? 
I de fall ni märker att något saknas är vi tacksamma att ni hjälper oss att 

uppmärksamma detta genom att kontakta oss på följande nummer: 

 Hägernäs IP telefon:  076-643 92 64 

 Tibblevallen telefon:  076-643 92 96  

 Övriga anläggningar telefon:  076-643 84 49  

 

 

 Går det att boka tider som privatperson? 
Ja, denna möjlighet har öppnats upp från och med den 20 maj.  

 

 Vart vänder vi oss om vi har fler frågor? 
Då är ni välkomna att skicka ett mail till jenny.holmberg@taby.se 

 

Frågor om bokningar ställer ni direkt till lokalbokningen@taby.se 
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