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Förhållningsregler och rekommendationer för Täbys 
idrottsanläggningar under Corona-pandemin 

De gemensamma förhållningsreglerna har fokus på att kunna ha fortsatt verksamhet i anläggningarna 

genom att skapa utrymme, undvika trängsel och hålla den sociala distanseringen. Ansvaret ligger hos 

varje förening att följa förhållningsregler, rekommendationer och riktlinjer för att minska risken för 

smittspridning. En samlad bild av dessa förväntningar ges för de flesta idrotter i de riktlinjer som 

respektive medlemsförbund beslutat om. Föreningen ansvarar också för att all information når alla 

berörda personer i föreningen.  

För föreningar som hyr lokaler och anläggningar av Täby kommun har vi valt att sammanfatta våra 

rekommendationer enligt nedan. Olika idrotter har olika förutsättningar och vistas i olika typer av 

lokaler och anpassningar efter rådande situation kommer behöva göras av föreningen.  

1. Riskbedömning 

Varje förening uppmanas göra aktuella riskbedömningar utifrån den verksamhet som bedrivs. 

Dessa riskbedömningar bör vara och ska vid anmodan kunna förmedlas till kommunen. Här finns 

riktlinjer för riskbedömning.  

2. Byta om hemma 

Den allmänna uppmaningen om att byta om hemma. Om omklädningsrum behöver användas ska 

detta ske på ett säkert sätt utifrån de förutsättningar anläggningen erbjuder. I första hand hålls 

omklädningsrummen öppna för att kunna säkra en god handhygien.  

3. Publik 

Täby kommun rekommenderar att föreningen inte tillåter publik i samband med verksamheten. Om 

föreningen väljer att ändå tillåta detta är det föreningens ansvar att följa de lagar, förhållningssätt 

och riktlinjer som finns för detta.  

4. Solidarisk hjälp att hålla avstånd i trånga utrymmen och passager 

Föreningar, grupper och lag behöver samverka för att förhindra trängsel. Det kan vara att komma 

överens om in- och utpasseringar på ett sätt som inte skapar folksamlingar.  

5. Tävlingar, tränings- och tävlingsmatcher  

Får genomföras under förutsättning att de följer de föreskrifter och rekommendationer som ges av 

respektive förbund.  

Städning, tvål och papper 

I anläggningarna ansvarar Täby kommun för regelbunden städning, påfyllning av tvål, papper och 

rengöring av toalettutrymmen. I de fall ni märker att något saknas ber vi er att omedelbart kontakta: 

 Hägernäs IP telefon: 076-64 39 264 

 Tibblevallen telefon: 076-643 92 96  

 Övriga anläggningar telefon: 076-643 84 49  

Behov av dialog 

I del fall ni har behov av att ha en ökad dialog kring förutsättningarna i någon särskild anläggning ber vi 

er kontakta lokalbokningen@taby.se så hör vi av oss till er.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/
mailto:lokalbokningen@taby.se

