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Ytterligare öppning av verksamhet 
Efter regeringens presskonferens (21/1) ser vi att följande möjligheter ges: 

• Födda 2005 eller senare– möjligheter att idrotta organiserat 
såväl inom- som utomhus 

• Födda 2004 eller tidigare – möjligheter att idrotta organiserat 
utomhus 
 

Oavsett vilken åldersgrupp som är aktuell gäller att all verksamhet ska följa 
de föreskrifter och allmänna råd från ansvariga myndigheter.  

För verksamhet i Sollentuna kommuns anläggningar gäller följande från och 
med måndag den 25 januari fram till och med den 7 februari: 

Inomhusanläggningar (gäller såväl idrottshallar som ishallar) 

Öppnas upp för aktiva födda 2005 eller senare. Denna verksamhet ska 
fortsatt organiseras så den följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och 
allmänna råd. Ordinarie säsongsbokningar gäller.  

Utomhusanläggningar  

Tidigare gjord fördelning på de vinterunderhållna planerna gäller då 
verksamhet för 2004 eller tidigare får träna utomhus. Det är också denna 
grupp dessa tider primärt fördelats till.  Verksamheten ska fortsatt 
organiseras så den följer Folkhälsomyndighetes föreskrifter och allmänna 
råd. 

Aktiva som kommer i kläm – aktiva inomhus födda 2004 eller tidigare 

Vi ser en mycket utmanande situation för aktiva i inomhusidrotter som inte 
tillåts utöva sin idrott inomhus. I dialog med föreningslivet vill vi titta på 
förutsättningar att upprätthålla utomhusytor för dessa. Detta arbete startar 
omgående.  

Notera 
Alla inomhusanläggningar kommer på måndag den 25 januari att vara upp 
skyltade utifrån pandemilagen. Alldeles oavsett pandemilagens maxantal i 
en anläggning så ska föreskrifter och allmänna råd följas. RF samt även 
respektive SF och SDF kan ha specifika råd och instruktioner om hur 
verksamheten ska bedrivas på ett säkert sätt. Detta kan i flera fall leda till att 
verksamhet, för att bedömas som smittsäkert, behöver genomföras med ett 
färre antal aktiva än vad hallen tillåter enligt pandemilagen.   
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FAQ för idrottsverksamhet mellan 25 januari 
och 7 februari 

 
• Vilka anläggningar kommer öppnas? 

Alla Sollentuna kommuns bokningsbara anläggningar öppnas. Det 
gäller ishallar, inomhus-och utomhusanläggningar. Möteslokaler 
hålls fortsatt stängda.  
 

• Vad gäller för olika åldersgrupper? 
Regeringen uttryckte en fortsatt tydlig uppdelning av åldrar i två 
grupper, som var för sig har olika förutsättningar att komma igång 
med organiserad träningsverksamhet: 

Födda 2005 eller senare 
Möjlighet att träna såväl inom- som utomhus. Samtliga 
anläggningstyper står därför öppna för denna målgrupp.  

Födda 2004 eller tidigare 
Möjlighet att träna utomhus. För denna grupp finns anläggningar 
utomhus tillgängliga.  

• Kan elitaktiva fortsätta att träna? 
För yrkesverksamma elitidrottare gäller att man har möjlighet att 
träna oavsett ålder. Det är respektive förbund som avgör vad som 
räknas som yrkesverksam elitidrott.  
 

• Gäller de tider som fördelats till föreningarna sedan 
tidigare? 
Ja, fördelade säsongsbokningar gäller i aktuella anläggningar från 
den 25 januari till 7 februari. Vad gäller fotbollsplaner så har vi en 
dialog med alla fotbollsföreningar när det kommer till tidfördelning 
de kommande veckorna. 
 
Praktiska frågor om bokningar ställer ni till 
idrottskonsulenter@sollentuna.se 
 

• Tänker kommunen på de inomhusidrottare som nu inte 
får bedriva någon träning inomhus (födda 2004 eller 
tidigare)? 
Ja. Detta är en kategori idrottare som med rådande restriktioner 
kommer i kläm vilket är olyckligt. Vanligtvis skulle dessa föreningar 
bedriva sin huvudsäsong för fullt denna årstid. Vi har för avsikt att i 
dialog med berörda föreningar se över möjligheter att stödja dem på 
bästa sätt så att verksamhet utomhus kan bedrivas så smidigt som 
möjligt.  
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• Vad gäller för föreningsdriven idrottsverksamhet nu 
egentligen? 
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 förstås också följas. Men i 
flera fall kommer verksamhet som bedöms vara smittsäkert 
understiga det antal personer kan vistas i anläggningen.  
 

• Kommer omklädningsrummen vara öppna i 
anläggningarna? 
Omklädningsrummen är fortsatt stängda.   
 

• Går det att boka tider som privatperson? 
Nej, tillsvidare har kommunen valt att inte ge privatpersoner den 
möjligheten. Så snart möjligheten öppnas upp kommer kommunen 
att kommunicera det.  
 

• Vad gäller för allmänhetens åkning? 
Sollentunavallens bandyplan är öppen för allmänhetens åkning. 
Maxantal som inte får överskridas kommer att anslås i anslutning 
till bandyplan. 
 

• Vart vänder vi oss om vi har fler frågor? 
Då är ni välkomna att skicka ett mail till 
idrottskonsulenter@sollentuna.se 
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