
En fantastisk säsong är över och en ny står för dörren 

En händelserik simsäsong är nu avslutad och en ny påbörjad. Inom tävlingssimning har våra simmare 
förmodligen presterat de bästa resultaten i föreningens historia. Under sommaren har vi har vi haft 
simmare på Svenska mästerskapen för ungdomar (Sum Sim), juniorer (JSM) och för seniorer (SM). I 
poängkampen bland föreningar placerade sig Täby Sim där på 5:e, 2:a respektive 3:e plats. Vi hade 
även med tre simmare i VM-truppen och bärgade där hem Sveriges båda medaljer genom Therese 
Alshammars guld- och silvermedalj. Ett stort grattis och tack till alla simmare och ledare som ligger 
bakom dessa prestationer! En ny säsong har nu smygstartat med utmaningar både vad gäller 
simhallsfrågan och Täby Sim som SM-arrangörer.  

 

Vad händer med Tibblebadet och en eventuell ny simhall 

I vintras fick vi information av Täby kommun om att Tibblebadets dagar var räknade och att en 
permanent stängning planerades till sommaren 2012. Kommunens besked baserades på resultatet av en 
fristående konsultundersökning. I juni hade vi så ett nytt möte på Täby kommun och där gavs helt nya 
besked. De delar av simhallen som bedömdes vara av akut renoveringsbehov är reningsanläggningen. 
Övriga delar som klimatskal, ventilationsanläggning mm bedöms däremot ha en kvarvarande livslängd 
på 5 – 6 år. Mot denna bakgrund hade kommunen beslutat om och handlat upp en omfattande 
upprustning av reningsanläggningen. Renoveringsarbetena beräknas vara klara under vecka 34 vilket 
innebär att Täby Sim kan påbörja verksamheten i hallen den 29 augusti. Detta får en viss inverkan på 
föreningens kursverksamhet, vilken i möjligaste mån kommer att omdirigeras till tillgängliga 
utomhusanläggningar. Åtgärderna i sommar innebär att Tibblebadet kan fungera i ytterligare 5 – 6 år, 
vilket i sin tur gör att ett tidsutrymme skapas för att planera och bygga en ny hall på annan plats i 
kommunen. Ambitionen är därmed att en ny hall ska stå klar innan Tibblebadet stängs för gott. Täby 
kommun har egen information i simhallfrågan vilken kan läsas under www.taby.se/tibblebadet. Från 
Täby Sims sida fortsätter vi nu diskussionerna med kommunen och framför ständigt våra 
grundläggande önskemål som är en bassäng på 52 x 25 m samt en rejäl yta längs sidan med skjutbara 
läktare.  

 

Täby SM-arrangör – din insats behövs! 

Täby Sim arrangerar, i samarbete med Stockholmspolisens IF, SM i kort bana mellan den 24 och 27 
november i Eriksdalsbadet. De praktiska arrangemangen börjar ta form men inom ett område återstår 
mycket arbete, nämligen att sälja arrangemanget till sponsorer. SM är en viktig möjlighet att, på ett 
enkelt sätt, stärka föreningens ekonomi. En broschyr finns framtagen med prislista på olika 
reklamplatser till högst rimliga priser, från en tusenlapp upp till 10.000:-. Vi behöver din hjälp med 
ingångar hos möjliga sponsorer, exempelvis din arbetsgivare eller ditt företag. Hämta några broschyrer 
hos Hans Chrunak på Täby Sims kansli, sätt dem i händerna på marknadsansvariga och återkom med 
kontaktuppgifter för dessa personer till Hans Chrunak så tar han en vidare kontakt. På detta sätt bidrar 
du till ett fortsatt framgångsrikt Täby Sim.  

 

En ny härlig simsäsong önskar 

Per Strand, ordförande i Täby Sim 

http://www.taby.se/tibblebadet

