FAQ
Senast uppdaterad 28 april 2022

Frågor och svar om Täby Sim och Nya Simhallen
Fråga 1: Varför skriver Täby Sim en debattartikel som ifrågasätter villkoren i nya simhallen?
Svar: För att vi brinner för god simkunnighet bland barn & ungdomar i Täby och vill ge fler aktiva
simmare en hälsosam idrottsvardag. Vi har länge drömt om att utöka verksamheten men som det ser
ut nu får vi inte särskilt mycket mer plats, och för de som kommer in i föreningen blir det extremt
dyrt att gå simskola eller simträna. Vi känner oss inte tillräckligt lyssnade till och vill använda media
för att få större uppmärksamhet.
Fråga 2: Är Täby Sim missnöjd med dialogen med Täby kommun?
Svar: Ja. Trots otaliga försök över flera år har man inte lyssnat, fullt ut förstått, svarat eller insett
konsekvenserna av olika beslut. Faktum är att vi så sent som i den offentliga upphandlingen av
driftsentreprenören för badet, fick till oss “svaren” där villkoren dikterades också för Täby Sim.
Fråga 3: Vem/vilka representerar Täby Sim och hur går dialogen med kommunen till?
Svar: De senaste åren har Ordförande och Klubbchef representerat Täby Sim de flesta tillfällen, men
också kassör har deltagit. Samtalen startade redan i maj 2019 med kommunens kultur- & fritidschef
samt idrottschef. Exempel på frågor vi sedan dess framfört är möjligheterna att ta plats, växa och
utvecklas över tid i nya hallen, hur få rättvis tilldelning av tid i bassängerna och hur säkra rätt
förutsättningar i lokalen att bedriva vår verksamhet. Frågorna har ställts upprepade gånger och
tyvärr har dessa till stora delar förblivit obesvarade och obearbetade trots en mängd försök till
sittningar och olika kommunikationsvägar.
2021 fick vi beskedet om förutsättningarna vad gäller tider i bassängerna för hela föreningslivet,
alltså inte bara för Täby Sim, samt vilka taxor och vilken affärsmodell som skulle gälla. Däremot var
löftet att upphandlingen av driftsentreprenör inte skulle påbörjas förrän alla våra följdfrågor var
utredda vilket kommunen valde att bryta. Där startade den process vi fortfarande är inne i med
snabba politikermöten och stressig dialog där vår styrelse har behövt ta ställning och agera för
föreningens bästa.
Fråga 4: Vad konkret vill vi ändra i villkoren? När kommer vi känna oss mer nöjda?
Svar: Vi kommer känna oss mer nöjda när vi får:
• mer plats till vår nuvarande simskola. Bara för att täcka simskolekön som alla föräldrar i Täby
säkert känner till skulle vi behöva minst 40% mer tid i undervisningsbassäng.
• Möjlighet att växa och utöka vår simverksamhet i takt med både vår och kommunens
tillväxtplan - minst 5% per år.
• rimliga kostnader för att kunna delta med vår ideella förening. De nya hyrorna innebär att
föreningen för simtränande barn och ungdomar ska betala mer bara för att komma in på
badet än vad de idag betalar idag för medlemskap, träningsavgifter och entré. Simning har
aldrig varit och ska heller aldrig få bli en sport bara för de med stor plånbok.
• Möjlighet till minst lika stor andel träningstillfällen för klubbens ungdomar jämfört med
andra klubbar i Simmarsverige.
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Fråga 5: Behöver jag som medlem oroa mig, finns det risk för höjda avgifter för våra simmare i nya
hallen?
Svar: Om kommunen inte ändrar villkoren innan vi tillträder så ser det tyvärr ut så. Att det kan kosta
något mer för en förening i en ny ersättningsanläggning är rimligt. Men med presenterade villkor
idag tvingas föreningen “hitta” över 1,3 miljoner per år. I praktiken förväntar man sig att en ideell
verksamhet främst för ungdomar alltså ska finansiera bad för allmänheten vilket känns både orättvist
och direkt svårsmält.
Fråga 6: Jag håller med Täby Sim, vad kan jag göra för att hjälpa föreningen?
Svar: Du som medlem kan hjälpa oss sprida våra inlägg, bidra i debatten eller varför inte prata med
våra politiker om inte förr så senast i valstugorna i höst. Om vi är många som skapar uppmärksamhet
i många forum samtidigt höjer vi föreningens röst och då tro vi faktiskt att bättre villkor går att få
fram. Men det kräver att kommunen lyssnar, tänker om och hittar nya sätt för en hållbarare lösning.
Och för det krävs att våra politiker ändrar sina beslut!
Fråga 7: Jag vill veta mer om planerna med nya hallen. Var finns det mer information?
Svar: Information om Täby kommuns nya simhall finns samlat på kommuns hemsida
https://www.taby.se/taby-utvecklas/taby-park/taby-nya-simhall/
Intervjuer med oss och Birgitta Kaask liksom vår debattartikel finns Mitt i Täbys hemsida
https://www.mitti.se/taby
Vill du hjälpa oss med inspel i debatten eller få svar på fler frågor hör av dig till
Klubbchef Mats Lennarthson mats.lennerthson@tabysim.se
Fråga 8: Om media kontaktar mig, vad får jag säga och vad gör jag då?
Svar: All mediekontakt hänvisas till Klubbchef Mats Lennerthson mats.lennerthson@tabysim.se
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