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ORDFÖRANDE HAR ORDET
2017-12-29

Vi närmar oss slutet av 2017 och det är en bra chans att summera vad som skett och samtidigt blicka framåt. För oss i Täby Sim är
såklart våra verksamhetsresultat det absolut viktigaste. Uppenbara resultat i vår tävlingsverksamhet är mycket bra
mästerskapsprestationer framförallt i sommarens Sum-Sim. Men även i de mästerskap där Masters har deltagit ser vi mycket goda
resultat. Vårt övergripande mål som klubb är att över tiden vara topp 10 i Sverige. Vi ser fram emot sammanställningen från
simförbundet med tillförsikt. Ett annat verksamhetsmål som vi uppfyllt är att vi erbjuder över 3000 simskoleplatser. Det är lätt att ta
för givet men något jag tycker vi skall vara oerhört stolta över, det ger oss rejäl påfyllning av ungdomar som är framtidens Täby
simstjärnor.
Vårt kansli har under året förändrats ordentligt. När vår klubbchef lämnade oss i våras valde vi att inte direkt ersättningsrekrytera
utan vi tog chansen att anpassa organisationen till den kommittéstruktur vi skapat. Till vår hjälp har vi och har haft Dennis
Fredriksson. För Per, Erik, Johan och Agneta har förändringarna blivit att både göra saker annorlunda men också att leva med
högre arbetsbelastning än tidigare. Vill passa på och skicka ett tack till er, framförallt för ert engagemang och er lojalitet mot
föreningen och våra simmande ungdomar. Helt nöjda med organisationen är vi inte varför mindre justeringar är att vänta inför 2018.
Att arrangera tävlingar gör vi några gånger per år. Behovet av funktionärer är då stort. I syfte att dela börda jämnare har vi under
året bestämt att alla simmar som från och med hösten 17 börjar i en Simiaden grupp skall ha en funktionär kopplad till sig.
Funktionärskopplingen gäller sedan alla kommande år och i alla kommande gruppen och är en förutsättning för deltagande i
verksamheten. På ett par års sikt innebär detta att vi kommer att nå målet om minst 120 funktionärer och därmed skall ingen måsta
jobba mer än ett pass under en helgtävling.
Under 2017 har frågan om vår huvudsponsor varit uppe på beslutsbordet och vänt. Vi påbörjade utvärderingen redan 2016 och
ganska snart utkristalliserade sig två tydliga alternativ. Länge upplevde vi det som ”jämt skägg” men när Dennis hjälpte oss se
igenom de erbjudanden vi fått stod det klart att vår befintliga sponsor TYR drog det längsta strået. Med nya sponsor följer också att
vi sjösatt en ny kollektion och vi har sagt att vi vill att alla simmare har vår nya klubboverall. Tyvärr förutsåg nog inte TYR mängden
av beställningar som skulle komma från oss så jag vet att leveransen har dragit ut på tiden. Vi väntar även en egen webbshop från
TYR som skall göra det lättare för oss att handla just de saker vi bestämt oss för att vi skall ha.
Simhallsfrågan är en långbänk under året. Vi inledde 2017 med att träffa samtliga politiker och tjänstemän i individuella möten. Till
dessa möten hade vi tagit fram ett material där vi gav Täby Sims syn på utformningen av den nya simhallen. Ett material som tar sitt
ursprung i den planerade tillväxten av såväl kommun som region. Vår slutsats är att det utöver mer vattenyta även behövs mer
flexibilitet. Därav att vi argumenterar för en 25X50 meters bassäng kompletterat av övningsbassänger. Kommunens politiker är helt
på vår linje och det första förslaget som publicerades var en anläggning med 3 bassänger och ett mindre familjebad. Tyvärr visade
den sig bli lite för dyr så nu finns ett bantat förslag, från 11 000 till 9 900 kvadrat stort. Bantningen har skett utan att det påverkat
vattenyta. Bantning till trots, blir den anläggning av blir den ett jättelyft för kommunen. Det vi hoppas nu är att kalkylerna går att
landa på de 402 mkr som är avsatta för bygget. Bantningsarbetet har lett till förseningar i projektet. Tidigast 2022 kommer vi att
kunna premiärsimma. Moderaterna har sedan tidigare lovat beslut om ny simhall under denna mandatperiod. Jag vill tro att de inte
kommer att svika detta löfte.
Konsekvensen av förseningen i arbetet med nya simhallen blir att kommunen tvingas till en insats för att utvärdera och säkerställa
Tibblebadets drift till 2022. Vi har ju sedan tidigare ett löfte från Leif Gripestam att vi kommer att kunna simma där tills det nya badet
är igång. Ett löfte som vi räkna med att Leifs efterträdare kommer att ärva.
Ett gott slut och ett gott nytt år!
Anders Barnå
Ordförande Täby Sim
Läs hela inlägget »

KURSER MED START I JANUARI
2017-12-19

Vuxencrawl:
Nybörjare. Tors 07.00

Nybörjare. Sön 20.30
Fortsättning. Tis 07.00
Fortsättning. Sön 20.30
Avancerad. Tis 06.00
Klicka på repsektive grupp för mer information samt anmälan!
Simskola för vuxna:
Lör 17.15
Simskola för barn:
Klicka här för att komma till anmälan.
Läs hela inlägget »

KLUBBMÄSTERSKAP
2017-11-29

Söndagen 17 december är det dags för Täby Sims KM 2017.
Inbjudan här.
Lagblankett här.
Läs hela inlägget »

BÄSTA LÅNGBANE MASTERS SM NÅGONSIN!
2017-11-28

Täby Sim Masters ställde upp med en mycket taggad trupp till Masters SM i 50 m bana som gick 24-25/11 i den nya 50m
bassängen i Umeå.
Det blev många fina resultat, personliga rekord och bra och underhållande bedrifter under helgen!
Stefan Scherling var den som var mest i vattnet under helgen, han körde 9 individuella lopp och fyra lagkapper under tre tävling
pass, och kom hem med 9 guld, 2 silver och ett 1 brons. Han utmanade sig även på nya distanser och var årets riktiga fighter och
kämpe!

Vi fick också se svenskt rekord av Gunilla Rasmuson på 50 bröst i klassen 60-64 år, och det roligaste var på 4x100 frisim damer
200 klassen, där hon slog rekordet på 100 fritt på startsträckan - och i samma lopp slog även damlaget med Gunilla, Anna
Uddhammar, Caroline Magnusson och Johanna Zetterström svenskt rekord!
Roligt var att Täby Sim segrade i alla sina lagkapper och i de fall vi hade två lag med i samma lagkapp, kom det andra laget på en
silver plats!
Vi hade fyra debutanter på årets SM, där alla slog personligarekord, tog medaljer och gjorde jätte fina lopp.
Årets Runner-up var debutanten i 40-44 års klassen, Johan Carlén som vann tre segrar individuellt och var med och tog 4 guld i
lagkapper.
Här hittar du alla resultat: läs
Trots sena avhopp pga. av sjukdom och skador lyckas Täby Sim komma på en tredje plats i klubbstriden, endast 89 poäng från
segraren Neptun.
Det innebär att Täby Sim masters nu blir totalt andra klubb i Sverige 2017 efter både Masters kort och långbane SM, med 675
poäng till Täby Sim. Här ser du total ställningen. läs
Läs hela inlägget »

KLUBBKLÄDER
2017-11-27

Nu finns åter chansen att beställa klubbkläder. I denna omgång är det möjligt att beställa klubboverallen, hoodies (barn & vuxna), tshirts (barn & vuxna) samt tights.
Tider att prova storlekar på klubboverallen:
tisdag 28/11 kl. 19.15-19.45
onsdag 29/11 kl. 16.30-17.30 / 20.15-20.45
torsdag 30/11 kl. 19.00-19.30
Beställ på vår webbshop senast fredag 1 december kl. 09.00.
Preliminär leveranstid t-shirts och hoodies 3 veckor. Övrigt efter nyår.
Vi återkommer med tider för uthämtning av beställningar.
Vid frågor kontakta Per Edelholm per.edelholm@tabysim.se / 072 942 58 70.
Läs hela inlägget »
Läs hela inlägget »

FUNKTIONÄRSUTBILDNING
2017-11-14

Nu är det dags för funktionärsutbildning. Täby Sim behöver fler utbildade funktionärer för att kunna arrangera tävlingar. Vid varje
tävling behövs ca 20 funktionärer per pass.
Klicka här för mer information.
Läs hela inlägget »

UPPDATERING AV ALLA FUNKTIONÄRER
2017-11-09

Uppdatering för alla funktionärer sker vart 4 år.
Nu är det dags för alla att uppdatera sig för att vara kvar som funktionär i Täby sim. Går man inte uppdateringen får man göra om
hela funktionärsutbildningen om man ska vara kvar.
Anmäl er här.
Läs hela inlägget »

50 MANNA ERIKSDALSBADET
2017-11-06

Den 13 oktober tävlade även detta året Täby Sim med ett 50 manna lag. (50*50 frisim i lagkapp)
Vi kom på en 2:a plats efter segrande Neptun. Och som vanligt var det ett roligt arrangemang med hög stämning där många
träffade både nuvarande och gamla simkompisar från många olika klubbar. I år var det hela 7 lag som var med och tävlade i
50 manna. Och många ålderklasser var med i Täbys lag, från 15 år upp till till 60 år. Vi tackar Marcus Pellfolk och Jonas Lögdberg
för att de håller ihop och fixar detta varje år! Här hittar du resultaten
Läs hela inlägget »

HÖSTLOVET
2017-10-24

Det är ingen simskola 30/10-5/11.
Läs hela inlägget »

VUXENCRAWL - START I OKTOBER
2017-10-19

Nu finns vuxencrawlkurserna med start i oktober öppen för anmälan!
Följande grupper finns tillgänliga:
Nybörjare Tors 07.00
Nybörjare Sön 20.30
Fortsättning Tis 07.00
Fortsättning Sön 20.30
Avancerad Tors 06.00
Klicka på repsektive grupp för mer information samt anmälan!
Läs hela inlägget »

VUXENSIMSKOLA- START 11 NOV
2017-10-11

Nu finns vuxensimskola med start i november öppen för anmälan!
Klicka här för anmälan.
Läs hela inlägget »

NYA KLUBBKLÄDER!
2017-10-06

Nu finns det äntligen möjlighet att beställa klubbkläder, däribland vår nya
klubboverall.
Vår nya klubboverall (jacka och byxa - bilden till höger) säljs till specialpris denna
beställningsomgång. 750 kr utan namntryck och 775 kr med namntryck (efternamn längst ned på
ryggen).
Modellen är denna, finns i dam- och herrstorlekar.
Möjlighet att prova storlekar på klubboverallen finns på kansliet fredag 6/10 kl. 18.00-21.00, måndag
9/10 kl. 15.30-16.30 / kl. 19.00-20.00 samt torsdag 12/10 kl. 18.00-20.00.
Via vår webbshop kan ni beställa vår nya klubboverall, t-shirts, hoodies för barn och ryggsäckar.
Beställ senast 12 oktober. Leveranstid c:a 3 veckor. Vi återkommer med tider för uthämtning av beställningar.
Vid frågor kontakta Per Edelholm per.edelholm@tabysim.se / 072 942 58 70.
Läs hela inlägget »

UTFÖRSÄLJNING SÖN 24 SEPTEMBER!
2017-09-22

Nu på söndag under Utmanaren mellan kl. 16.00-c:a 19.00 på Tibblebadet säljer vi ut hela vårt kanslilager av:
- Simglasögon
- Badkläder
- Hoodtröjor
- Linnen
- Fenor
- Paddlar
med mera
Ta chansen och handla till förmånliga priser!
Läs hela inlägget »

UTMANAREN 24 SEP
2017-09-19

På söndag är det Utmanaren, vår interna tävling för Teknikgrupperna. All info hittar du under aktivitetskalendern.
Simskolan har träning som vanligt. Hajen nyb tränar på bana 2 på grunda och hajen forts tränar på bana 5 på grunda.
Läs hela inlägget »

TELEFONTID
2017-08-29

Vår telefontid är onsdagar kl. 09.00-11.00. Vi är tillgängliga på kansli@tabysim.se alla vardagar.
Läs hela inlägget »

FORUMVECKAN 2017
2017-08-23

Parasport Stockholm bjuder in till sin årligen återkommande Forumvceka V 37. Veckan innehåller
något för alla, personer med funktionsnedsättning, föräldrar, ledare, skolpersonal m.fl. Innehållet
varierar mellan roliga prova på dagar och inspirerande föreläsningar. Läs mer
på: www.parasport.se/Stockholm
Läs hela inlägget »

MEDALJREGN FÖR TÄBY SIM I MASTERS VM!
2017-08-21

Våra fantastiska masters simmare fortsätter att imponera,
denna gång under MASTERS VM i Budapest.
Gunilla Rasmuson kammade hem hela 2 VM silver i 50m frisim och 50m rygg
Stefan Scherling kammade hem ett mycket välförtjänt VM brons i 50m bröst
En liten men taggad trupp på 8 personer från Täby Sim Masters tävlade Masters VM i Budapest mellan den 11-20 augusti.
Tävlingarna var proffsigt arrangerande och grenarna roterade i alla fyra olika bassängerna, så att alla fick chansen att simma i ’VM
Bassängen ’. Eftersom man valt att tävla i 4 bassänger och att det dessutom finns 2 insimningsbassänger på varje arena är det gott
om plats för insimningoch avbad, och ingen trängsel, och hela arrangemanget var så mycket bättre, snabbare genomfört och
trevligare arrangerat än ’katastrofala’ Masters EM i London förra året. Som Masterssimmare kan man inte få en bättre upplevelse än
årets Masters VM och vi hoppas fler tar chansen att vara med nästa stora mästerskap.
Täbys Trupp lyckades ta hem två silver medaljer, och en brons medalj. Silvermedaljer genom Gunilla Rasmuson i klassen 60-64 år
på både 50 fritt och 50 rygg. Och bronsmedalj till Stefan Scherling i klassen 45-49 år på 50 bröst.
Nytt för i år var att vi hade deltagare i Open Water. Vår trupp (Camilla Thune, Anna Uddhammar och Peter Håkansson) hade en
tuff start på 3000 Open Water med höga vågor och hård blåst, så det var en tuff uppgift att genomföra loppet på 3000 meter. Våra
simmare lyckades bra, och Camilla Thune kom på en 17:e plats i klassen 50-54 år.
Vi hade många fina simningar av övriga deltagare i truppen, som lyckades bra och slog personligt rekord på många distanser!
Helena Fältman slog personligt rekord på 200 och 800 fritt, Camilla Thuné pers på 200 fritt, och Caroline Magnusson slog personligt
rekord på 50 fritt och 50 fjäril. Peter Håkansson slog pers. på 200 fritt och 800 fritt. Gunilla Rasmuson slog pers. på 50 rygg.
Vissa som var skadade eller hade varit sjuka, som Stefan Scherling och Mimmi Kvissberg kämpade på bra, och gjorde trots det fina
resultat!
Vi säger grattis till alla som var med och simmade i Budapest, och nu startar vi om med nya mål till hösten!
Här hittar du alla Täbys resultat: läs
Titta in här, för mer information om alla fina resultat i den svenska masterstruppen.
Läs hela inlägget »

NY TELEFONTID
2017-08-15

Tillsvidare är vår telefontid onsdagar mellan kl. 09.00-11.00. Ni når oss på 08-768 15 44.
Vi finns tillgänglig som tidigare på vår mail kansli@tabysim.se.
Läs hela inlägget »

TÄBY SIM SÖKER SIMSKOLEINSTRUKTÖRER!
2017-08-03

Vi vill förstärka organisationen ytterligare med siminstruktörer för att vidareutveckla vår simskola.
Vår målsättning är att kunna erbjuda våra medlemmar en verksamhet som kännetecknas av: hög
kvalité, god service och den senaste pedagogiken.
För att vara siminstruktör hos Täby Sim vill vi att du har god hand om barn, har intresse av
simkunnighet, är noggrann.
Är du intresserad? Skicka CV och några rader om dig själv till: agneta.timback@tabysim.se
Läs hela inlägget »

VUXENCRAWL - START I AUGUSTI
2017-08-03

Nu finns vuxencrawlkurserna med start i augusti öppen för anmälan!
Följande grupper finns tillgänliga:
Nybörjare Tis 06.00
Nybörjare Tors 07.00
Nybörjare Sön 20.30
Fortsättning Tis 07.00
Fortsättning Sön 20.30
Avancerad Tors 06.00
Klicka på repsektive grupp för mer information samt anmälan!
Läs hela inlägget »

SOMMARINFO
2017-06-29

Vecka 27-29 har vårt kansli stängt. Vi finns tillgänglig på e-post (kansli@tabysim.se) måndagarna 3:e, 10:e och 17:e juli.
Vill ni boka en plats i någon av våra sommar- eller höst kurser gör ni det på vår bokningssida.
Vi är åter på plats vecka 30.
En fortsatt trevlig sommar önskar Täby Sim!
Läs hela inlägget »

ORDFÖRANDE HAR ORDET - SOMMAREN SER LJUS
UT FÖR TÄBY SIM!
2017-06-12

Läs vår ordförande Anders Barnås senaste blogginlägg HÄR.
Läs hela inlägget »

SIMMA I ÖPPET VATTEN

2017-06-02

Nu finns chansen att lära sig och träna i öppet vatten. Den 12 juni drar vi igång sommarens
träningar i Ängsholmsbadet. Anmäler dig gör du på vår anmälningssida i vanlig ordning.
En utmärkt möjlighet att träna inför sommarens tävlingar i Open Water, SwimRun eller Triathlon.
Läs hela inlägget »

TRÄNING I HELGEN
2017-05-23

Teknik brons, silver, guld, båda simiadengrupperna, brons magistern nyb och guld magistern har träning som vanligt i helgen.
Brons och silvermagistern tränar tillsammans 17.15-18.00.
Läs hela inlägget »

FRAMTIDS KICK-OFF I ÖREBRO
2017-05-13

Vårt härliga tränargäng åkte i helgen iväg till Örebro för en framtids Kick-Off. Två fullspäckade
dagar med temat att utveckla Täby Sim ytterligare i framtiden stod på programmet. Samtidigt
presenterades klubbens nya Verksamhetsansvarig, Per Edelholm. Per som tidigare har varit tränare
i klubben sedan årsskiftet tillträdde sin tjänst 1 maj.

Läs hela inlägget »

TYR KLUBBKVÄLL MÅNDAG 15 MAJ
2017-05-11

TYR bjuder in till klubbkväll nu på måndag kl. 16.00-20.00 på Tibblebadet. Till försäljning finns dräkter, simkläder och simutrustning.
Medlemmar i Täby Sim har 20% rabatt.
Varmt välkomna!

Läs hela inlägget »

NY BADDRÄKT/BYXA? ALLTID 20% RABATT HOS
TYR!
2017-04-21

Snart dags för Scandic Täby Invite. Vår eminenta märkessponsor TYR kommer att finnas på plats
med fin-fina erbjudanden och dessutom har alla Täbysimmare förstås 20% i TYR-shopen under
tävlingen. Men rabatten gäller inte bara där... Ni kan även gå in på TYR´s fina hemsida, och
beställa vad ni behöver. Även här har ni 20% rabatt förstås, det enda ni gör är att ni vid betalning
skriver i Täbys rabattkod: TBY02S så får ni rabatten automatiskt dragen vid köpet. Nice va :-)

Läs hela inlägget »

SCANDIC TÄBY INVITE TYR 29-30 APRIL
2017-04-18

Vår tävling Scandic Täby Invite TYR stundar runt hörnet. Vi har glädjande fått in fler än 2000 individuella anmälningar från 19
klubbar. All support vi kan bidra med är värdefull för tävlingens framång.
För föräldramedverkan anmäl er här.
Vår arrangemangskommitté med Nina Junehed i spetsen har sökt sponsorer för tävlingen. Ni föräldrar får gärna ta ett titt på vårt
sponsorpaket - se här. Kanske känner ni till något företag som kan vara intresserade av sponsring för Scandic Täby Invite TYR.
Läs hela inlägget »

NYA STYRELSEN, VALBEREDNING OCH REVISORER I
TÄBY SIM
2017-04-04

Såhär ser nya styrelsen för Täby Sim ut!
Vid årsmötet 2017 omvaldes Anders Barnå som Ordförande för föreningen för ytterligare en
mandatperiod.
Vi välkomnade även in tre nya styrelseledamöter; Stefan Bolling (kassör), Caroline Magnusson
(nytillsatt ordförande i Masterskommittén) och Anahid Gabrielsson.
Att komplettera tidigare valda ledamöter Håkan Persson (vice ordförande), Nina Junehed (ordförande i
Arrangemangskommittén), Anders Forsberg (ordförande Simkommittén) samt Helena Lingham (sekreterare).
Vid årsmötet valdes också sedvanligt Valberedning samt Revisorer:
Till ordförande för valberedningen valdes Karin Lundh Alin för ytterligare en mandatperiod tillsammans med Ahmed AlKhalili och Rebecca Taylor
Till revisorer omvaldes Stellan Lundberg och vi välkomnar Joakim Banestig som ny revisor. Till revisorssuppleant valdes
Matthias Seel
Läs hela inlägget »

BÄSTA 4:AN RESULTAT
2017-04-03

Väldigt få lag anmälda men stort tack till Viggbyskolan och NTM som kom.
Resultat:
NTM lag 1 1.52.02
NTM lag 2 2.07.74
Viggbyskolan lag 1 1.43.01
Viggbyskolan lag 2 1.39.42
Viggbyskolan lag 3 1.43.44
Bästa hejarklack gick till NTM som får ett badkalas för hela klassen av Medley.
Läs hela inlägget »

ORDFÖRANDEN HAR ORDET - VÅREN OCH
TÄVLINGSSÄSONGEN I FULL GÅNG!
2017-03-31

Passa på och läs vår ordförande Anders Barnås, senaste blogginlägg för Mars - 2017!
Läs hela inlägget »

HÄRLIGA FRAMGÅNGAR - TÄBY SIM NÄST BÄSTA
KLUBB I MASTERS-SM
2017-03-27

Grattis alla simmare i Masters Tävling till fantastiskt fina framgångar i helgens Masters-SM!
Många medaljer skördades i såväl lagkapp som individuellt och inte minst kammades det hem både EUROPA- som NORDISKA
rekord!
Gunilla Rasmuson satte ett helt fantastiskt Europarekord på 29.89 50 m frisim damer 60-64 år och följde också upp med 2 st
nordiska rekord i 100 m medley och 50 m bröst.
Stefan Scherling gjorde också slag i saken och satte nordiskt rekord i 100 och 200 m bröstsim herrar 45-49 år. Totalt fick klubben 20
fina individuella medljörer i vår 28-manna starka trupp.
För mer info se: Masters SM 2017 Eskilstuna
Läs hela inlägget »

RIGGNING SERIESIM SÖN 26/3
2017-03-24

Hej!
Till söndagens Seriesim i Tibblebadet behöver vi hjälp med riggning inför och efter tävlingen.
Vi samlas kl. 15.00 utanför kansliet. Anmäl er här eller hjälp till på plats.
Tack på förhand.
Mvh,
Täby Sim
Läs hela inlägget »

SERIESIM PÅ SÖNDAG
2017-03-23

Vi har tävling på söndag vilket gör att Teknik Brons, Teknik guld, Simiaden och VSSMS inte har någon träning.
Det är vanlig träning för simskolan men att hajjarna tränar på grunda delen.
Läs hela inlägget »

VÄLKOMMEN TILL TÄBY SIMS ÅRSMÖTE!
2017-03-12

Som tidigare meddelat - samtliga medlemmar önskas hjärtligt välkomna till TÄBY SIM årsmöte
måndagen den 20 mars 2017, kl. 19.00 på Scandic Hotel Täby, Näsbyvägen 4.

Vi startar kl 18.30 med mingel och lite tilltugg.
Årsmöteshandlingarna finner ni här: ÅRSMÖTE
Välkomna önskar Styrelsen Täby Sim!
Läs hela inlägget »

INBJUDAN TILL INFORMATIONSMÖTE
TÄBY NYA SIMHALL,
TA CHANSEN ATT TA DEL AV DET SENASTE!
2017-02-28

En mycket trevlig inbjudan har precis inkommit till oss alla från Täby kommun!
Onsdagen den 15 mars kl. 18.00 i Kommunalhuskällaren kommer informationsmöte om Täby Nya Simhall hållas med mycket
intressant information på agendan såsom:
Projektet Täby nya simhall
Simhallens in- och utvändiga utformning
Andra simhallar i Sverige
Passa på och ta chansen och träffa och mingla med de tjänstemän som handhar planerandet av nya simhallen.
För mer information se Täby Kommuns mötesinbjudan.
Läs hela inlägget »

TRÄNING UNDER SPORTLOVET
2017-02-23

Ingen simskola 27/2-5/3.
Alla träningstider för grupperna hittar du under lovverksamhet/sportlov.
Läs hela inlägget »

SENASTE NYTT - NYA SIMHALLEN
2017-02-22

SE ALLA BILDER - Såhär kommer nya simhallen att se ut: Täby Nyheter.se
Från Täby Sims sida har vi haft förmånen att finnas med i projektet som bollplank. Det som nu presenteras är en bra simhall för alla
invånare och för oss föreningar som bedriver verksamhet i den. Det kommer bli fantastiskt att se den växa fram. Anders
Barnå Ordförande Täby Sim
Läs hela inlägget »

BEGRÄNSAD ÅTERKOPPLING UNDER V.8
2017-02-19

Under v.8 är del av personalen på semester vilket gör att vi kommer att ha begränsade möjligheter att svara i telefon samt
återkoppla på mail med den vanliga svarstiden, främst rörande simskola och teknikskola. Frågor rörande grupper och flyttningar
mellan grupper ges därför svar först v.9.
Läs hela inlägget »

VÄLKOMMEN TILL TÄBY SIMS ÅRSMÖTE!
2017-02-13

Härmed kallas alla medlemmar i TÄBY SIM till ordinarie årsmöte som hålls
måndagen den 20 mars 2017, kl. 19.00 på Scandic Hotel Täby, Näsbyvägen 4.
Vi startar kl 18.30 med mingel och lite tilltugg.
Årsmöteshandlingar publiceras på sidan ÅRSMÖTE.
Hjärtligt välkomna önskar Styrelsen!

Läs hela inlägget »

