
 

VIKTIG 
INFORMATION! 

 
Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen måste ett 
maxtak för lokalen som helhet samt för respektive avgränsat utrymme beräknas. Dessa maxtak måste 
följas av alla som har verksamhet eller är i lokalen. Detta är inte en rekommendation som är frivillig att 
följa utan en lag. Inga undantag finns. Brott mot lagen kan leda till vite/böter eller att verksamheten 
stängs ned. 

 
Maxantal personer i KFUM-hallen 
• I KFUM-hallen får det totalt i alla tillgängliga utrymmen finnas totalt 48 personer 
• Max personer i träningshallen - 39 personer  
• Max personer i omklädningsrum 1 - 4 personer (till vänster nedanför trappan) 
• Max personer i omklädningsrum 2 - 5 personer (till höger när man kommer ner för trappan) 
 
Den som är ansvarig för respektive verksamhet/grupp ska säkerställa att dessa maxtak följs. Varje 
grupp måste lämna hallen innan nästa grupp får gå in. Varje grupp ska planera och säkerställa att man 
är ute ur lokalen i samband med att den bokade tiden är slut. 
 
För att säkerställa att flera grupper inte är i hallen samtidigt samt att maxtaket inte överskrids ska 
ansvariga personen för respektive grupp först själv gå in i hallen och säkerställa att förra gruppen har 
lämnat innan den egna gruppen släpps in. 
 
I trapphuset ska ingen uppehålla sig, den är till för att ta sig in och ut i lokalerna 
 
Övriga åtgärder för minskad smittsmidring 
• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i verksamhet utan stanna hemma till och 

med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under verksamhet skall man gå hem direkt. 
• Undvik omklädningsrummen i möjligaste mån och byt om och duscha hemma före och efter 

verksamhet. Observera att maxgräns för omklädningsrum måste följas om de används. 
• Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv. 
• Vid aktivitetens början och slut ska man minska trängsel. Grupper ska ha lämnat 

hallen/omklädningsrum innan träningstiden är slut och grupper ska inte heller gå in i 
hallen/omklädningsrum innan träningstiden börjar. 

• Barn/ungdom som skall delta i verksamhet skall lämnas utanför ytterdörren eller på plats anvisad av 
hyresgäst. Ledare får möta upp barnen vid ytterdörren. 

• Vi uppmanar våra medlemmar och besökare som tillhör en riskgrupp att iaktta särskild försiktighet 
• Håll 2 meters avstånd till varandra 
• Anpassa er verksamhet för att minimera och ta bort moment med närkontakt 
• Undvik trängsel t.ex. vid kö till ett redskap/station eller vid in och utpassering till hallen. 
• Ha god handhygien. Tvätta händer med tvål och använd handsprit. Tvål finns att tillgå i lokalen. 
• Om det är möjligt, genomför aktiviteten utomhus 

Tillsammans bidrar vi till minskad smittspridning. 
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