
           Täby, 2022-03-18 

Ansökan om förlängd kommunal borgen, Täby Tennisklubb 

Täby Tennisklubb ansöker härmed om förlängd kommunal borgen från Täby kommun.  

Klubben bildades den 29 mars 1973 (hette Erikslunds Tennissällskap till 1999) och är en ideell 

förening med ändamål att: 

 bedriva tennisverksamhet 

 utveckla medlemmarna positivt såväl fysiskt som socialt 

 främja kamratskap och en trygg social gemenskap 

Klubben har knappt 400 medlemmar fördelat ungefär lika på seniorer och juniorer. Medlemsantalet 

har varit väldigt stabilt under en lång tid och verksamheten är välkänd och populär bland både 

juniorer och vuxna. Juniorträningen bedrivs vardageftermiddagar och består av allt från minitennis 

för de yngsta till tävlingsträning för de som spelat länge och mycket. Seniorträningen består av dels 

seniorspel på dagtid vardagar samt vuxenträning på söndagar. Till stora delar av junior-och 

vuxenverksamheten är det högt tryck inte sällan med kö som följd. Täby Tennisklubb anordnar också 

årligen klubbmästerskap och två stora externa tävlingar med ca 250 deltagare vardera (främst 

juniorer). Klubben har en heltidsanställd chefstränare (anställdes 1991) samt 12 timanställda. I övrigt 

sköts verksamheten av ideella krafter. 

Pandemin har inneburit ökad aktivitet i hallen, särskilt dagtid vardagar, med större intäkter som följd. 

Detta har möjliggjort att vi utan att tömma reparationsfonden bland annat har kunnat måla om 

golvet i hallen (gjordes senast 2010) samt att byta ut hallens elcentral. Styrelsen kommer fortsätta att 

jobba aktivt med att förbättra och förädla tennisverksamheten och samtidigt fokusera på intäkter 

och kostnader för att hålla en sund ekonomi. Verksamhetsåret 2022 består av styrelsen av: 

Pär Stockhammar, ordförande 

Klas Bergström, vice ordförande 

Robin Spinelli-Scala, ledamot 

Joakim Ekström, ledamot 

Mattias Wahlberg, ledamot 

Till ansökan bifogas: 

 de tre senaste årens resultat- och balansräkningar, revisions- och verksamhetsberättelser 
(bilagor 1-5) 

 budget/likviditetsprognos för de tre närmaste verksamhetsåren (bilaga 6) 

 uppgifter om villkoren för det lån som borgensåtagandet avser (bilaga 7) 

 uppgift om vilken säkerhet som kan erbjudas (bilaga 8) 

 

Hör av er ifall ni har frågor eller behöver kompletterande uppgifter. 

Med vänliga hälsningar, 

Pär Stockhammar   Klas Bergström 

Ordförande    Vice ordförande 

par.stockhammar@riksbank.se  klas.bergstrom@barilla.com 

070-3965274    073-4290977 


