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Uppföljning av Täby kommuns borgensåtagande 
2021 
Täby kommun hade 31 december 2021 borgensåtaganden på totalt 450,1 mnkr (år 
2020 på 509,7 mnkr). Borgensåtaganden fördelas enligt följande: 

 

Låntagare     Belopp 
      (mnkr) 
Kommunala bolag     100,0 
Föreningar     18,5 

varav      
Ellagårds Tennisklubb     3,7 

Täby Tennisklubb     3,8 
Näsbypark Tennisklubb     10,0 

IK Frej Täby Fotbollsklubb     1,0 
        

Kommunalförbund     331,1 
Övriga     0,5 

Summa     450,1 

 

Kommunens borgensåtaganden till föreningar uppgick till 18,5 mnkr och avser borgen 
till Ellagårds Tennisklubb, Täby Tennisklubb, Näsbypark Tennisklubb samt IK Frej 
Täby Fotbollsklubb. Nya borgens åtaganden under 2021 är Näsbypark Tennisklubb och 
IK Frej Täby Fotbollsklubb. Föreningarna uppfyller kommunens ställda krav för borgen 
och har betalat den årliga borgensavgiften på 0,15 % av kvarstående skuldbelopp till 
kommunen enligt avtal. 

Verksamhetsbeskrivning 2021 

Ellagårds Tennisklubb 
Under Ellagårds Tennisklubbs verksamhetsår 2021 har det för första gången 
registrerats över 800 medlemmar. Strötidsspelet liksom vuxenkurser och divisionsspel 
har ökat. Under året har golvet i hallen målats om, uppsättning av ljuddämpande 
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bakgrundsdukar skett på hallens söderväg samt nya bandelsnät har köpts in. Klubben 
har genomfört en stor renovering av båda grusbanorna. Eftersom ekonomin har varit 
fortsatt god har en extra amortering på befintligt lån gjorts. Även detta år har 
turneringar såsom mjukbollsturneringen, Rookieserie och Maxitourtävlingen inte 
kunnat genomföras på grund av covid-19-pandemin.  

Under höstterminen har seriespelet So Tour Team för pojkar och flickor hållits, där 
klubben vann tre av sex matcher. Sommarläger för juniorer har hållits med 86 
deltagare. Klubben har arrangerat vuxenkurser för 236 deltagare uppdelat i 59 grupper. 
Intensivkurser för vuxna har hållits under sport-, påsk-, höst- och jullov samt även i 
augusti. Klubbmästerskap anordnades utomhus i slutet av augusti med rekordstort 
antal deltagare. Årets resultat överensstämmer väl med budget. Intäkterna har ökat 
men även kostnader, dels på grund av renovering av nya golv samt renovering av 
grusbanor. 

Under 2021 har 340 juniorer deltagit i juniorträningen (63% pojkar och 37% flickor). 
Antalet vuxna som tränat i klubben har varit 470 (54% herrar och 46% damer). 
Ellagårds Tennisklubb visade 2021 ett resultat på 273 tkr (år 2020 var resultatet 433 
tkr) och ett eget kapital på 4 794 tkr (år 2020 var det egna kapitalet 4 521 tkr).  

Täby Tennisklubb 
Täby Tennisklubbs verksamhetsår 2021 var ännu ett annorlunda verksamhetsår på 
grund av covid-19-pandemin. Den ökade närvaron av medlemmar från Näsbyparks 
Tennisklubb har avtagit i och med återöppnandet av deras nya tennishall. Den ökade 
aktiviteten i tennishallen har inte bara inneburit högre intäkter, utan även medfört 
högre kostnader för el och underhåll i den åldrade hallen och utebanorna. Under året 
har golvet målats om samt byte av elcentral skett.  

Dialogen med kommunen fortgår om tillgång till nya utebanor i anslutning till 
tennishallen i Erikslund.  

Klubben har en heltidsanställd tränare samt tolv timanställda. Juniorträningen består 
av allt från minitennis till tävlingsträning. Seniorverksamheten omfattar vuxenkurser 
och seniorspel. Klubben har också lag med i både senior- och veteranserien. Årets 
tävlingsverksamhet har haft stora framgångar främst på juniorsidan. Vinster i bland 
annat SJT-Lidingö Spelen PD10, McDonalds Cup PS10A, Yonex Open PS11A, SJT-
Nordea Nordic Cup FS13B. Nytt för i år är att hemmamatcherna visats på Sporteye.  

Klubbens verksamhet har finansierats genom uthyrning av tennistider, avgifter för 
träning, tävling och gruppspel, kommunala och statliga aktivitetsbidrag samt 
medlemsavgifter.  
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Antalet medlemmar vid utgången av 2021 var 379 stycken (421 stycken år 2020) varav 
190 stycken var juniorer (209 stycken år 2020) och 189 stycken var seniorer (212 
stycken år 2020).  

Täby Tennisklubb visade år 2021 ett resultat på -6 tkr (82,5 tkr år 2020) och ett eget 
kapital på 1 504 tkr (1 512 tkr år 2020).   

Näsbypark Tennisklubb 
Näsbypark Tennisklubbs verksamhetsår juli 2020 till juni 2021 har präglats av att 
inomhushallen brann ned till grunden i augusti 2020. Sedan dess har verksamheten så 
långt som möjligt hållits igång genom att hyra in sig på tennisbanor på olika 
anläggningar i regionen samt förlänga säsongen på klubbens utomhusanläggning.  

Klubbens finansiella ställning kunde säkerställas genom ersättning från 
driftavbrottsförsäkring. Styrelsen har arbetat med att snabbast möjligt få till stånd en 
lösning med provisorisk tennishall. Ett arrendeavtal för den tomt där den nedbrunna 
tennishallen stod har ingåtts med Täby kommun och en provisorisk tälthall uppfördes 
och  togs i bruk hösten 2021. Tälthallen finansieras av banklån med kommunal borgen, 
bidrag från Riksidrottsförbundet samt egna medel.  

Parallellt arbetar Täby kommun med att uppföra en ny permanent tennishall till 
klubben som förväntas stå klar till hösten 2023.   

I oktober arrangerades en dubbelturnering för klubbens medlemmar i Sollentuna 
Rackethall. Klubben har under året haft olika aktiviteter som till exempel 
klubbmästerskap utomhus, sommarläger för barn och vuxna och fem drop-in 
aktiviteter. I augusti 2020 arrangerades Audi Danderyd Open på Näsa äng.  

Tennisgymnasieverksamheten bedrevs tillsammans med Tibble Gymnasium. Region 
Stockholm och Svenska Tennisförbundet är uppdragsgivare. Tennisgymnasie-
verksamheten innebär att eleverna får ökade träningsmöjligheter samt poäng i sin 
specialidrott.  

Medelantalet anställda för året har varit sju stycken.  

Antalet medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 2021 var 857 stycken (1 206 
stycken år 2020) varav 388 stycken var juniorer (536 stycken år 2020) och 469 stycken 
seniorer (643 stycken år 2020). Näsbyparks Tennisklubb visade år 2021 ett resultat på 
490 tkr (1 208 tkr år 2020) och ett eget kapital på 2 682 tkr (2 192 tkr för år 2020). 
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IK Frej Täby Fotbollsklubb 
IK Frej Täby Fotbollsklubbs verksamhetsår november 2020 till oktober 2021 har 
präglats av covid-19-pandemin med inställda träningsperioder och senarelagda 
seriestarter. Restriktionerna lättades upp i augusti 2021 vilket gjorde att verksamheten 
kunde starta upp på allvar igen.  

I början av 2021 införskaffades en begagnad modulbyggnad till nytt klubbhus, café och 
arbetsdel.  

En långsiktig (1-5 år) sportslig plan presenterades under hösten och kommer att tas i 
bruk under 2022. Rekrytering av en ny skol- och akademichef pågår, där den nya rollen 
kommer att inriktas på intern utbildning.  

Ett herrseniorlag startades upp i division 4 och placerade sig på andra plats. Flickornas 
F 16-19 lag representerade klubben i dam division 4 och vann serien och går därmed 
upp i division 3 nästa år.  

Sommarens fotbollsskola genomfördes under en vecka i juni och en vecka i augusti.  

I augusti genomförde årsgrupp 13 kvarterscupen med ett antal lag från kommunen. 
Klubbens egen cup, Vikingacupen, genomfördes för åldersgrupp 11 och 12 under två 
helger i oktober.  

Klubben har under året haft 44 olika lag representerade i S:t Eriks-cupen, av dessa var 
tretton flicklag. Två lag representerade klubben i PA-nationell serie, PA19 och PA17, 
båda lagen klarade sig vidare till säsongen 2022. F 10 och P 10 har deltagit med ett lag i 
mixad serie under året. Årets BOIL grupp och klubbens yngsta medlemmar från årskull 
2016 har varit igång sedan april med lek, träning och massa bus ledda av 
ungdomstränare. Årets kull består av 90 pojkar och flickor.  

Föreningen har haft fyra fasta anställda tjänstemän samt åtta arvoderade externa 
tränare under året.   

Antalet medlemmar vid utgången av verksamhetsåret 2021 var 854 stycken, 553 pojkar 
och 301 flickor. IK Frej Täby Fotbollsklubb visade år 2021 ett resultat på 473 tkr (416 
tkr år 2020) och ett eget kapital på 1 281 tkr (808 tkr år 2020). 
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