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Med bakgrund i regeringens beslut om att hålla icke nödvändiga verksamheter
stängda för att minska smittspridningen, håller kommunen idrottsanläggningar och
samlingslokaler stängda för allmänheten. Idrottsanläggningarna är under vissa
förutsättningar öppna för föreningsverksamhet.
Med anledning av den ökade smittspridningen meddelade Region Blekinge
2021-04-16 en uppmaning till Blekinges kommuner att hålla sina idrottsanläggningar stängda för all verksamhet riktad till personer över 18 år (födda 2001
och tidigare), såväl utomhus som inomhus. Region Blekinge uppmanar även att all
träning för vuxna bör ske enskilt och utomhus.
Detta beslut förlängdes 2021-04-29 med följande förändringar:
”Regionen skärper nu råden om träningsaktiviteter. Fram till nu har det varit fritt
för kommunerna att hålla öppet för träning inomhus för barn och ungdomar. Från
den 3 maj uppmanas kommunerna att endast hålla utomhusanläggningar öppna för
träning för barn och unga födda 2002 eller senare.”
Mot bakgrund av detta beslutar Ronneby kommun följande ändring i beslutet från
2021-04-19:


Ingen verksamhet får bedrivas i Ronneby kommuns inomhusanläggningar,
varken föreningsstyrd eller allmän.



Endast verksamhet för åldersgruppen födda 2002 eller senare får bedrivas
på Ronneby kommuns utomhusanläggningar.



Föreningarna uppmanas att vänta med att arrangera matcher för lag inom
barn- och ungdomsidrotten.



Beslutet gäller från 2021-05-03 till 2021-05-17.
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