
Fotbollshallens låssystem. 
 
Välkomna till en ny säsong i Fotbollshallen på Våxnäs! 
 
Grundschemat för säsongen 2020-2021 börjar gälla 1 november (ligger också på hemsidan 
www.fotbollshallen.se). 
All låsöppning sker med mobiltelefon. 
 
En förutsättning för att systemet ska fungera, är att föreningen lämnat namn, mobilnummer och  
e-postadress på behöriga, via mejl till undertecknad, keith.ohman@fotbollshallen.se  
Viktigt: Observera att om mobiltelefonens display visar ett annat nummer än mobilnumret, måste 
också detta anges. Annars nekas öppning. 
Fotbollshallens styrelse har beslutat att varje förening kan ha upp till fyra mobilnummer per bokad 
tid. Föreningen kan också ha en huvudansvarig, som alltid kan öppna. 
 

Viktigt! 
Samtliga dörrar till hallen ska alltid vara stängda.  
Det är förbjudet att lägga något föremål emellan för att hindra att dörrarna går i lås. 
Om entrédörren inte gått i lås, blixtrar en blå lampa vid ytterdörren. Se då till att dörren stängs! 
Om dörren ändå inte stängs går det, efter ca 15 minuter, ut ett påminnelse-SMS, till den som låste 
upp dörren. Stängs dörren trots det inte, går ett larm till väktare. Hyresgästen kommer att faktureras 
utryckningskostnaden. 
 
Proceduren är följande: 

 Skicka namn, mobilnummer och e-postadress på de personer som ska beviljas 
upplåsningsbehörighet till keith.ohman@fotbollshallen.se   

 För att låsa upp dörren, ring Fotbollshallens nummer: 07190000389771 

 Det går fram en signal och det klickar till i dörren. Den är nu upplåst ca 10 sekunder 

 Öppna dörren, gå in och se till att den går i lås efter er 

 Hyresgästen har möjlighet att öppna dörren en kvart innan och en kvart efter sin bokade tid 

 Blixtrar en blå lampa vid dörren, indikerar detta att dörren inte gått i lås 

 Om dörren inte är stängd, går det ut ett påminnelse-SMS efter ca 15 minuter, med 
uppmaning om att stänga dörren 

 Stängs dörren trots det inte, tillkallas väktare när ytterligare 15 minuter gått och hyresgästen 
faktureras utryckningskostnaden 

 Samtliga upplåsningar loggas automatiskt i systemet, med förening/skola och namn på den 
som låste upp.  

 Det är därför viktigt att hyrestagaren låser upp inför sin egen träningstid, eftersom det är den 
senaste upplåsaren, som anses ansvarig och faktureras eventuell utryckning. Öppna därför 
inte dörren när laget efter er knackar på, de ska låsa upp genom att själva ringa numret. 

 
Om det inte är något lag som tränar efter er, se till att släcka ljuset när ni går. 
 

Observera! 
Med anledning av Covid 19, är det viktigt att FHM:s riktlinjer följs. 
Se sidan två i detta dokument, för mer info. 
 
Än en gång: Välkomna till en ny säsong i Fotbollshallen på Våxnäs! 
 
Vänliga hälsningar, 
Fotbollshallens styrelse 
gm Keith Öhman 
keith.ohman@fotbollshallen.se 

mailto:keith.ohman@fotbollshallen.se
mailto:keith.ohman@fotbollshallen.se
mailto:keith.ohman@fotbollshallen.se


Info i samband med Covid 19. 
 
Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle.  
Svensk fotboll har ett ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att 
så få som möjligt drabbas. 
 
Det är allas ansvar att följa Folkhälsomyndighetens och SvFF:s riktlinjer, för att minska 
smittspridningen i samhället. 
Samtliga inom svensk fotboll uppmanas därför att tålmodigt fortsätta följa de riktlinjer som tagits 
fram på grund av Covid 19-pandemin. 
 
Alla längtar efter att få återgå till det normala, det är helt naturligt, men om vi släpper på 
försiktigheten finns risken för bakslag och att vi istället hamnar i en situation där vi måste ta steg 
tillbaka. 
 
Nedan några punkter att tänka på vid träning i fotbollshallen på Våxnäs. 
 

 Håll dig uppdaterad på rekommendationer från myndigheter och svensk fotboll. 
 Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i några aktiviteter alls. Insjuknar 

man i samband med aktivitet ska man gå hem direkt. 
 Då det inte finns någon vattentillförsel i fotbollshallen uppmanar vi deltagarna att ta med 

egen handsprit. 
 Trängsel mellan människor ska undvikas. Undvik närkontakter som inte är nödvändiga för 

idrotten. Se därför till att hålla avstånd på bänken och ha inga genomgångar i tät gruppering. 
 Byt om hemma före och efter träningen. 
 Handhälsning och kramar, vid t.ex. målfirande, bör undvikas. 
 Dela inte vattenflaskor, handdukar, kläder etc. 
 Var extra uppmärksam vid in- och utpassering, det finns risk för att det kan bli trångt vid 

ytterdörren. 
 


