Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 50 – Tidlig juleferie
for foreningslivet i Ballerup Kommune
Kære foreninger,
På baggrund af hastigt stigende smitte med den nye omikronvariant har et politisk flertal på møde i
Folketingets Epidemiudvalg den 17. december 2021 besluttet at indføre en række yderligere
restriktioner på baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen.
Restriktionerne træder i kraft i dag søndag den. 19. december 2021 kl. 8.00.
Foreninger skal på juleferie - det gælder fra i dag den 19. december 2021 til 5. januar 2022
Epidemiudvalget opfordrer til, at man ikke deltager i indendørs foreningsaktiviteter, herunder
idrætsaktiviteter mv. i forbindelse med juleferien. Dette gælder indtil den 5. januar 2022, hvor
grundskolerne genåbner.
DIF og DGI skriver den 18. december 2021 på deres hjemmesider:
”DIF og DGI anbefaler kraftigt foreninger at følge opfordringen”.
Som en konsekvens af opfordringen samt høje smittetal i Ballerup Kommune lukker alle
indendørs foreningslokaler og –aktiviteter i Ballerup Kommune fra i dag søndag den 19.
december 2021 til 5. januar 2022.
Der vil være adgang til at afhente rekvisitter eller andet i lokalerne frem til mandag den 20. december
kl. 18, hvorefter lokalerne aflåses.
Eliteidrætsudøvere inden for Team Danmark-grenene/landshold
Der har ved tidligere nedlukninger været undtagelser for eliteidrætsudøverne inden for Team Danmarkgrenene/landshold, som har haft adgang til træningsfaciliteter. Vi er opmærksomme på dette, men
afventer en afklaring herom, forventelig mandag/tirsdag. Herefter kontakter vi de relevante foreninger
direkte.
Yderligere lokaler lukkes - fra i dag 19. december 2021 til 17. januar 2022
Disse lokaliteter skal holdes lukket for offentligheden i ovenstående periode:






Lokaler og lokaliteter, hvor der afholdes koncerter, scenekunstforestillinger, forevisninger,
storskærmsarrangementer og lignende.
Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder spillesteder, teatre, biografer,
museer, kunsthaller, kulturhuse og lignende.
Folkehøjskoler, aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet.
Lokaler og lokaliteter, hvor der afvikles idrætsaktiviteter med betalende tilskuere eller tilskuere, som
tilbydes billetter gratis, som sædvanligvis ville blive udbudt til salg.
Selskabslokaler

Således lukker Ballerup Museum, Kulturhusene i Måløv og Skovlunde, Posthuset, Baltoppen LIVE,
Baghuset og Ungdomskulturhuset Vognporten (sidstnævnte åbner den 5. januar 2022 samtidig med, at
skoleeleverne kommer tilbage).
Når foreningsaktiviteterne åbner igen den 5. januar 2022, vil der igen være adgang til
foreningslokalerne i kulturhusene og på Posthuset.
Her er der åbent – med krav om benyttelse af mundbind – fra i dag den 19. december 2021
Der indføres krav om brug af mundbind eller visir for besøgende mv. på 12 år og derover i lokaler på
kulturområdet, hvor der er offentlig adgang, herunder de steder, hvor der gælder coronapas, og som
ikke lukkes. På den baggrund indføres der krav om brug af mundbind eller visir i følgende lokaler i
Ballerup Kommune:

East Kilbride Badet - svømmehallen, Ballerup Bibliotekerne, Ballerup Stadsarkiv og Ballerup Musik- og
Kulturskole.
Kravet om mundbind
Kravet om mundbind eller visir er ikke gældende, når brugeren sidder ned. Således skal der benyttes
mundbind, når man bevæger sig fra indgangen af faciliteten til omklædning og fra omklædning til
aktiviteten.
Posthuset og kulturhusene
Som en konsekvens af det stigende smittetryk og stor søgning til testcentre er der truffet beslutning om,
at testcentret på Posthuset udvides med yderligere m2 i stueplan. Adgang til testcenteret er fortsat via
bagindgangen til Posthuset.
Har I spørgsmål?
I Center for Skoler, Institutioner og Kultur holder vi os naturligvis løbende orienteret om udviklingen
omkring COVID-19, og arbejder så hurtigt vi kan og sender selvfølgelig løbende relevant information ud.
Hvis I har spørgsmål, er I også altid velkomne til at kontakte os via kultur@balk.dk.
Kontaktpersoner i Center for Skoler, Institutioner og Kultur
Jens Overgaard, kulturchef
Tlf. 2535 3747
Jeanette Aunsø Esbensen, politisk servicering på kulturområdet
Tlf. 2170 3435
Peter Bøgelund, idræts- og fritidsinspektør
Tlf. 2069 1361
Anne Rasmussen, kulturkonsulent
Tlf. 7230 9535
Gry Andersen, foreningsgodkendelser og – vedtægter, -tilskud, -regnskaber, -beretninger, webredaktør
Tlf. 2913 7735
Tina Eckhaus, anvisning/udlejning af lokaler
Tlf. 4477 3004
Michael Hansen, frivillighedsområdet
Tlf. 2522 8178
Helle Jensen, uddannelses- og kursusaktiviteter/foreningsvejviseren i Booksys/
aftenskoler/sommerferieaktiviteter
Tlf. 2913 5587

