
ULLEVI TENNISKLUBB

DAGORDNING 

INFORMATION GÄLLANDE 
NYA ANLÄGGNINGEN 

I KALLEBÄCK 
Nu slår vi upp dörrarna till vår nya, unika tennisanläggning i Kallebäck. Välkomna att spela tennis på våra Australian 
Open-blåa tennisbanor där ambitionen är att erbjuda er medlemmar en förstaklassig spelupplevelse. Utöver fyra 
tennisbanor finns det en stor aktivitetsyta på över 500m2 anpassad för barn och ungdomar med fri tillgång till bl.a. 
minitennis, bordtennis och andra bollsporter. Värm gärna upp eller kör konditionsträning på cykel, airbike eller 
roddmaskin som står bredvid gymet. Du kan självklart byta om och duscha på plats efter din träning i våra 
omklädningsrum. Vid entrén finns sociala ytor med soffor där du kan hänga och göra din läxor, ta en kaffe, snacka om 
matchen ni precis spelat eller varför inte titta på tennis. Som sagt - varmt välkomna till Ullevi TK Kallebäck! 
 

Anläggning, priser, öppettider och bemanning 

Vi har två anläggningar som vi kallar för ”Ullevi TK City” och ”Ullevi TK Kallebäck”. Precis som det låter är det vår stora 
anläggning mitt i stan som fått namnet City och den nya anläggningen på Mejerigatan som fått namnet Kallebäck. Detta är 
för att vara extra tydliga och för att underlätta för er medlemmar. Båda våra anläggningar har samma priser och 
öppettiderna snarlika. Du hittar dessa på vår hemsida www.ullevitk.se. Ullevi TK Kallebäck är normalt bemannad 
måndagar-torsdagar mellan kl. 08.00-17.00. Övrig tid är anläggningen obemannad. 

Bokning 

Samtliga tennisbanor i Kallebäck bokas endast via Matchi. Vid bokningen söker du på Ullevi Tennisklubb och du hittar då 
klubbens samtliga bokningsbara tennisbanor. Du kan välja följande banor: 
- Bana 1-6 City samt Singelbana City (banorna ligger på Smålandsgatan 2) 
- Bana 8-11 Kallebäck (banorna ligger på Mejerigatan 1) 
 
När du bokar bantid i Kallebäck kommer du att få en kod som du behöver för att komma in i anläggningen. Koden är 
endast giltig i samband med din bokning och gäller 40 minuter innan aktuell speltid och 40 minuter efteråt. Du knappar 
in din kod på knappsatsen som det står Matchi på vid entrédörren. Belysningen på den banan du bokat tänds fem 
minuter innan aktuell speltid och släcks fem minuter efter avslutat spel. Om banan bredvid ej är bokad kommer ändå 
banan att ha ca. 10% belysning för att din spelupplevelse skall bli så bra som möjligt. När sista speltiden för dagen är slut 
får du som spelare tio minuter på dig att lämna banan innan den blir helt mörk. 
 
Under vissa tider är grindarna (både bil- och gånggrind) till området där anläggningen i Kallebäck ligger stängda. Då 
behöver du även en kod för att komma in genom grindarna. Denna kod är ”1808” och sen ”OK”. När bilgrinden är 
stängd kan man ej komma in med bilen i området, men det går alltid att köra ut. Vid utfart med bilen använd den norra 
utfarten och grinden öppnar sig när du kör fram emot den. För att öppna grindarna från insidan använder du en 
öppningsknapp. Den stora bilgrinden är öppen måndag-torsdag kl. 06-20, fredag kl. 06-19 och lördag kl. 07-18. 

Adress, telefon och hitta hit 
Adress: Mejerigatan 1, 412 76 Göteborg   Telefon: 031-18 01 15 

Ansvarig person 

Johan Strandeus (076-492 45 63 | johan.strandeus@ullevitk.se) 
 
Både våra anläggningar har samma telefonnummer. I telefonväxeln väljer du val nr. 3 för att kopplas till anläggningen i 
Kallebäck under tiden då den är bemannad, Du kan alltid välja att prata med receptionisten på Ullevi TK City när du ringer 
detta telefonnummer och ställa eventuella frågor. 
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När du kommer till Mejerigatan 1 finns en bilgrind till området. Rakt fram ser du skyltar med bl.a. ”Ullevi Tennisklubb 
Kallebäck”. Du tar vänster förbi entrén och förbi en liten ”rondell”. Du fortsätter längs byggnaden ca. 100 meter tills du 
ser vår entré med Ullevi-loggan på höger sida. Mittemot vår entré hittar du gånggrinden. 

Gym 

Gymmet är endast till för klubbens tävlingsspelare och är låst. Inga personer under 15 år får vistas själva i gymet. 

Strängning 

Vi erbjuder strängning på plats i anläggningen på en premium-maskin från Toalson. Våra strängare är utbildade och kan 
ge dig bra tips och råd i ditt val av strängar och hårdhet på själva strängningen. Vi hjälper sjävklart till att linda om ditt 
racket vid behov.  

Parkering 

Ullevi TK har tre platser inne i området till vänster om entrén markerade med ”Ullevi Tennisklubb”. Utöver detta finns gott 
om parkeringsmöjligheter i de närliggande områdena.  

Resa kollektivt 
Förslagsvis buss nr. 50 som stannar precis utanför grindarna till området där anläggningen ligger. Hållplatsen 
”Gräddgatan Läge B” om du reser från stan. 

Tennisbanorna 

Underlaget är GreenSet i Australian Open-färgerna. 

Service, betalning på plats och wifi 
Vi erbjuder dricka och enklare mellanmål i vår varuautomat. Vi erbjuder även kaffe och en del produkter såsom lindor, 
bollar, skor och liknande. Vi accepterar endast betalning via Swish på plats. Alla våra besökare får utnyttja gratis internet 
och koppla upp sig mot vårt wifi-nätverk. Information om namn på nätverket och lösenord finns på receptionsdisken i 
anläggningen. 

PlayReplay 

Under hösten kommer PlayReplay att installeras. Det är ett nytt system för dömning och statistik som installeras på 
samtliga fyra banor. Mer detaljerad information kommer när det närmar sig lansering, men med detta system kommer du 
som spelare kunna logga in individuellt och med hjälp av kameror på nätstolparna bl.a. få tillgång till ”digital domare” och 
statistik från ditt spel. Detta kommer att ingå för alla spelare som bokar/tränar i Kallebäck. 
 

Övervakning, larm och säkerhet 
För att skapa en tryggare och säkrare miljö på plats i Ullevi TK Kallebäck finns det övervakningskameror utplacerade runt 
om i anläggningen. Dessa är uppkopplade mot receptionen på Ullevi TK City som i realtid kan följa vad som händer på 
plats. Anläggningen är larmad. Hjärtstartare och första hjälpen-låda finns på väggen till gymmet när du går ut mot 
aktivitetsytan.  

Medlemsskap 

Ditt Ullevi TK-medlemsskap gäller på båda våra anläggningar. Detta gäller även din medlemsrabatt om 20% på köp av 
racketar, kläder och skor. 
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