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Vi har under 7 år varit engagerade i att driva verksamheten i Södra Climate Arena. Vi har nu tillsammans
med Södra beslutat att de tar över driften efter årsskiftet.
Vi tycker vi lärt mycket under denna period och samtidigt bidragit till att:
Ge tennisungdomar i Sverige möjligheten att utveckla sin tennis genom Stefan Edbergs stiftelse
Genom ”Klubbutvecklingsprojektet” stimulera klubbar och tränare i Småland och Blekinge till
utbildning och systematiskt utvecklingsarbete
Tillsammans med Södra förverkliga intentionerna att bygga morgondagens tennishall helt i trä med
passivhusteknik – miljön i fokus
Öka möjligheterna att spela tennis i Växjö
Genom ett samarbete med Region Tennis Syd och Stefan Edbergs Stiftelse haft en mycket omfattande
lägerverksamhet med tennisutbildning för unga spelare, deras föräldrar och hemmatränare.
Vi vill med detta tacka Södra och alla samarbetspartners som stöttat oss.
Vi vill också tacka alla våra trogna tennisentusiaster och hoppas att vi ses fortsättningsvis i Södra Climate
Arena med en tennisracket i handen och ett leende på läpparna!
Ready Play Tennis AB
Stefan Edberg, Magnus Larsson, Calle Hageskog
Södra vill tacka Ready Play för ett gott samarbete och för att ni vårdat Södra Climate Arena väl under åren
som gått. Från och med den 1 januari 2019 kommer Södra att vara ansvarig för tennisverksamheten i Södra
Climate Arena och vi hoppas att alla ni som spelar tennis vill fortsätta att nyttja den fina tennishallen.
Södra
Mattias Johansson
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Verksamheten
Södra kommer att fortsätta tennisverksamheten i Södra Climate Arena. Både Södra och Ready Play Tennis
AB hoppas och vill att du som har tecknat avtal om spelrätt med Ready Play ska fortsätta att spela och
trivas i Södra Climate Arena. Södra och Ready Play vill därför att samtliga avtal gällande spelrätt ska
överlåtas från Ready Play till Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Överlåtelsen av spelrätten innebär
ingen förändring utan du bokar och spelar som vanligt.
Vill du att ditt avtal om spelrätt flyttas över till Södra behöver du inte göra någon åtgärd, detta tolkas då
som en accept för överlåtande. Ditt saldo flyttas då över till Södra och du kan spela som vanligt på de
timmar du har kvar på ditt saldo.
Vill du avsluta din spelrätt och då även avsluta ditt saldo (ingen återbetalning av innestående saldo sker)
ber vi att du meddelar oss via mail på info@readyplay.se senast 181220.
Om du väljer att avsluta din spelrätt och samtidigt vill avsluta ditt medlemskap i Ready Play Tennis Club
ber vi att du meddelar detta i samma mail senast 181220.Vid avslut av avtal upphör även låstagg till Södra
Climate Arena att vara aktiv. Alla nya avtal om spelrätt kommer att i fortsättningen tecknas direkt med
Södra.

Frågor och svar
Om ni har några frågor om den fortsatta tennisverksamheten eller några andra funderingar kring Södra så är
ni välkomna att kontakta

Bernth Martinsson: bernth.martinsson@gmail.com eller 070-577 06 91
Mattias Johansson: mattias.johansson@sodra.com eller 0470-89 298

Väl mött i Södra Climate Arena!
Södra Skogsägarna ekonomisk förening

