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Sommarlov 2016 

Det börjar faktiskt närma sig! I varje fall när det gäller att registrera 

de sommarlovsaktiviteter som föreningar anordnar för 

sommarlovslediga barn- och ungdomar. Webbformuläret på 

www.jonkoping.se (sökord: lovaktivitet) öppnar 2/5 och fram till 18/5 

finns möjlighet att registrera föreningens lovaktivitet. 

Kanotskola - fotbollsskola - friidrottsträning - pröva på tennis och 

basket - testa ridning - cykla mountainbike - besöka TryIT - 

jolleskola och mycket, mycket mer brukar hända på lovet. 

Ett bra sätt att visa upp sin förening, sin verksamhet och kanske få 

nya medlemmar! 

 

 

Kommunalt verksamhetsbidrag, lokal- och anläggningsbidrag mm. för 2015 

Bidragen betalas ut i månadsskiftet maj/juni till de föreningar som har gjort en 

fullständig ansökan. D.v.s. inkommit/registrerat bidragsgrundande uppgifter samt 

skickat in kompletta årsmöteshandlingar. 

 

 

TryIT sommar 2016 – för tredje året i rad! 

Tillsammans med föreningslivet arrangerar kultur- och 

fritidsförvaltningen två TryIt-veckor (v.25-26) på Rosenlunds 

IP under sommarlovet. Vi vänder oss till barn- och unga i 

åldern 10-15 år som vill pröva på något nytt, något kul, 

något spännande! I år samarbetar vi b.la med Jönköping 

Spartans, Studio in motion, IK Tord, Forum Basket, A6 

Fäktning, IK Cyrus. Dagsbesök av Huskvarna 

Bågskytteklubb, cheerleading, parcour/freerunning och nya bokbussen. Även 

graffittiskiss står på programmet. Vill din förening vara en del av TryIt?  

Kontakta Mia Carlsson tfn.107107 eller maria.carlsson@jonkoping.se 

 

 

KONE och Parasport Sverige utlyser stipendium för ökad tillgänglighet vid 

idrottsanläggningar 

Många anläggningar saknar idag tillgänglighetsanpassning. Det gör att inte alla 

medborgare erbjuds samma möjlighet till ett aktivt liv. Nu utlyses ett 

tillgänglighetsstipendium på 50.000kr som kan användas till åtgärder som förbättrar 

tillgängligheten i eller utanför idrottsanläggningar. 

Läs mer om stipendiet på www.kone.se/parasport. 

 

http://www.jonkoping.se/
http://www.kone.se/parasport
http://kompassen.jonkoping.se/images/18.55318cb414fbb04d86322bdc/1441967470282/jkp_b-logo_kultur-fritid_rgb.jpg


 

Sommarskola för nyanlända 

Kommunledningen har beslutat att nyanlända kan delta i en ”skräddarsydd” 

sommarskola under veckorna 25-32. Sommarskolan vänder sig till 

unga från årskurs 6 upp till årskurs 3 på gymnasiet. Eleverna har 

skolundervisning förmiddagstid och organiserade fritidsaktiviteter 

mellan kl.13-16. En hel del föreningar har visat intresse för att vara 

en del av eftermiddagsaktiviteterna. Men det kanske finns fler!  Är 

ni intresserade eller har frågor kring sommarskolan kontakta Idriz 

Bytyci kultur- och fritidsförvaltningen på tfn. 106397 eller 

idriz.bytyci@jonkoping.se 
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