
 
 

 

Information från Kultur och fritidsförvaltningen – april 2017 

 

 

Sommarlov 2017 

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: sommarlov) är öppet och fram till 7/5 finns möjlighet att registrera 

föreningens lovaktivitet. Att anordna en sommarlovsaktivitet är ett bra sätt att 

visa upp sin förening, sin verksamhet och kanske på så sätt få nya aktiva 

medlemmar! 

 

 

Kommunalt verksamhetsbidrag, lokal- och anläggningsbidrag mm. för 

verksamhetsåret 2016 

Dessa bidrag 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. 

 

En uppmaning till alla föreningar… 

I samband med den årliga ansökan ser vi att överlämning av information till ev. ny 

ansvarig för ansökan i föreningar brister. Det här skapar stor osäkerhet hos den/de 

som tagit över rollen att söka bidrag. Det krävs en tydlig och bra överlämning av 

information om hur det går till. Kompletta inkomna ansökningar till förvaltningen 

resulterar i snabbare handläggning och i slutändan utbetalning av bidrag till 

föreningslivet utan fördröjning. 

 

 

För idrottsföreningar - Idrottsfrukost med Johan Olsson 

Föreläsning om vikten av rätt målsättning för att nå toppen! 

När? onsdag 17 maj.  

Vi bjuder på frukost från kl.7. Föreläsningen startar kl. 07.30 

Plats? meddelas i samband med anmälan. 

Anmälan? Till lena.moberg@smalandsidrotten.se.  

Uppge namn, förening och personnummer vid anmälan. 

 

 

Inköpsavtal för föreningar 

Föreningar kan handla förmånligt av flera företag i kommunen. Kultur- och 

fritidsförvaltningen samordnar inköpsavtal som görs av en referensgrupp. Läs mer på 
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jonkoping.se (inköpsavtal) för att se hur föreningen kan ta del av dessa och vilka 

företag som omfattas av inköpsavtalen. 

 

 

TryIt sommar 2017 – för fjärde året i rad! 

Tillsammans med föreningslivet arrangerar kultur- och fritidsförvaltningen 

tre TryIt-veckor (v.25-27) för sommarlovslediga barn- och ungdomar. I år 

kör vi en ambulerande variant av TryIt och kommer att besöka fem olika 

platser i kommunen. Vi vänder oss till barn- och unga i åldern 10-15 år som 

vill pröva på något nytt! I år samarbetar vi b.la med Jönköping Spartans 

(amerikansk fotboll), Studio in motion (dans), Brahe Basket, A6 Fäktning 

och Spartans Cheer Spirit (cheerleading). Vill din förening vara en del av TryIt? 

Kontakta Mia Carlsson tfn.10 71 07 eller maria.carlsson@jonkoping.se 

 

 

Nu byggs ”nya” idrottshuset 

Ett stycke idrottshistoria försvinner – ett nytt skapas! Efter år av diskussioner har nu 

rivningen av klassiska A-hallen, ”kåken” börjat. Vid årsskiftet 2019/2020 ska det vara 

färdigt. Då ska en ny fullmåttshall med 400 åskådarplatser samt tre mindre hallar för 

karate, boxning och styrkelyft vara på plats. Även en fritidsgård, kontor, café och en 

stor rymlig entré. Under alltihop en källare och ett parkerings-hus med 260 platser! 

 

 

 

Enkät om föreningslokaler/anläggningar 

För ett tag sedan skickade vi ut en angelägen enkät som 

gäller en översyn angående föreningars lokal- och 

anläggningsförutsättningar. Föreningar som uppbär 

kommunalt lokal/anläggningsbidrag berörs av enkäten och 

det är viktigt att dessa föreningar tar sig tid att svara. 

Enkäten är en del i en större översyn som även omfattar en 

kommunjämförelse samt ett antal fysiska besiktningar av 

föreningslokaler/anläggningar. Enkäten har skickat ut vid två 

tillfällen (28 mars och 12 april) till föreningars officiella e-postadress. 

Det går att svar på enkäten fram till 28 april.  

 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Avdelning Idrott och förening 
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