
 
 

 

Information från Kultur och fritidsförvaltningen – augusti 2017 

 

Sveriges bästa idrottsstad 2017 – JÖNKÖPING!  

SVT Sport utser årligen landets bästa idrottsstad och 

2017 är det alltså Jönköping! Tack alla idrottsföreningar 

- ledare - aktiva och eldsjälar. Med ert engagemang har 

vi satt Jönköping på idrottskartan! 

 

 

 

 

Stort Investeringsbidrag 2017 – nytt sista datum för ansökan! 

Från och med i år är deadline 1 oktober för att ansöka om stort investeringsbidrag. 

Beslut tas sedan i kultur- och fritidsnämndens decembersammanträde. 

Information har skickats ut vid två tidigare tillfällen angående förändrat sista ansökningsdatum. 

 

 

Idrottsmästare 2016 

Under nationaldagen uppmärksammas och hyllas de som under 2016 tagit 

en mästerskapstitel. En härlig blandning av ungdom/junior/senior- 

mästare till europamästare och världsmästare. Ni är så fantastiskt duktiga! 

 

 

 

Årets Ungdomsledare 

Under nationaldagen delas också kultur- och fritidsförvaltningens 

utmärkelse Årets Ungdomsledare ut. Vilka ledare vi har i Ulf Svensson – 

Hovslätts IK, Samantha Akdogan – Råslätts församlingsgemenskap, Anna 

Höglund – Volt Ryttarförening och Eskil Laago – Hallby SOK!! 

 

 

 

Hjärtstartare till föreningslivet 

Bidragsberättigade föreningar erbjuds via Räddningstjänsten att köpa in hjärtstartare till 

förmånligt pris. Kultur- och fritidsförvaltningen stöttar inköp av hjärtstartare med 

investeringsbidrag 50%. Ansökan ska inkomma innan inköp görs. Hjärtstartaren kostar 

12.500kr + moms. Är intresset stort kan priset komma att bli lägre! Köper föreningen in 

via Räddningstjänsten erbjuds också en gratis HLR-utbildning. Kontakta Räddnings-

tjänsten Janne Bergstrand vid frågor och beställning, tfn 036 -10 60 54.  

Investeringsbidrag söks på vanligt sätt via blankett som finns att hämta på jonkoping.se 

sökord: blanketter till kultur-och fritidsförvaltningens övriga bidrag till föreningar. 

 

http://kompassen.jonkoping.se/images/18.55318cb414fbb04d86322bdc/1441967470282/jkp_b-logo_kultur-fritid_rgb.jpg
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr3I6qluDVAhVCb5oKHdnPCAYQjRwIBw&url=http://www.xn--hjrtochlungrddning-mtbk.se/hj%C3%A4rtstartare/philips-hs1-36121810&psig=AFQjCNH2CpE982YBVNSqXtTEYKVwj6HWiA&ust=1503124765526750


 
Heldagsseminarium på Elmia 2 oktober om hur man med idrottens hjälp kan stärka utveckling 

av kommun och region. Spontanidrott – breddidrott – elitidrott och idrottsevenemang. Mer info 

och anmälan på www.professionellidrott.se. 

Arrangörer: Sport & Affärer och Destination Jönköping. Välkomna! 

 

TryIt FUNKA 27 september - Jönköpings Idrottshus 

TryIt Funka är en prova-på-aktivitet för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att 

ge målgruppen möjlighet att se och pröva olika aktiviteter som finns i 

Jönköpingsområdet. Förutsättning för medverkan föreningar är att de redan idag kan 

erbjuda verksamhet för personer med funktionsnedsättning.  

Förmiddagspasset vänder sig till personer med neuropsykiatrisk eller intellektuell 

funktionsnedsättning. Kvällspasset vänder sig till personer med fysisk 

funktionsnedsättning. För mer information och anmälan kontakta Pierre Oksanen tfn 036 

– 10 69 46 eller pierre.oksanen@jonkoping.se 

 

TryIt sommar 2017 

För fjärde året i rad genomförde kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med föreningslivet 

och studieförbund, TryIt under 3 veckor. I år i form av en liten ”roadtrip” då vi åkte runt och 

besökte fem olika kommundelar/platser (Gränna, Friaredalen Jkpg, Tenhult, Bottnaryd, Taberg). 

Många barn och unga fick prova på aktiviteter som de aldrig tidigare testat! Stort TACK till de 

föreningar som var med och med hjälp av suveräna feriepraktikanter och sommarjobbare från 

respektive förening, visade upp sin verksamhet; Jönköping Spartans Cheer, A6 Fäktning, Brahe 

Basket, Studio in Motion (dans), Bilda (graffittiskiss), Jönköping Amerikansk fotboll. Och stort 

TACK till Gränna AIS, Tenhults IF, Bottnaryds IF och Tabergs SK för att vi fick förlägga TryIt på 

era fina anläggningar. Funkade ju hur bra som helst!  

 

 

 

 

 

Boverket: Gör plats för ungdomarna – sök utvecklingsbidrag. 

Varje år går det att söka verksamhetsutvecklingsbidrag för åtgärder som skapar 

ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler som tex bygdegårdar, IOGT-

NTOs lokaler och andra föreningsdrivna lokaler.  

För mer info se Boverket.se 

http://www.boverket.se/


 

Min gröna plats - tyck till om Jönköpings kommuns park- och naturområden. 

Du är expert på vilka parker och naturområden som är viktiga i ditt 

liv! Jönköpings kommun (stadsbyggnadskontoret) har en enkät ute 

som riktar sig till kommunens invånare och handlar om parker och 

naturområden. Enkätsvaren blir en del av underlaget i framtagandet 

av kommunens nya grönstrukturplan.  

Enkäten finns (fram till sista sept.) på jonkoping.se - använd 

sökordet ”min gröna plats”. Hjälp oss gärna att sprida enkäten till era 

medlemmar genom att tex lägga en blänkare om detta på 

föreningens hemsida. Tack! 

 

Anmälan höstlovsaktiviteter! 

Sommarlovet är precis avklarat och nästa lov som står på tur 

är höstlovet. Tänker din förening anordna någon öppen 

lovaktivitet (alltså inte enbart för medlemmar) så gör den 

synlig för många genom att registrera den på lovwebben… 

jonkoping.se sökord ”höstlov”. Webbformuläret öppnar 28/8 

och stänger 28/9. 

 

Ledarutvecklingsbidrag 

Nyttja den pott med ledarutvecklingsbidrag som er förening har. Redovisa in, senast 1/12, de 

ledarutbildningar/kurser mm. som föreningen deltagit i under året. I januari skickades besked ut 

om hur stor ”pott” föreningen har att använda. Utbildningskostnader ersätts med 50% i bidrag. 

 

Ledarutvecklingsbidrag - Unga ledare  

Varje förening har också en avsatt pott för utbildning av unga ledare i åldersgruppen 15-25 år. 

Bidraget gäller för grundläggande barn- och ungdomsledarutbildning eller grundläggande 

domarutbildning inom föreningens verksamhetsområde. Hela kurskostnaden utgår i bidrag. 

Föreningen kan maximalt få 5.000kr/år. 

EM-kval till Jönköping 

Den 2-11 oktober kommer Jönköping att stå som arrangörsstad för första omgången av kvalet 

till P19-EM. Sverige, Italien, Estland och Moldavien kommer att spela 3 matcher på 

Stadsparksvallen och Vapenvallen. Våra lokala föreningar Mariebo IK och Husqvarna FF är 

arrangörsföreningar på matcherna. De kommer även att ha ett lag i träning hos sig. Likaså 

Norrahammars IK och IK Tord. Fantastiskt kul!  

Huskvarna Gymnastikhall! 

Huskvarna Gymnastikhall börjar byggas inom kort och beräknas var klar hösten 2018. Hallen är 

förlängd med hoppgropsdel som innehåller både höj- och sänkbara samt fasta hoppgropar, 

trampoliner och trampolintrackbana. Hallen kommer även att innehålla tumblinggolv, 

bungysystem mm. Nya hallen och befintlig spoprthall byggs ihop genom en ny gemensam 

entré. Kostnad drygt 40 miljoner. 

 

Inköpsavtal för föreningslivet 

Känner ni till att det finns en förteckning med olika inköpsavtal på kommunens hemsida - avtal 

som kan ge bidragsberättigade föreningar bättre priser och villkor? För närvarande finns avtal 

med 20 olika företag som har varor och tjänster intressanta för föreningslivet. Senaste tillskottet 

är avtal gällande bussresor och larm/säkerhetssystem. 

Gå in på jonkoping.se sökord: ”inköpsavtal för föreningar” för mer information.  

http://www.jonkoping.se/


Kontakta respektive företag för att få veta vilka rabatter som erbjuds föreningen. 

Övriga frågor ang. inköpsavtalen, kontakta Idriz Bytyci, kultur- och fritidsförvaltningen  

tfn 036-10 63 97 

 

Idrottsskola är kul! 

Kultur- och fritidsförvaltningens idrottsskolor i 

samverkan med Sandagymnasiet drog igång i början 

på -90 talet. Vi samverkar med elever på Barn- och 

fritidsprogrammet som under sitt sista år läser kursen 

pedagogiskt ledarskap. 

Nu är det dags för en ny omgång! Barn i årskurs 

1-2(3) erbjuds idrottsskola vid 25 tillfällen under 

läsåret 2017/2018. Vi satsar på att få igång 15 olika 

grupper runt om i kommunen. Förutom att barnen 

erbjuds en rolig, lekfull och billig aktivitet i sitt 

närområde så utbildas ju samtidigt ett 40-tal 

presumtiva föreningsledare. Toppen tycker vi! 

 

MR-dagarna – mänskliga rättighetsdagarna i Jönköping 9-11 november 

Nordens största forum för mänskliga rättigheter. Ett tillfälle att lära mer! 

Intresserad? Gå in på mrdagarna.nu för mer information. 

 

 

Jönköpings kommun 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Avdelning Idrott och förening 

 

 


