
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej föreningar, 

 

2023 är här och vi hoppas ni fått en bra start på det nya året. Nu har vi ett helt nytt år framför oss att tillsammans fylla 

med härliga aktiviteter, möten och minnen för människor i och utanför Knivsta. Som vanligt kommer vi inte vara utan 

utmaningar på vägen men vi fram emot att försöka möta dem så gott det går och fortsätta utvecklas tillsammans med 

er. Med det sagt kastar vi oss därför in i januaris månadsbrev och blickar framåt mot vad som komma skall.  

Trevlig läsning!  

  

En tillbakablick på januari 
 

På vädernyheterna rapporterades det i mitten av januari att året börjat med extremt snålt med soltimmar i såväl 

Knivsta som resten av landet (källa för den nyfikne). För er föreningar som håller till utomhus och som känt att 

förutsättningarna känts lite extra grå under senaste tiden är ni alltså inte ensamma om detta. Nu går vi mot vår och 

förhoppningsvis återvänder solen till oss snart!  

 

Inomhus har däremot aktiviteterna fortsatt rulla på, oberoende av väder och vind, efter ett kortare eller längre 

juluppehåll för de flesta föreningars aktiviteter. Året inleddes dessutom likt det förra avslutades med jullov för 

kommunens barn-och unga och aktiviteter inom kommunens jullovsprogram. Under lärarnas planeringsdag som 

inledde den nya terminen fick vi även se exempel på gott engagemang då Knivsta Judoklubb anordnade judofritids 

för medlemmar och allmänheten i CIK. Roligt att se nöjda föräldrar och barn och att ni föreningar tar kontakt med oss 

för era ideér och initiativ! 

 

Vad händer framöver?  
 
 
 

Aktiviteter: 
 
 

 Sportlov: Under v.8 (20-24 februari) är det åter dags för lov för kommunens barn-och unga. Lovprogrammet 

för sportlovet kommer presenteras i början inom kort på kommunens hemsida. Kom ihåg att gå in och ta del 

av det som erbjuds!  

 

 Löplopp i Knivsta: I samband med Knivsta kommuns 20-årsjubileum 2023 kommer vi på kultur-och 

fritidsförvaltningen att anordna ett löplopp i Knivsta under marknadshelgen den 20/5. För att genomföra 

loppet kommer vi att behöva funktionärer på plats under dagen och därför vill vi redan nu be er att hojta till 

oss (genom att maila therese.burstrom@knivsta.se) om några i er förening är intresserade av att ställa upp    

- såklart i utbyte mot ersättning! Det kommer förhoppningsvis bli en rolig dag för både deltagare, funktionärer 

och publik så vi hoppas se så många som möjligt av er där. Mer info om loppet kommer inom kort. 

Bokning:  
 
 

 

 Vi kommer under februari gå ut med information om hur man ansöker om säsongstider i Actor.   
 

 Om det uppstår krock med matchtider, försök i första hand komma överens mellan föreningar.  
 

 Bokning för ströbokningar på sportlovet är nu öppet.   
 

 Vi vill påminna om att det enligt ordningsreglerna för bokning av kommunens lokaler är ledarens ansvar att 

       det vid bokningens slut är undanplockat och grovstädat, att material som exempelvis sarger och redskap är    

       återställda, att ljus i lokalerna släcks och att fönster och dörrar är stängda/låsta. Det är även särskilt viktigt vid   

       arrangemang att också läktare och omklädningsrum ses över och grovstädas. Om detta ej följs har kommunen  

       rätt att ta ut en avgift för de extra städkostnaderna. 

 

https://www.tv4.se/artikel/3a3QOQQQRofoqgwvo2HpdJ/ovanligt-snalt-med-sol-i-ar-haer-aer-orten-som-bara-fatt-1-7-soltimmar%20)
mailto:therese.burstrom@knivsta.se
https://knivsta.se/download/18.21bfee517fad2694411f6d9/1656495533538/Regler%20och%20rutiner%20f%C3%B6r%20kommunens%20bokningsbara%20anl%C3%A4ggningar.pdf


 

 

 

 

 

  Övrigt:  
 

 Föreningsevenemang: Det är roligt att se att en del av er kommit igång att börja lägga in era evenemang i vår 

evenemangskalender för föreningslivet – även kallad “Föreningsevenemang”. Efter en mjukstart där vi prövat 

funktionen kommer vi nu inom kort att gå ut med en större lansering av sidan för allmänheten. Så för er som 

inte redan gjort det är det nu dags att lägga in era evenemang för våren så att de finns på plats att ta del av 

när fler hittar till sidan.  

 Ni hittar sidan här: Föreningsevenemang. För inlogg, maila till therese.burstrom@knivsta.se  

 

 Visselblåsarlådan: Ett separat utskick skickades ut förra veckan med info och påminnelse om kommunens 

visselblåsarfunktion ”Visselblåsarlåda föreningslivet”. Läs utskicket och kom ihåg att föra informationen vidare 

till era medlemmar. Med info om visselblåsarfunktionen och hur kommunen hanterar de ärenden som 

kommer in här: Trygga och säkra föreningar 

 

Stöd för seniorverksamhet 
 

Bedriver er förening verksamhet för seniorer eller 

funderar ni på att börja? Här kommer ett tips till er:  
 

Med start nu under våren 2023 erbjuder RF-SISU 

Uppland ett projektstöd till idrottsföreningar som 

anordnar aktiviteter med deltagare som är 65 år 

eller äldre (liknande som LOK-stöd för barn och 

ungdomar). Ansökan ska göras senast den 25 augusti 

2023 för verksamhet under perioden 1 juli 2022 - 30 

juni 2023.  

 

Mer info, kontakt och ansökan hittar ni här: 

Projektstöd RF-SISU  

 Bidrag:  
 

 

Aktuella bidrag att komma ihåg att söka är:  

 Anläggningsstöd (alla bidragsberättigade föreningar): Sista ansökningsdag 25/2.  

 

 Aktivitetsstöd HT2022 (barn-och ungdomsföreningar): Sista ansökningsdag 25/2. 

 

 Ridsportsstöd (barn-och ungdomsföreningar som bedriver verksamhet inom ridsport): Sista ansökningsdag 

25/2. 

 

 Grundstöd och aktivitetsstöd HT2022 (pensionärsföreningar): Sista ansökningsdag 1/3. 

 

 Projekt-och lovstöd (barn-och ungdomsföreningar): Sista ansökningsdag för att anordna aktiviteter under 

sportlovet är 6 februari men kom ihåg att ni såklart även nu redan kan söka för planerade aktiviteter under 

t.ex. påsklovet och sommarlovet. Projektstöd kan sökas fram till 31/10 och handläggs löpande. 

 

Läs mer om alla bidrag på hemsidan: Föreningsstöd och stipendier 

Familjekompis 

Knivsta kommun och studieförbudet Bilda startar 

upp projektet Familjekompis i kommunen! 

Familjekompis vill skapa förutsättningar för nya 

svenska familjer och etablerade svenska familjer att 

lära känna varandra. Allt görs på ett enkelt sätt som 

passar familjerna och är på lika villkor. Familjer 

paras ihop och blir inbjudna till en första 

gemensam träff. Därefter bestämmer familjerna 

själva hur de vill utforma sina träffar. Alla typer av 

familjekonstellationer är välkomna!  

 

Vill du med familj delta eller vet du någon som 

skulle kunna vara intresserad? Läs mer på 

www.bilda.nu/familjekompis.  

För frågor kontakta projektledare Emma Löfström, 

emma.lofstrom@knivsta.se  

https://cik.knivsta.se/foreningsevenemang/
mailto:therese.burstrom@knivsta.se
https://knivsta.se/uppleva-och-gora/foreningsliv/hallbarhet-trygghet-och-utveckling/trygga-och-sakra-foreningar
https://www.rfsisu.se/distrikt/uppland/bidrag-och-stod/ekonomiskt-stod/lok-stod-65-
https://knivsta.se/uppleva-och-gora/foreningsliv/foreningsstod-och-stipendier/stod-till-barn--och-ungdomsforeningar
http://www.bilda.nu/familjekompis
mailto:emma.lofstrom@knivsta.se

