
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej föreningar, 

 

Vi är nu framme vid årets sista månadsbrev och det är dags att knyta ihop säcken. 2022 har varit ett händelserikt år 

som kantats av både utmaningar men också fantastiska möjligheter. Det har bland annat varit ett år i pandemins spår 

som för många av er föreningar liksom oss på kultur-och fritid och CIK till viss del handlat om att återuppbygga och 

återuppta verksamhet som under en tid fått begränsas eller anpassas. Detta har inte varit lätt i alla lägen men det har 

också skapat möjligheter att förvalta nya lärdomar och idéer som tagit oss framåt och som förhoppningsvis kommer 

fortsätta att göra det i framtiden.  
 

Det har också varit ett år av minnesvärda händelser och framsteg. För att nämna några saker har både ni och vi 

hjälpts åt att fylla CIK med rekordmånga aktiviteter, evenemang och människor under året, vi har fått tillskott av nya 

föreningar i kommunen och andra föreningar som vuxit och breddat sin verksamhet, Knivsta fick vara etappvärd för 

O-ringen, vi har fått ett nytt boknings-och bidragssystem och mycket mer.  
 

Med detta sagt vill vi tacka så mycket för detta år! Tack för det engagemang ni bidrar med, all verksamhet ni skapar 

för våra invånare och för ett gott samarbete. Vi ser fram emot att tillsammans med er ta oss an 2023 med alla 

utmaningar och möjligheter det har att erbjuda.  

 

OCH avslutningsvis som Kalle Anka och hans vänner brukar säga:  

“Från oss alla till er alla” vill vi önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år! 

 

 

         En tillbakablick på december 
 

 Volontärbyrån genomförde i början på månaden en utbildning i kommunhusets “Tilasalen” om att inkludera fler i 
föreningslivet där en del av er föreningar deltog. Kul att se att ni vill lära er mer och passar på att inhämta ny 
kunskap när tillfälle ges!  
 

 På torsdag eftermiddag 15/12 hade vi ett Mingelfika för föreningslivet i CIK. Det mycket trevligt att träffa er som 
kom och få ett ansikte samt prata om året som varit samt planerna för 2023.  

 

 Vi tycker det är fantastiskt när det är helger fyllda av matcher. Under december fick vi uppleva ett härligt exempel 
på det när USM (officiella Svenska Mästerskapen i handboll för ungdomar) genomfördes i CIK:s lokaler och huset 
fylldes av glada och duktiga ungdomar.  

 

 

     Vad händer framöver?  
 
 
 

         Aktiviteter: 
 
 

 Denna vecka startar jullovet för landets skolungdomar. Passa på att tipsa era barn-och unga om kommunens 
jullovsprogram som är fyllt av blandade aktiviteter – inte minst Winterparty som är en heldag fylld av aktiviteter 
under dagen och underhållning på kvällen. Ni hittar programmet här: Jullovsprogram 
  

 Med anledning av Winterparty, ovan nämnt, vill vi även påminna om att hela CIK kommer vara stängt 
från kl.17.00 under idag onsdag 21/12.    

 

https://knivsta.se/uppleva-och-gora/jullov-i-knivsta


 

 

 

 

 

  Övrigt:  
 

 Evenemangskalendern “Föreningsevenemang” är lanserad men den behöver fortfarande fyllas med fler härliga 

evenemang. Kom ihåg att kontakta therese.burstrom@knivsta.se för att få inlogg till kalendern och börja ladda 

upp er förenings publika evenemang!  

 

 Nu finns tre aktivitetsrundor utplacerade i Knivsta och Alsike. Rundorna består av skyltar med enkla styrke- 

och motionsövningar som uppmuntrar invånare och besökare att röra på sig. Har ni några extra dagar ledigt 

över jul, passa då på att testa en runda och tipsa andra ni känner. Läs mer och hitta kartorna till rundorna här: 

”Aktivitetsrundor i Knivsta”  

Förändringar inom föreningslivet 

Tiden går och i takt med att Knivsta kommun 

förändras så förändras även föreningslivet. Vi 

vill passa på att säga tack till de föreningar som 

under året valt att avsluta sin verksamhet för sin 

tid och sitt engagemang i kommunen och 

samtidigt önska er nya varmt välkomna! 

Öppettider på CIK under jul och nyår 
 

  Huset   Receptionen   

Fredag 23 
december  

08.00 -21.00  08.00 - 14.00   

Julafton och 
juldagen   

STÄNGT   STÄNGT   

Annandag jul  08.00 - 20.00  10.00 - 14.00   

Tisdag - fredag   08.00 - 21.00  8.00 - 16.00   

Nyårsafton   08.00 - 
15.00   

STÄNGT   

Nyårsdagen   STÄNGT   STÄNGT   

Trettondagsafton  08.00 - 21.00  08.00 - 18.00  

Trettondagen   08.00 - 
20.00   

10.00 - 16.00  

 

 Bidrag:  
 

 

2023 är i antågande och nytt år innebär nya tillfällen att söka föreningsstöd. De bidrag som kommer kunna sökas 
under januari månad är:   
 

 Anläggningsstöd (alla bidragsberättigade föreningar): Ansökan är redan öppen och sista ansökningsdag är  
       25/2.   
 

 Aktivitetsstöd HT2022 (barn-och ungdomsföreningar): Ansökningsperioden öppnar 15/1 och har sista  
              ansökningsdag 25/2.  
 

 Grundstöd och aktivitetsstöd HT2022 (pensionärsföreningar): Ansökningsperioden öppnar 15/1 och har sista  
       ansökningsdag 1/3.   

 

 Projekt-och lovstöd (barn-och ungdomsföreningar): Ansökan öppnar 15/1 och har löpande deadlines inför  
              loven. Först på tur är sportlovet då vi gärna vill se prova-på-aktiviteter för barn-och unga inom föreningslivet.  
              Se projekt-och lovstödet på hemsidan för deadlines för ansökan och underlag för marknadsföring inför  
              sportlovet och kommande lov 2023.  

 

 Bokning:  
 
 

 Vi vill påminna er om att skogränserna är till för att hållas, det blir grus och smuts i våra hallar. Det ska 
även grovstädas i hallarna efter match/cup, det behöver förbättras inför kommande säsong.  
 

 Kom ihåg att fikaförsäljning på CIK endast får ske i de två pentryn som finns på det så kallade “Torget”. 
I varje pentry finns det en uppsättning av toastjärn, termos och kaffebryggare. Om det uppstår ett 
behov vid enstaka tillfällen att ha dubbel uppsättning vill vi att ni kontaktar oss på bokningen för att 
säkerställa att det andra pentryt ej ska användas denna dag.   

 

 Vi vill ge beröm och tack för att fler föreningar har matchvärdar på plats vid sina matcher. Det gör att 
det blir tydligt för bortalag samt att det underlättar för alla.   
 

https://knivsta.se/uppleva-och-gora/friluftsliv-idrott-och-motion/aktivitetsrundor
https://knivsta.se/uppleva-och-gora/foreningsliv/foreningsstod-och-stipendier/stod-till-barn--och-ungdomsforeningar

