
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej föreningar, 
 

Efter juli och augusti då många varit borta på semester och resor är de flesta av oss nu äntligen tillbaka på jobbet. Vi 

hoppas ni alla haft en härlig sommar och hunnit ladda batterierna inför hösten - oavsett om ni haft semester eller jobbat 

hela sommaren. Nu ser vi fram emot en ny termin som helt klart kommer bli händelserik med mycket spännande 

aktiviteter för alla oss som tar del av kultur-och fritid i Knivsta. Här kommer ett extra långt månadsbrev efter sommaren. 

 

         En tillbakablick på juli och augusti 
 

 Vi har haft en sommar som varit fylld av aktiviteter i Knivsta. Sommarlovsprogrammet bjöd på allt ifrån läger, prova-

på-aktiviteter och turneringar till teckningskurser, konserter och disco. Vi hoppas att många barn och unga känt att de 

hittat minst någon aktivitet som gjort deras sommar lite bättre.  

 

 Under sista veckan i juli ägde världens största orienteringstävling, O-ringen, rum i Uppsala där en etapp genomfördes i 

Knivsta. Det blev ett lyckat evenemang och minnesvärd upplevelse för Knivsta kommun. Tack för allt som ni 

föreningar bidrog med!  

 

 Den 3 augusti genomfördes Knivsta första GP-lopp runt CIK. Det blev väldigt lyckat och besökarantalet blev betydligt 

fler än tänkt från början, roligt! 

 

 Efter många förberedelser invigde vi i slutet på sommaren äntligen vårt nya boknings-och bidragssystem Actor. Vi har 

hört att en del av er redan kommit igång med att logga in i systemet och testa er fram. Nu följer en tid när vi kommer 

arbeta hårt för att få rutinerna i det nya systemet att rulla på bra och se till att ni alla lär er de nya funktionerna. En 

instruktionsmanual har skickats ut som ett första steg men hör av er om ni har frågor och behov av extra instruktioner 

så hjälper vi er!  

         Vad händer framöver?  
 
 

         Aktiviteter: 
 
 

 Den 30 september äger Idrottens dag rum på CIK och RF-SISU anordnar då aktiviteter för en del skolor tillsammans 

med föreningslivet i Knivsta. Det kommer bli en dag med mycket liv och rörelse! 

 

 Fritidsbanken har under sommaren hållit till vid Särstabadet där många passat på att låna utrustning till somriga 

aktiviteter. Nu har fritidsbanken åter flyttats tillbaka till CIK där den som vanligt kommer finnas under hösten. Tipsa 

gärna barn-och unga som vill prova på aktiviteter inom föreningslivet att det finns utrustning att låna där.   

 

 Det är snart val och 1/9 äger evenemanget “Ung möter politiker” rum i CIK. Det är en valdebatt för ungdomar som 

bygger som ungdomars frågor. Tipsa gärna era ungdomar om att delta! Mer info hittar ni här: Ung möter politiker 

 
 

 
 

         Bokning:  
 
 

 Nu är säsongen äntligen igång igen och de flesta av er har redan kommit igång med verksamheter i era bokade 

lokaler eller på andra platser. Nu kör vi så det ryker mot höstens alla träningar, tävlingar och övriga roligheter! 

 

 Helgen den 10 – 11 september kommer några av kommunens idrottshallar och skolmatsalar att användas som 

vallokaler. Det innebär att ordinarie bokningar utgår i dessa hallar den aktuella helgen. Lokaler som omfattas 

och som direkt påverkar föreningar är Alsikehallen, Högåsskolans idrottshall samt CIK B-hallen. Information 

om det har mailats ut i tidigare skede. 

 

 Höstprogrammet är nu färdigt och redan i september består utbudet av både konserter, dans och filmvisning. 

Bland annat kliver artisten Dotter upp på Scenen den 17 september. Biljetter finns fortfarande kvar att köpa! 

Kom förbi CIK och hämta upp ett programblad eller titta in på vår hemsida för att inte missa höstens 

höjdpunkter! Kanske hittar ni något evenemang att ta del av tillsammans i föreningen eller varför inte i 

styrelsen. Här hittar ni evenemangen: Evenemang på CIK  

 

https://knivsta.se/politik-och-organisation/politiska-val-och-kommunala-folkomrostningar/unga-moter-politiker---en-valdebatt-som-bygger-pa-ungas-fragor-2022
https://centrumforidrottochkultur.knivsta.se/kalender/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Med vårt nya bokningssystem följer en ändring av vårt nyckeltaggsystem som påverkar er föreningar med 

bokningar i Alsikehallen, Konstgräset (omklädningsrum) samt senare Adolfsbergshallen. Boknings – och 

taggsystemet är numera integrerade i varandra vilket innebär att taggarna aktiveras i samband med att det 

finns en bokning i systemet. 60 minuter innan bokning och 30 minuter efteråt är era utdelade taggar 

aktiverade.  

      Bidrag:  
 

 
 

 Aktivitetsstöd bygdegårdsföreningar: Ansökningsperioden är nu öppen och sista ansökningsdag är 1/10.   
 

 Kulturstöd: Sista datum för ansökan om arrangörsstöd för kulturevenemang i höst och vinter är 31/8.  

       Riskdelning kan sökas året om.   
 

 Projekt-och lovstöd: Höstlovet äger rum v.44 och som vanligt finns en möjlighet för barn-och  

              ungdomsföreningarna att söka lovstöd för att anordna prova-på-aktiviteter under lovet. Ansök om   

              stöd senast 14/10. Vid beviljad ansökan marknadsförs aktiviteten i kommunens kanaler. Underlag till  

              marknadsföring kan med fördel skickas in redan vid ansökan men kan även kompletteras i efterhand.  
 

 Andra stöd: Kom ihåg att det finns många föreningsstöd att söka hos andra aktörer runt om i Uppland och 

       Sverige. Se vår sida för externa stöd för tips: Tips på stöd från andra aktörer  
 

 Kom ihåg: Alla bidrag söks nu i Actor! 
 
     Övrigt:  

  

 Vi vill i samarbete med nätverket “fritid för alla” tipsa om “Fritid-för-alla-dagen" som de 

anordnar 8/10-2022. Det är en prova på-dag som riktar sig till personer med 

funktionsnedsättning som under dagen får testa olika aktiviteter kostnadsfritt. Vill din förening 

vara med och erbjuda deltagare att pröva på er aktivitet? Anmäl din förening här. Vid frågor 

kontakta: info@fritidforalla.se  

 

 I juni skickades information om att vi under hösten kommer inviga ett föreningskalendarium på 

vår CIK-webb där ni föreningar kommer kunna publicera era aktiviteter som är öppna för 

allmänheten. Lanseringsdatum och mer info kommer inom kort! 
 

 Ett mail med ”Save the date” har skickats ut till er föreningar där vi berättade att Advent på CIK 

åter kommer äga rum på första advent detta år (27/11). Kom ihåg att börja fundera på om er 

föreningen på något sätt vill delta under denna dag. Mer info kommer! 

Ett tack till våra sommarjobbare 

Vi tackar våra sommarjobbare Lucas, Kajsa och Sigrid 

som ni har träffat i receptionen hela sommaren men 

som nu går tillbaka till studier och andra åtaganden. 

Lucas arbetar september ut.  

Vi hälsar också tack till alla ungdomar som feriearbetat 

med olika uppdrag och uppgifter hos oss på kultur-och 

fritidsförvaltningen i sommar. Förhoppningsvis har de 

blivit en erfarenhet rikare!  

Förändringar i receptionen 
 
Vår bokningsadministratör Sara Lithén har fått nytt 

jobb på annat håll och kommer tyvärr att lämna oss 

här på Knivsta kommun. Hon jobbar sin sista dag 

16/9 och vi önskar henne stort tack för denna tid och 

lycka till med nya utmaningar. Ni kommer som 

vanligt fortfarande att komma i kontakt med 

bokningen via bokning@knivsta.se.  

Personalförändringar efter sommaren 

https://knivsta.se/uppleva-och-gora/foreningsliv/foreningsstod-och-stipendier/tips-pa-stod-hos-andra-aktorer
https://one-lnk.com/x1e3kaF0F6L4RoRCTHD4rvoTEtnQApQieb-6IERf4kOOMRqQFbK3e-DACGvteBR_91pzMka4A7kf1SzWNV67Jf7Lg/x1eitWVvNvoQvFthWYiPbLcKZ5llhEqmh5p7g259IGmc99GnVjqTkPu-fJiTLweIQFo1fDmBSVJ0MrBO8WAcoonJI_rsis0Hk5MWJNoJUJOFFKhpAmHMcjSdJ9BLIlRi1b1n9cI6tyC4FcZcMV54abGECzUYeHRZAiTa5dKMdahu7If3v2O3YxcHnIVjXrgOZe797uFNUTKy1g3jX4qv9qyqmasvy1a7RTQBNYt8LtY9KQ/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
mailto:info@fritidforalla.se
mailto:bokning@knivsta.se

