
 

Hej föreningar,  
 

Sommaren närmar sig med stormsteg och det är roligt att se att det händer mycket utomhus runt om i Knivsta just nu, 
inte minst organiserat av er föreningar. Medan en del av er precis avslutat sina säsonger är andra mitt uppe i era mest 
intensiva verksamhetsperioder just nu och vi ska vara tacksamma över att det finns föreningsaktiviteter under hela 
året för våra invånare i kommunen. Nu ser vi fram emot en härlig sommarsäsong med många aktiva dagar!  
  

          En tillbakablick på maj 
 

 

 Arbetet med fördelningen av tider för nästa säsong pågår nu för fullt efter att ansökningsperioden behövt förlängas på 
grund av att mail med information och länk till ansökningsformulär inte nått alla berörda vid första utskicket. 
Fördelningen kommer meddelas inom kort. 
 

 Knivsta marknad gick av stapeln 21 maj och fyllde området runt CIK med besökare. KIK gjorde ett fantastiskt jobb inför 
marknaden och både besökare och Knallar tycktes vara väldigt nöjda och glada över dagen!  
 

 Vi har fått tillgång till det nya boknings-och bidragssystemet Actor och arbetet med att lägga in alla uppgifter såsom 
exempelvis lokaler, föreningar och prislistor har påbörjats. 

 

 Ishallen har varit stäng hela maj månad, då underhållsarbeten utförs. Bortsett från leveransproblem av sargdörr, som 
kommer behöva bytas ut under lovdagar i höst istället, så flyter arbetet på som planerat. 

O-Ringen 
 

Under v.30 i juli kommer O-

ringen att gå av stapeln och 

det behövs fortfarande fler 

boenden. Så för den som vill 

få ett extra tillskott i 
semesterkassan och 

samtidigt hjälpa 

evenemanget, passa på och 

hyr ut ditt boende! Mer 

info om uthyrning hittar du 

här: Boende O-ringen 

          Vad händer framöver?  
 

      Aktiviteter: 
 

 För kommunens skolungdomar startar sommarlovet under 
kommande månad och det innebär för många mer tid till 
föreningsaktiviteter. Under juni kommer prova-på-aktiviteter och 
läger för allmänheten att anordnas av några av våra barn-och 
ungdomsföreningar. Ta del av dessa och andra härliga evenemang 
och aktiviteter i vårt sommarlovsprogram. Programmet. 
 
 

 
 

Månadens tips 
 

Vi har under denna månad träffat Volontärbyrån för dialog 
och samarbete. Volontärbyrån arbetar med att ge stöd till 
det ideella föreningslivet och erbjuder bland annat 
utbildning, nätverksträffar samt hjälp i specifika frågor. För 
de som nya ledare och andra engagerade tillhandahåller de 
också en digital annonseringsfunktion där ideella uppdrag 
kan läggas ut och förmedlas till personer som vill engagera 
sig ideellt. Läs mer och ta kontakt med dem via deras 
hemsida: Volontärbyrån 

 

     Bidrag:  
 

 

 Samtliga ansökningsperioder för grund-och aktivitetsstöd är nu avslutade för våren och de 
stöd som ännu inte utbetalats kommer betalas ut under juni månad. Nästa uppkommande 
ansökningsperiod gäller aktivitetsstöd VT för barn-och ungdomsföreningar som öppnar 1/7. Se hemsidan för info om 
resterande av höstens ansökningsperioder: Hemsida 

 

 Det nya regeldokumentet för föreningsstöd har färdigställts men beslutet av ärendet fick tyvärr skjutas upp till 
kommunstyrelsens sammanträde i augusti. Mer info om de nya reglerna och när de börjar gälla kommer därför i höst! 
 

Övrigt: 
d  
 Vi fortsätter att arbeta med övergången till det nya boknings-och bidragssystemet.  Ett dokument har mailats ut till er 

föreningar där vi efterfrågar uppgifter på en kontaktperson. Det behövs för att ni ska kunna logga in i nya systemet. Vi 
har fått återkoppling från många av er föreningar, men några återstår. Målet är att kunna gå över till det nya systemet 
under sommaren och att ni då ska kunna börja söka bidrag samt boka/korrigera bokningar som avser vecka 34 och 
framåt i detta system. Vi återkommer med information när det är dags för er att logga på och börja använda systemet. 
Ni kommer då få tydliga instruktioner kring hur ni ska gå tillväga. 
 
 

 Vi har under våren arbetat med att ta fram riktlinjer för hur vi på förvaltningen hanterar händelser där föreningar 
bryter mot kommunala regler. Ni kommer inom kort kunna ta del av den så kallade ”Åtgärdstrappan” på hemsidan där 
ni också kommer kunna läsa om hur invånare i Knivsta kan rapportera till kommunen vid händelser som upptäcks. 
 

 

 

     Bokning:  
 

 Nycklar/taggar ska lämnas in under perioden mellan vecka 18-25. Från och med vecka 26 
slutar taggarna att fungera. 
 

 Allmänhetens åkning under sommaren finns nu att se på vår hemsida. Här ser du tiderna. 
 

 Vi har en hel del ishallscamper inbokade under sommaren. Några av Camperna kommer att 
ha ett stort antal deltagare och vi har fått indikationer på att omklädningsrum vid A- och B-
hallen kommer behöva nyttjas. Vi kommer eventuellt att behöva begränsa antalet 
tillgängliga omklädningsrum vid bokningar av A-och B-hall. 

https://oringen.se/tillfallen/uppsala-2022/boende/hyr-ut-ditt-boende.html
https://knivsta.se/uppleva-och-gora/sommarlov-2022
https://www.volontarbyran.org/
https://knivsta.se/uppleva-och-gora/foreningsliv/foreningsbidrag-och-stipendier
https://centrumforidrottochkultur.knivsta.se/nyheter/allmanhetens-akning-i-sommar/

