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Detta nyhetsbrev skickas till bidragsberättigade fritidsföreningars officiella e-postadress, men även till övriga 

intresserade som vill ta del av informationen och som anmält sig i kontaktlistan för nyhetsbrevet. 

 

Ny Bike Park i Bankeryd – med kanske Sveriges häftigaste utsikt! 

Lördag 25:e september, i fantastiskt höstväder, invigde Bankeryds Skid- och Motionsklubb sin 

nya anläggningssatsning. Från att förslaget lyftes på ett styrelsemöte hösten 2020 till invigning 

har det minst sagt gått undan! Att lyssna in och ta tillvara ungas idéer, att lyfta in en ”ny” idrott i 

föreningen och på ett kreativt sätt nyttja den gamla slalombacken är så bra! En pumptrack och 

tre olika Flowtrails med olika svårighetsgrad har skapats. Genom ett otroligt jobb i föreningen 

och med ekonomisk stöttning från bla Jönköpings kommun är projektet i hamn. 

Och alla ska kunna cykla – även personer med funktionsnedsättning. Därför har banorna gjorts 

extra breda samt att en sk Quadrix cykel (fyrhjulig mtb med eldrift) kommer att köpas in.  

SÅ BRA BSMK! 

      

 

 

Föreningar som nyttjar Fritidsbanken på ett kreativt sätt! 

Handbollslag som under vintern lånar skidutrustning för kul och alternativ träning! 

Konståkningsförening som hänvisar föräldrar att låna skridskor på Fritidsbanken inför uppstart 

av sin skridskoskola!  

Fritidsbanken är ett ”bibliotek” med sport- och fritidsutrustning där föreningar och 

privatpersoner kan låna utrustning gratis i 14 dagar. Vad som finns att låna beror 

på vad privatpersoner, företag och föreningar har skänkt. Har din förening 

utrustning som ni vill skänka? Toppen!  

Fritidsbanken - läs mer här! 

Vi bifogar några olika affischer i detta utskick. Sätt gärna upp på er anläggning! 

Stort tack för hjälpen! 

 

 

 

oktober/november 2021 

https://www.jonkoping.se/upplevagora/friluftslivochmotion/fritidsbankenlanafritidsprylar.4.70affb9816b217c78cd15cc.html


 

Internationella Frivilligdagen 5:e december 
Med anledning av firandet av FN:s frivilligdag 5:e december vill vi uppmärksamma värdet av 

civilsamhällets insatser! 

På programmet står mingel och mingelbingo, livestreamat föredrag om värdet av civilsamhället 

med Pelle Åberg/Civilsamhällsavdelningen vid Ersta Sköndal Bräckes Högskola samt utställare 

från civilsamhället. 

Vårt gemensamma arrangemang skall också ses som en utmärkt möjlighet att mötas och skapa 

nya kontakter inom civilsamhället och Jönköpings kommun. 

Inbjudna är civilsamhället i Jönköpings kommun, kommunens politiker och tjänstepersoner. 

 

Mycket välkomna till arrangemanget! 

Söndagen den 5 december kl. 13:30 – 16:00  

Erik Dahlbergsgymnasiet, Föreningsgatan 2, Jönköping 

Arrangörer: Samordningsgruppen Forum Civilsamhälle, dvs. Csam Jönköping (civilsamhällets 

nätverk i Jönköping) samt Jönköpings kommuns politiska ledning. 

 

•Anmälan om deltagande görs på www.jonkoping.se, sökord: frivilligdagen.  

Eller telefon till Maria Borgström, tel. 036-10 55 25. Din anmälan vill vi ha senast den 28e 

november.  

•Om du och din civilsamhällssammanlutning önskar medverka som utställare – maila ditt 

intresse till elisabet.ohrman@jonkoping.se senast den 12:e nov. OBS! Begränsat antal 

utställningsplatser. 

•För frågor, tankar och synpunkter ang Frivilligdagen kontakta gärna; 

Thomas Yaftali/samordnare civilsamhälle, Jönköpings kommun thomas.yaftali@jonkoping.se  

alt tfn 036-10 69 09  

 

 

Webbinarium 16 nov. kring möjligheter till bidrag från olika EU-program 
Föreningar och organisationer som jobbar med ungdomsfrågor kan söka stöd från olika EU-

program (tex Erasmus + Ungdom, Europeiska Solidaritetskåren och CERV). Under denna kväll 

får du en överblick över vilka möjligheterna är och vilka typer av projekt din förening kan söka 

stöd för.  

Webbinariet arrangeras i samverkan mellan Jönköpings kommun och MUCF (myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Sista anmälningsdag är 12 november och här kan du 

anmäla dig anmälan webbinarium  

För mer info se också inbjudan som bifogas i utskicket av Nyhetsbrevet. 

 

Begränsat registerutdrag ur belastningsregistret – en påminnelse 

Föreningar ska – istället för som tidigare uppmanas att – begära begränsat utdrag ur 

belastningsregistret för de som anställs eller har uppdrag i föreningen och där kommer i kontakt 

med barn. Detta gäller från januari 2020. 

Skapa en rutin för detta i er förening. Utse en eller ett par ansvariga för kontroll i föreningen. 

Inför en rutin med regelbundenhet som fungerar för er, tex inför terminsstart eller då en ny 

ledare engageras. 

 

http://www.jonkoping.se/
mailto:elisabet.ohrman@jonkoping.se
mailto:thomas.yaftali@jonkoping.se
https://esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=b0fc7955-5088-4c59-be18-fa1914c66034


 

Gränna AIS – en förening i utveckling 
GAIS har under ett par år anläggningssatsat rejält men även utvecklat sin verksamhet med 

något som går under namnet ”idrottsmix”. Barn i olika åldrar får där pröva på olika idrotter men 

även andra aktiviteter i samverkan med övrigt föreningsliv i Gränna. Tex träffa scouterna, 

dansa, pröva på segling, gymnastik/parcour, innebandy mm. Detta är toppen! 

På anläggningssidan har föreningen sedan 2019 byggt ny servicebyggnad vid fotbollsplanerna 

med förråd, serveringsyta och toaletter, installerat ny ventilation i GAIS-gården och byggt om för 

att skapa mer yta för det populära gymmet och sedan i somras står två utomhus padelbanor 

klara. Gott GAIS! 

   

 

 

Härlig höst önskar 

kultur- och fritidsförvaltningen avd. idrott och förening  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


