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F Ö R E N I N G S I N F O R M AT I O N

ÅSTORPS.KOMMUN
Hej bäste föreningsledare i
Åstorps kommun!
Bildningsförvaltningen är en stor organisation
som är uppdelad på många olika verksamheter. De
ansvarsområden som finns i verksamheten är skola,
barnomsorg, kostenhet, kommunal vuxenutbildning,
musikskola, kultur och fritidsverksamhet.
För att underlätta dina kontakter med  fritidsenheten
brukar vi årligen skicka ut denna föreningsinformation
för att ”påminna” om ärenden av vikt denna tid på året.
Eftersom fritiden är en stor och betydelsefull del av
människors liv har under 2012 en fritidsplan tagits fram
som vi också tycker det är viktigt att informera om.
Utgångspunkten för arbetet med framtagandet av
denna fritidsplan är att Åstorps kommun är en attraktiv kommun att bo i, med närhet till naturen och goda
möjligheter till en aktiv och rik fritid.
Vi har en mångfald av idrotts- och fritidsanläggningar och inte minst ett stort antal ideella föreningar
och verksamheter som erbjuder möjligheter till roliga,
omväxlande och spännande aktiviteter.
Planen är utarbetad av en grupp politiker som haft
i uppdrag att formulera mål för den fortsatta utvecklingen av kommunens fritidspolitik. Under arbetets
gång har arbetsgruppen tagit hjälp av en referensgrupp
inom idrotts- och fritidsområdet som gett arbetsgruppen
värdefulla synpunkter och kunskaper.
Avsikten är att årlig avstämning av upprättad plan
kommer att genomföras samt att utvärdering och eventuell revidering sker en gång per mandatperiod.

FRITIDSPLANENS
VIKTIGASTE UPPGIFT ÄR:
• Att ange mål och riktlinjer och fungera som planeringsunderlag för den framtida verksamheten
• Att ge förutsättningar för en utvecklande dialog
med kommunens invånare och föreningsliv och
möjlighet till såväl insyn i som påverkan på de
beslut som kommunen fattar i fritids- och föreningsfrågor

VISION FÖR FRITIDSSEKTORN ÄR:
• FRITID ÅSTORP öppnar dörrar för framtiden och
erbjuder positiva mötesplatser som gör att människor trivs och utvecklas

VÅR INRIKTNING ÄR:
• att Åstorp ska vara en attraktiv kommun där idrott,
motion och rekreationsmöjligheter inbjuder till
gemenskap och god hälsa
• att hålla befintliga fritidsanläggningar och fritidsmiljöer i god standard och eftersträva ett maximalt
utnyttjande. Samarbetet med och stödet till föreningslivets företrädare skall vara prioriterat samt
• att barn och ungdomar i enlighet med fastställt
alkohol och drogpolitiskt program har rätt till en
miljö, fri från droger och alkohol

FRITID
IDROTT
HÄLSA

VÅRA FEM FOKUSOMRÅDEN
•
•
•
•
•

FOLKHÄLSA
FRITIDSGÅRDAR / MÖTESPLATSER
IDROTTS OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR
STÖD TILL FÖRENINGAR
FRILUFTSLIV

I många avseenden är vi som bor i Åstorps kommun
mycket lyckligt lottade vad gäller möjligheten till en
aktiv och rik fritid. Vi lever nästan ”mitt i naturen” med
Söderåsen inpå knutarna. Vi har också en mångfald av
fritidsanläggningar, lokaler och miljöer för olika typer
av aktiviteter och verksamheter.
Våra bibliotek och fritidsgårdar är också exempel
på viktiga mötesplatser i vår kommun. Det som också
är vår styrka är att det också finns en mångfald av föreningar som gör ovärderliga insatser och som erbjuder
en mängd olika aktiviteter för såväl ung som gammal.
Tack alla ni ledare som skapar dessa möjligheter.
I Åstorps kommun skall det finnas ett brett utbud av
olika typer av fritids- anläggningar och verksamheter
som förhoppningsvis kan passa de allra flesta.
Kontakta gärna Fritidsenheten för råd och stöd i allehanda förenings- och fritidsfrågor. Vi är ett ”knapptryck” bort på tel 042-640 00 eller på vår hemsida där
man kan finna information om det mesta samt ”blankettarkiv”.
Passa på att besöka
kommunens hemsida där
finns mer information
www.astorp.se (”Uppleva”)
Jan Alfredsson
Fritidschef
FRITIDSENHETEN

www.astorp.se

FÖRENINGSINFORMATION NR 1/2013
NATIONALDAGEN DEN 6 JUNI
Sveriges Nationaldag firas traditionsenligt i Perslund den 6
juni.  Mot bakgrund av att det finns över 100 föreningar och
organisationer i kommun ser vi fram mot och förutsätter ett stort
deltagande från föreningslivet i vår kommun.
Fler föreningar kan delta !

ANSÖKAN OM FÖRENINGSBIDRAG 2013
Fritidsenheten kommer att utbetala bidrag för 2012 enligt de
avtal som är upprättade med respektive förening.
Följande gäller;
Ansökan skall vara inne senast 30 april och utbetalning av
bidrag kommer att ske senast den 15 maj. De som ännu inte haft
sitt årsmöte till den 30 april, skickar ändå in bidragsansökan och
kompletterar senare med övriga handlingar.
Blankett bifogas.
FÖLJANDE HANDLINGAR BIFOGAS ANSÖKAN:
• Verksamhetsberättelse
• Ekonomisk redogörelse
• Revisionsberättelse
• Verksamhetsplan
• Alkohol- och drogpolicy

E-POST – FÖR SNABBARE KONTAKT
Från fritidsenheten kommer vi att använda e-post mer och mer
i våra kontakter med kommunens föreningsliv.  Notera därför
särskilt e-postuppgifter för ordförande, sekreterare och kassör
samt till föreningens kontaktperson.

UPPDATERING AV
FÖRENINGSREGISTER
(gäller de föreningar som ej ansöker om
föreningsbidrag hos Fritidsenheten)
Nu är det åter tid att uppdatera din förening i kommunens
föreningsregister (om du vill att föreningen skall finnas med där)
för 2013.
Använd då samma blankett som ansökan av föreningsbidrag
och som också bifogas denna förenings-information. Uppdateringen innebär samtidigt ett godkännande att finnas med på
kommunens hemsida. Senast 30 april.

ANSÖKAN OM TIDER
I IDROTTSHALLAR M M
Nu är det tid för föreningar, företag, privatpersoner, m fl att ansöka om abonnemang i idrottshallar, gymnastiksalar samt övriga
motions- och träningslokaler. Blankett bifogas.
Senast 1 maj skall ansökan om lokaler för säsongen 2013 /
2014 vara inlämnad.
OBS! Ansökningar som kommer in för sent placeras på
”väntelista” efter ankomstdag.

FÖRENINGSINFORMATION NR 1/2013

MATCHER / ARRANGEMANG
Ansökan om matchverksamhet och arrangemang i sport- och
gymnastikhallar för säsongen 2013/2014 skall vara inlämnade
senast 10 augusti.
Blankett bifogas.

LEDIGA TIDER I KOMMUNENS
ANLÄGGNINGAR
Det finns numera möjlighet att få information om lediga tider i
våra anläggningar på vår hemsida. Vi kallar servicen ”bokninglediga tider” och du hittar den på www.astorp.se
Bokningsförfrågan skickas efter att en ledig tid hittats till
fritidsenheten gun-britt.eliasson@astorp.se
Som föreningsadministratör kan det vara bra att kunna gå in
och kontrollera de uppgifter som finns registrerade för den egna
förening men då krävs ett ”lösenord”. Kontakta Gun-Britt Elias-

VIKTIGA DATUM
6 JUNI
Vi firar Sveriges Nationaldag i Perslund.
Var med och delta!
30 APRIL
Sista ansökningsdag för föreningsbidrag
2013
1 MAJ
Sista ansökningsdag om idrottshallar
och övriga lokaler för säsongen 2013/14
10 AUGUSTI
Sista ansökningsdag om matchverksamhet och arrangemang i sport- och
gymnastikhallar för säsongen 2013/14

son, 042-64 106 för instruktioner och hjälp.

BUDGET 2014
De föreningar som har förslag och synpunkter som bör beaktas
av Bildningsnämnden inför budgetåret 2014 är välkomna att
skriftligen höra av sig till Fritidsenheten. Senast 30 april.

HALLARNAS TILLGÄNGLIGHET
I SOMMAR
De föreningar som önskar tillgänglighet till kommunens sportoch gymnastikhallar samt övriga sportlokaler för ”sommarträning” ombedes kontakta fritidsenheten, Gun-Britt Eliasson.
ANLÄGGNINGARNA KOMMER PRELIMINÄRT
HA FÖLJANDE TILLGÄNGLIGHET:
Badhushallen

– öppen för bokning

Åstorps sporthall

– stängd vecka 27-31

Haganäshallen

– stängd vecka 26-30

Rågenhallen

– öppen för bokning

Hyllingehallen

– stängd vecka 26-31

Hyllinge gym.sal

– stängd vecka 26-31

Kvidingehallen

– stängd vecka 25-31

Nyvångshallen

– stängd vecka 25-33

SÄKERHET
Ansvarig ledare skall förvissa sig och gruppen om var utrymningsvägarna är belägna i våra kommunala fritidsanläggningar
och om hur en säker och snabb utrymning kan ske. Lokalerna
skall låsas och släckas ned efter avslutad verksamhet.

FRITIDSENHETEN
KOM OCH TRÄFFA OSS!
Fritidsenheten finns i kommunhuset. Vi finns i regel dagligen på kontoret men vill
du vara helt säker att vi är ”på plats” avtala gärna tid.
VI VILL VETA VAD VI KAN BLI BÄTTRE PÅ
Vill du veta mer om föreningslivet eller bara tycka till? Saknar du något i vårt utbud? Hör gärna av dig med synpunkter till oss.
INFORMATION PÅ HEMSIDA
På vår hemsida finns mycket information att hämta. Bland annat kan du söka i föreningsregistret efter föreningsnamn eller verksamhet. På hemsidan kan du också
läsa mer om våra olika anläggningar, kolla öppettider m m.
ALLMÄNNA FRÅGOR
FRITIDSCHEF
Jan Alfredsson, tel 042-64105
jan.alfredsson@astorp.se
BOKNINGAR IDROTTSANLÄGGN.M M
FRITIDSASSISTENT
Gun-Britt Eliasson, tel 042-64106
gun-britt.eliasson@astorp.se
BOKNING ISHALL OCH KULTURHUSET, STÄDLEDNING M M
FRITIDSINTENDENT
Ulla Andersson, tel 042-64107
ulla.andersson@astorp.se
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