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Grupp 1
Korpen: Ulrika Skarin
Brottby SK: Ylva Hedberg
Balls Bowling: Lars Barkström
Vallentuna scoutkår av NSF: Tommy Glandin, Peter Kallträsk
Fritidsnämnden: Adam Westerberg, Margareta Svanström
Förvaltningen: Åsa Borglund, föreningssamordnare på Idrott och friluft.

Styrkor




Att det är så många som ställer upp ideellt; en enorm resurs!
Varje förening verkar för bygden, skapar sammanhållning, och bidrar till att
bredda utbudet av fritidsverksamheter på den lokala orten efter förmåga!
Pågående skolsamverkan inom ramen för Idrottslyftet!

Svagheter








Vi föreningar har ofta svårt att samarbeta.
Bristande kompetens hos politiker; man sitter så kort mandatperiod och
saknar insyn i verksamheterna (”läs verksamhetsberättelser, välkomna att
besöka styrelsemöten och träningar!”)
Avsaknad av en övergripande och långsiktig plan/ vision/ mål som sträcker
sig längre än mandatperioden.
Samarbete med skolor ofta svårt, föreningar får inte tillträde att lämna
material etc
Ett problem att så många ungdomar slutar tidigt.
Brist på verksamheter för ”late bloomers”; bredd!

Möjligheter









Utveckla samarbetet med skolor!
Utveckla samarbetet föreningar emellan!
Föreningar kan hjälpa Vallentuna gymnasium att skapa profil (inom givna
ramar)  ökar intresse för skolan och rekryteringsmöjligheter för föreningar
Tweenies; fritidsgårdar och ungdomsgårdar i samverkan mellan föreningar
och kommunen – finns ett stort behov av platser att ”hänga på”. Redan idag
flera föreningar som i praktiken driver fritidsgård på em/ tidig kväll för dessa.
Skapa fler träningsmöjligheter på breddnivå, kanske flera föreningar
tillsammans om underlaget inte bedöms räcka internt! Vi behöver fånga upp
de som faller ur för att de inte vill träna flera gånger i veckan.
”Idrottens dag” – bör döpas om till ”fritidsdagen” istället, så att inte bara
idrottsföreningar!
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Grupp 2
Vallentuna Friidrottsklubb: Heike Tollefors, Elisabet Wass, Per-Olof Björkman
Vallentuna Tyngdlyftning: Jan Hinrichsen
Bällsta FF: Jimmy Engblom, Johnny Rindebrant
Vallentuna Konståkningsklubb: Kenneth Lindgren
Neuroförbundet: Rogardt Wikström, Kjell Björn
Förvaltningen: Sara Ask, lokalbokningen Idrott och friluft och Cajsa Martinsson,
kommunikationssamordnare på förvaltningsadministrationen.

Styrkor




Många ideella krafter
Ett rikt föreningsliv som fångar upp många barn och ungdomar med olika
intressen
Stor tillgång till lokaler och anläggningar

Svagheter




Mycket dålig handikappsanpassning i kommunens lokaler
Avsaknad av fritidskalender där info finns om föreningar, matcher,
arrangemang osv
Brist på ändamålsenliga anläggningar. Det finns inte längre något som heter
sommar- och vinteridrotter. Föreningarna vill ha ändamålsenliga lokaler och
anläggningar året runt

Övrigt:












Dålig tillgänglighet
Dåligt underhåll
Bristande marknadsföring från föreningarnas sida
Alla möjliga tider i lokalerna kan inte utnyttjas (pga för tidigt eller för sent)
Det finns inga vaktmästare från fritid på anläggningarna runt om i
kommunen
Svårigheter med passagesystem
Kulturenheten har företräde till kulturrummet, teatern och traversen vilket
gör att det blir svårare för föreningar att hitta lediga tider
Svagt gehör från kommunen för föreningarnas önskemål
Kommunen ser inte alltid nyttan med föreningarnas verksamhet utan istället
besvären
För korta öppettider i ishallarna under året
Vallentuna kommun får inte fram elitidrottare pga brist på ändamålsenliga
lokaler och dålig tillgänglighet.
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forts. grupp 2
Möjligheter




Skapa en fritidskalender. Hjälp med annonser i tidningen osv
Multihall anpassad för flera sporter
Bättre förutsättningar för fotboll utomhus på vintern, friidrott inomhus på
vintern och hockey inomhus under sommarhalvåret

Övrigt:





Idrottsgymnasium
Fritidsgård på Vallentuna IP med föreningsverksamhet. Olika föreningar kan
tillsammans med en fritidspedagog bemanna fritidsgården.
Större samverkan mellan olika nämnder och förvaltningar och mellan
förvaltningen och föreningarna
Fullmått på alla nya hallar som byggs
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Grupp 3
Centrumkyrkan: Steffan Pethrus, ordf., Marcus Remstam
Showdansföreningen Flex: Thomas Holm, kassör, Patrik Grass
Vallentuna BK Damfotboll: Joachim Nelin, sekr. Anders Bydén, kassör
Vallentuna Volleyboll: Åke Eriksson, kassör
Fritidsnämnden: Lars Carlsson (ordf.), Karl-Erik Forsgren (ers.)
Förvaltningen: Mikael Göransson, ekonomi och kvalitetsfrågor på
förvaltningsadministrationen.

Styrkor




Fina hallar
Hög servicenivå bland vaktmästarna
Bra ledare i föreningarna

Svagheter







Vi föreningar har ofta svårt att samarbeta
Nätverken nyttjas för dåligt
Finns ingen vandringsled runt Vallentunasjön
Svårt ibland att få bra träningstider i lokalbokningen
Utegym och attraktiva rastplatser (kring Vallentunasjön) saknas
Dålig handikappsanpassning

Möjligheter












Bilda föreningsnätverk
Ha föreningsövergripande seminarieserier (utbildningsserier om
förebyggande hälsa, kost, motivation, skaderehab mm)
Utegym ger bra träning för alla, behöver inte vara i traditionella
träningsmiljöer såsom elljusspår. Kan funka i promenadstråk.
Jobba med föreningarnas mötesformer för samordningsvinster - gärna med
politiken. Skapa arbetsgrupper för vissa projekt, vilket binder ihop
föreningar. Återkoppling viktigt!
Utnyttja expertkunskaper
Förebygga skador
Rehab i andra föreningar
Paintball-dunge
Stärka ungdomsledare
Hjälp med markytor
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Grupp 4
Frösunda SK: Ronny Karlsson, klubbsamordnare
Norrortskyrkan: Sven Wiborn, pastor
Vallentuna-Össeby OL: Johan Hofstedt, ordf.
Vallentuna Rangers: Peter Israelsson, Joel Cummings, Morgan Öberg, Magnus
Broström
Förvaltningen: Ola Nilsson, arbetslagsledare Idrott och friluft, Thomas Lindberg
enhetschef för ungdomsenheten.

Styrkor




IP är ett starkt varumärke för kommunen
Stor bredd i föreningslivet
Fantastiska förutsättningar till ett aktivt föreningsliv

Svagheter



För stort fokus på centralorten.
Avsaknad av långsiktig plan för att möta befolkningsökning med
idrottshallar, skolor, ungdomsverksamhet.

Möjligheter




Utmaning att öka antalet tjejer i föreningslivet
Bevaka, bevara möjligheterna till det aktiva friluftslivet. Markägare som
försvårar orientering mm.
Underlätta för föreningar att utvecklas i nya riktningar genom t.ex
eftermiddagsfritids.
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Grupp 5
GoIF Kåre: Staffan Hassius, ordf.
Vallentuna 4H: Josefina Liljestrand, föreståndare
Vallentuna Hockey: Magnus Holm, Staffan Nilsson
Vallentuna Ridklubb: Charlotte Sunnberg, ordf., Pi Åhnberg, vice ordf.
Vänsterpartiet Vallentuna: Ola Nordstrand
Fritidsnämnden: Roger Gadde (vice ordf.)
Förvaltningen: Ingela Jansson, enhetschef för idrott och friluft.

Styrkor




Tillgänglighet till förvaltningen - tydligt var man möter verksamheter
Bredd - eldsjälar och tradition av föreningsliv
Initiativet till dagens möte

Svagheter






Förståelsen för föreningens engagemang och dess verksamheter
Kommunikation – marknadsföring. Vill gärna ha ett utökat samarbete med
kommunen.
Rekrytering av nya utövare –föreningar har svårt med rekrytering, Idrottens
dag ett bra arrangemang. Borde finnas fler sådana samarbeten. Svårt att nå
skolan och dess elever.
Föreningar tappar medlemmar – föreningslivet och samhället befinner sig i
en ny fas. Hur ska föreningarna och kommunen möta upp detta skifte. En
synpunkt framkom om att det borde finnas fler alternativ där idrottandet inte
baseras på prestation.

Möjligheter



Samarbete mellan förvaltning och föreningar gällande all fritidsverksamhet inte bara idrott.
Visa goda exempel - positiv publicitet
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Grupp 6
Karby IK: Lena Mårtensson, kassör
Vallentuna Bollklubb: Lars Lundqvist, Johan Swärd
Vallentuna Schackklubb: Lars Ekman, ordf.
Younglife: Beatrice Pethrus, Emilie Axelsson
Fritidsnämnden: Tommy Schiött, Linda Wijkström
Förvaltningen: Fredrik Sandell, trygghetssamordnare på kommunen, finns på
förvaltningsadministrationen.

Styrkor




Att föreningslivet lyckas bevara fantastiska verksamheter med ett enormt
aktivitetsutbud inklusive sommaraktiviteter som läger och skolor
Att föreningslivet, trots förändrade förutsättningar lyckas rekrytera nya
utövare och ledare med flera
Att Vallentunapolitiken har ett starkt engagemang och en hög ambition
rörande föreningslivet

Svagheter








Samarbete mellan olika föreningar samt mellan föreningar och kommun för
evenemang och längre satsningar för ökad nytta och utveckling
Samarbete mellan olika föreningar och förvaltning rörande rekrytering av
utövare, ledare och funktionärer, kommunikation, nätverkande,
kompetensutveckling
Politikens och förvaltningens stöd för att öppna skolan för föreningarna
Allt för stort fokus på att geografiskt lokalisera förutsättningarna till
centralorten
Att demokratin sätts ur spel genom att de förslag som presenteras i nämnd
redan är politiskt vridna (åt majoritetsinriktningen)
Saknas idag tillräckliga möjligheter att erbjuda utomhusaktiviteter året runt
trots att det efterfrågas av intresserade medborgare. Det resulterar i att
medborgarna väljer föreningar utanför kommunen

Möjligheter



Politikens stöd till föreningarna genom förvaltningen; praktiskt, ekonomiskt,
socialt kommunikativt
Möjligheterna att bedriva utomhusverksamheter under hela året eller större
delar av året
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