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Föreningsmöte Aktiv fritid 14/4

Vi gör Vallentuna till en
bättre fritidskommun!
Fritidsnämnden och förvaltningen uppskattar att ni kom till föreningsmötet och att vi
fick tillfälle att diskutera framtid med er. Vi har fått många synpunkter och
utvecklingsidéer som vi tillsammans kan ta med oss i fortsatta diskussioner.
Vi har sammanställt grupparbetena med våra styrkor, svagheter och möjligheter att
göra Vallentuna till en bättre fritidskommun - tillsammans. Vi bifogar
minnesanteckningarna och de bilder vi visade på kvällen med nämndens uppgifter
och förvaltningens pågående arbete.
Några huvudteman som vi ser inför fortsatt arbete är;
Vi har!
Många föreningar, ett stort lokalt engagemang, många eldsjälar.
Bra förutsättningar, lokaler och personal.
Ett stort förebyggande arbete som pågår för våra barn och ungdomar.
Positiv politik som tar initiativ.
Det är våra styrkor som vi ska vi ta vara på och värna om!
Vi behöver utveckla!
Förståelse för varandra, mellan föreningar, förvaltning och nämnd – på alla ledder.
Göra översyn av anläggningar, säsonger och nyttjande.
Göra en plan för långsiktigt underhåll och utveckling.
Tänka på hela Vallentuna, inte bara centralorten.
Göra översyn och åtgärder för tillgänglighet för funktionshindrade.
Se över förutsättningar att behålla de som börjar tidigt/ge möjlighet att kunna börja
senare/få fram elit.
Möjligheter!
Utveckla dialoger med och mellan föreningar.
Utreda möjligheter till samarbeten med skolor.
Lyfta utbud och fritidsmöjligheter – utveckla marknadsföring.
Rekrytera/behålla utövare, stärka ledare och öka antalet tjejer.
Vi sätter genast igång arbetet, i samarbete med er, här är några axplock på aktiviteter;
 Brett fokus på hela Vallentuna, inte bara centralorten, investeringar i utegym,
elljusspår, konstgräs (Össeby 2016) planeras tillsammans med föreningslivet.
Kontaktperson är Ingela Jansson, chef Idrott och friluft.
 Ett nytt nätverk ”Ungdom och fritid” bildas, där vi samlar organisationer och
föreningar som arbetar med förebyggande ”öppen” verksamhet. Syftet är att
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nätverka, utbilda och samarbeta med fritidsgårdar och trygghetsarbetet i
kommunen. Sammankallande är Thomas Lindberg, chef Ungdomsenheten.
En tillgänglighetsinventering genomförs i alla våra verksamheter under 2015.
Ansvarig är Thomas Lindberg, som ovan.

Det finns flera aktiviteter som det bara är att ta initiativ till och sätta igång med, där
förvaltningen kan vara bollplank eller sammankallande – kontakta Åsa Borglund för
att sätta igång.
 Starta eget nätverk för föreningar med tjejverksamhet.
 Samverkan mellan föreningar kring rehabfrågor.
 Samverka kring idéer för att rekrytera/ behålla föreningsaktiva.
Ytterligare några saker är redan igång, men vi vill ändå tipsa för ökat nyttjande:
 Ledarutbildningsbidrag finns, sök det! Vi vill också gärna utveckla en
ungdomsledarutbildning som kommunalt sommarjobb inför säsongen 2016.
 Öka användningen av evenemangskalendern på webben, gå in och lägg upp
ert evenemang! Det är början till förbättrad marknadsföring att vi visar upp
allt som pågår i föreningslivet. Lägg in ditt evenemang minst två veckor före
datumet här http://www.vallentuna.se/sv/Uppleva-ochgora/evenemangstips/ Ur webbens evenemangskalender plockas också
evenemang till spalten ”På gång” i Mitt i Vallentuna Steget under rubriken
”Sport och fritid”.
 Vårt årshjul med kontaktvägar och återkommande mötesformer och
deadlines utvecklas löpande i samverkan. Behöver årshjulet kompletteras?
Hör av er till Åsa Borglund.
Vi tar med oss era synpunkter om svagheter som framkom, de är viktiga att vi tar på
allvar och går till botten med. Många synpunkter gäller anläggningar och underhåll,
vilket nämnden är medveten om och håller på med en långsiktig plan för. Andra
brister och hinder framkom också. Vi kommer att göra en separat uppföljning av
dessa och återkoppla till er i höst.
Vi bjuder därför in till ett nytt möte, då vill vi förutom uppföljning gärna vill lyfta fram
goda exempel från föreningslivet i kommunen och fritidssektorn i regionen.
Vi föreslår därför att alla intresserade ses igen i oktober. Vi kommer att gå ut med ett
datum för höstens möte före sommaren.
Med vänliga hälsningar
Lars Carlsson
Ordförande
Fritidsnämnden

Pernilla Järveroth
Förvaltningschef
Kultur- och fritidsförvaltningen

Bilagor
1) Minnesanteckningar från grupperna
2) Nämndens och förvaltningens presentation 14/4 2015
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