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§ 80
Ansökan om bidrag speciella ändamål, Vallentuna 4H (FN 2021.046)
Beslut
Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att
fritidsnämnden beslutar att bevilja Vallentuna 4H ett bidrag om 11385 kr att belasta potten 
bidrag speciella ändamål 2021 för att kunna underhålla och utveckla användandet av 
grusplanen i Ekeby området.

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om ett bidrag till att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet och 
förlägga delar av verksamheten på den grusplan som ligger i närheten av 4H gården, en 
grusplan där Fritidsförvaltningen idag ansvarar för underhållet.
Föreningens avsikt är att utföra enklare underhållsarbeten med hjälp av en harv som hästarna 
kan dra på grusplan. För att utveckla verksamheten och bedriva den på grusplanen vill 
föreningen köpa in harv, bommar, bänkar och hästhinder för träning av hästarna samt 
käpphästhoppning för barn och ungdomar.
Förvaltningen har under hösten haft en dialog med föreningen om utveckling av 
verksamheten och grusplanen i Ekeby området, en dialog som ingår i det  övergripande 
arbetet för utvecklandet av nämndens samtliga grusplaner. Förvaltningen ser positivt på att 
föreningen är med och utvecklar och aktiverar platsen, som har ett kontinuerligt 
underhållsbehov. Med föreningens vilja att underhålla och utveckla grusplanen bidrar 
föreningen till att erbjuda en aktiv fritid för barn och ungdomar i Vallentuna kommun.

Yrkanden
Ordförande, Lars Carlsson (C), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Lars Carlsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att fritidsnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-05, Ansökan bidrag speciella ändamål Vallentuna 4H
 Bilaga till ansökan för skötsel och utveckling av grusplanen vid Ekeby
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Tjänsteskrivelse

Ansökan om bidrag speciella ändamål, 
Vallentuna 4H

Förslag till beslut
Fritidsnämnden beslutar att bevilja Vallentuna 4H ett bidrag om 11385 kr att belasta 
potten bidrag speciella ändamål 2021 för att kunna underhålla och utveckla 
användandet av grusplanen i Ekeby området. 

Sammanfattning av ärendet
Föreningen ansöker om ett bidrag till att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet 
och förlägga delar av verksamheten på den grusplan som ligger i närheten av 4H 
gården, en grusplan där Fritidsförvaltningen idag ansvarar för underhållet. 

Föreningens avsikt är att utföra enklare underhållsarbeten med hjälp av en harv som 
hästarna kan dra på grusplan. För att utveckla verksamheten och bedriva den på 
grusplanen vill föreningen köpa in harv, bommar, bänkar och hästhinder för träning 
av hästarna samt käpphästhoppning för barn och ungdomar. 

Förvaltningen har under hösten haft en dialog med föreningen om utveckling av 
verksamheten och grusplanen i Ekeby området, en dialog som ingår i det  
övergripande arbetet för utvecklandet av nämndens samtliga grusplaner. 
Förvaltningen ser positivt på att föreningen är med och utvecklar och aktiverar 
platsen, som har ett kontinuerligt underhållsbehov. Med föreningens vilja att 
underhålla och utveckla grusplanen bidrar föreningen till att erbjuda en aktiv fritid 
för barn och ungdomar i Vallentuna kommun. 

Bakgrund
Vallentuna 4H är en förening med lantbruksdjur som bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet i Vallentuna. Föreningen har ca 280 medlemmar där 
majoriteten av medlemmarna är mellan 6-25 år. 

Konsekvenser för barn
Ett bidrag till föreningen hjälper föreningen att utveckla sin barn- och 
ungdomsverksamhet som bidrar till att erbjuda en aktiv fritid för barn och ungdomar 
i Vallentuna kommun. 

Ola Nilsson Erik Lundqvist 
Enhetschef idrott- och friluftsenheten Förenings- och lokalsamordnare 
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Ansökan för skötsel och utveckling av grusplanen vid Ekeby 

 

Vi i föreningen Vallentuna 4H vill använda grusplanen vid Ekeby till barn- och 

ungdomsverksamhet. För detta vill vi köpa in en harv som hästarna kan dra för enklare 

underhållsarbete av planen, 6495kronor. Vi vill även köpa in bommar och hästhinder till 

träning av hästarna, käpphästhoppning och lek med barnen, 1500kronor. Även två träbänkar 

vid sidan av grusplanen, 3390. För detta ansöker föreningen om 11 385 kr. 

  
  
Med vänlig hälsning 
Alexandra Slowley  
Biträdande verksamhetsledare Vallentuna 4H 
0700 - 90 88 35 

  

Ekebyvägen 155B 
186 34 Vallentuna 
www.4h.se/vallentuna 

  

Följ oss gärna på sociala medier! 

 

    

  

4H är en internationell ideell barn- och ungdomsorganisation som finns i över 80 länder. 

4H står för Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa, vi arbetar efter mottot "Lära genom att göra". 

4H samlar cirka 12 000 medlemmar som är fördelade på cirka 200 klubbar i Sverige.  

  

 
  

https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mhdct-00059f-3N&i=57e1b682&c=8Plx-5fyaD8DHL9bgTXai1l9_tnTeCEZa_UhFeZYQ0EptiojyrRJw9-0boyL0c91_qNLAtt1Je16N6MOLLPnAtwLrQkKtoBCIGR9KAF-Z6sesvwO_-_HCmYv9RUVYy92t_uruiougpsHgw-OzGaNybucGX_KTkQLAn6XUCW-qlIcPsXlZFOTciKmaY2yJu6PpbQTYjhwAtaUlwPS533125HpLzquQIj0lDdPi53kOfo


 

 

 

 

Harv 

 
www.atvhuset.se/redskap/harvar-kultivator/heavy-duty-drag-harv-120x120cm  

 

Käpphäst-/hästhinder 

 

https://www.atvhuset.se/redskap/harvar-kultivator/heavy-duty-drag-harv-120x120cm
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