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E-postformulär

Föreningens eller organisationens namn

Roslagskulla IF

Organisationsnummer

816400-3223

Kontaktperson

Förnamn

Efternamn

E-post

Telefon

Kort bakgrund till varför ni söker miljöbidrag

Vår förening ligger placerad i utkanterna i kommunen och i en tid när det är allt svårare att få barn och
ungdomar att hitta in i idrotten, så försöker vi med alla medel synas och höras så gott vi kan efter de
förutsättningar vi har. Vi har därför det senaste året med helt egna medel rustat upp vår anläggning Lötvallen,
ansedd som en av Sveriges vackraste fotbollsplaner. Vi har haft ett anläggningsbidrag på cirka 50 000 kronor,
vilket har räckt till det nödvändigaste för att hålla våra gräsplaner i ett anständigt skick. Byggnaderna har tagit
mycket stryk under åren, men genom mycket ideellt arbete och lokala sponsorer har vi nu ett klubbhus som på
intet sätt är nytt, men väl fungerande. Vi har också de senaste två åren utvecklat ett samarbete med en av
Sveriges största föreningar på ungdomssidan Brommapojkarna som har haft åtta turneringar hos oss där
antalet lag har vart över fyrahundra. En helt fantastisk siffra och ta det gånger alla spelare, ledare, föräldrar,
mor och farföräldrar m.m. så blir det ett antal tusen personer som tagit sig från hela Sverige till Österåker och
vår lilla anläggning. Det är oerhört glädjande, men häri ligger också vårt akuta problem.

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)

Våra två toaletter och vårt avlopp räcker inte långt. Rättare sagt, det räcker inte alls. Även om vi har haft extra
tömningar inför varje tillfälle så är det helt enkelt för litet. Vi har hyrt in bajamajor och även haft hjälp av IP-
skogen med deras toalett vagn och vi uppmanar alla unga spelare och herrar att gå ut i skogen, men det känns
inte bra och att lösa avloppsfrågan har därför blivit akut. Vi har helt ärligt inga pengar att lägga ett nytt avlopp
och vårt alternativ vi just nu jobbar efter är att bygga ett antal gamla hederliga utedass för att lösa problemet.
Nu vet jag inte om ni har möjlighet att hjälpa oss med detta eller om ni kan se andra lösningar som vi missar.
Hur som helst så behöver vi göra något och vi tar gärna emot all er expertis i frågan. Som det är nu så är det
ett större projekt att folk ska kunna göra sina behov än att arrangera själva fotbollsturneringarna.

Motivera förslaget

Se ovan.
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Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem

Ja, när det gäller att bygga utedass så lär vi göra det i vår. Ett avlopp med betydligt större kapacitet än det vi
har idag, vore förstås en dröm, men jag har inte kunskapen om vad som kan göras eller bytas ut, därför vore
det tacksamt med en besiktning av er för att se vad vi kan göra. Förutom våra utedass, då.

Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska användas

Jag har ingen aning om vad en avloppstank med större volym kostar eller om det ens går att lägga ner en
större, därav hoppas jag på er kunskap. Det kanske finns andra lösningar också och vi lyssnar gärna på alla.

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål

Det blir nog ganska lätt. Vi behöver inte räkna alla pojkar i skogen, vi slipper lukt och vi får med all säkerhet
gladare damer när vi inte behöver stänga våra vattentoaletter då dem är fulla. Tror också att fler lag både inom
Brommapojkarnas organisation, föreningar i vår kommun och runt om i framförallt stockholmsregionen kommer
söka sig till oss.

Har ni sökt eller fått ytterligare medel för insatsen ni söker för nu?

Ja

Nej

Övriga kommentarer

Vi skulle uppskatta om ni ville komma ut till oss för ett besök och göra en professionell bedömning av vad som 
är möjligt att göra och inte. Min fasta övertygelse är att miljön just där vi ligger vid havet är extra känslig och at 
varje insats i det specifika området är av godo. Ser fram emot att höra av er.

Med varma hälsningar

Ordförande Roslagskulla IF


