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Riktlinjer för bidrag till föreningar och organisationer avseende 
tillgänglighetsanpassande åtgärder. 

I budget 2017 avsa ttes 1,3 mkt till bidrag till tillgän glighetsanpassande åtgärder för 
föreningar/organisationer. 

Syfte 
Föreningar eller organisationer kan ansöka om bidrag för tillgänglighetsanpassande åtgärder. 
Åtgärderna ska bidra till att kommuninvånare får mer jämlika förutsättningar och rättigheter krin g 
tillgänglighet, 

Villkor - vilka kan söka: 
Föreningen ska finnas i Österåker och åtgärden ska utföras i Österåker. 
Åtgärden ska gynna den verksamhet som bedrivs i Österåkers Kommun, 
Föreningen/organisationen ska vara politiskt och religiöst oberoende, 
Bidraget är inte avsett att riktas till bolag eller enskilda personer. 

Kriterier - bedömningsgrunder: 
Bäst effekt för bidragspengarna ska eftersträvas och bidraget kan nytt jas ti ll såväl fysiska åtgärder 
som aktiviteter, För att Idassas som aktivitet ska den pågå i minst en timm e och omfatta minst tre 
personer från målgruppen, 
Åtgärder som ger bestående effekt bör prioriteras. 
Nya projekt bör prioriteras, men bidraget kan ges till pågående åtgärder som påbörjats under 
2016-2017 som behöver delfinansiering. 
Normalt lämnas bidrag med maximalt 150 000 kr, för varje enskild satsning. Beslut kan dock 
fattas om högre bidragsbelopp för särskilt angelägna satsningar. 
Beslutet kan innebära att medfinansiering ska ske från föreninge n/organisationen. 

Bidrag ges inte till åtgärder som behöver utföras enligt gällande lagstiftning om inte särskilda skäl 
föreligger. 
Bidrag ges inte till åtgärder som ryms inom befintlig finansiering, 

Beslut fattas av Kommunstyrelsen. 

Ansökan 
Ansökan ska ha inkommit senast 29 september. Särskild ansökningsblankett ska användas och 
finns på k ommunens hemsida. Beslut om bidrag lämnas senast den 20 november då äv en datum 
för utbetalning samt återrapportering meddelas. 

Återrapportering 
Efter att åtgärden utförts ska resultatet återrapporteras och redovisas på särskild blankett. Datum 
för när redovisning ska ske anges i beslutet om bidrag och anpassas efter åtgärdens tidsplan och 
karaktär. 

Bidraget utbetalas norma lt mot redovisning av nedlagda kostnader. Om särskild a skäl föreligger 
kan bidraget betalas ut i sin helhet efter beslut. Bidraget kan dock helt eller delvis behöva 
återbetalas till kommunen om det inte använts i sin helhet enligt ansökan och beslut. 
Återbetalning kan även krävas om åtgärden inte u tförs inom rimlig tid. 



6 IL AU A t 
E-postformulär 

Föreningens eller organisationens namn 

Österåkers Sportfiskeklubb 

Organisationsnummer 

816400-1623 

Kontaktperson 

Förnamn 

Efternamn 

E-post 

Telefon 

Motivera förslaget 

Kort bakgrund till varför ni söker tillgänglighetsbidrag 

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

Österåkers Sportfiskeklubb förvaltar har fisketillsyn på kommunens fiskevatten. Uppdraget omfattar bl.a. 
Drängsjön, Åkers Kanal Trastsjön och Södersjön samt olika skärgårdsvatten. 

I ÖSFKs stadgar står bl.a. att klubben har som ändamål att att bereda sina medlemmar, kommuninnevånare 
och gästande besökare möjlighet att bedriva fritidsfiske i de förvaltade vattenområdena samt även att bedriva 
fiskevård i dessa.- Vidare skall klubben verka för att bevara och förbättra miljön inom Österåkers kommun så 
att ett hållbart och intressant fritidsfiske kan bedrivas idag och i framtiden. 

Klubben har sedan många år arrenderat St Mossön som klubbholme av kommunen. Klubbholmen fungerar 
som en fiskesocal träffpunkt där medlemmar och gästande besökare har möjlighet att åka ut och övernatta i 
samband med fiskeaktiviteter. Antingen i egna båtar eller vid de bryggor som är anlagda på ön. 

Klubben söker nu tillgänglighetsbidrag för åtgärder som syftar till att öka tillgängligheten för besökare till ön på 
ett sätt som gynnar särskilt personer med funktionsnedsättning som tidigare kan har fått avstå möjligheten att 
besöka ön. 

Österåkers Sportfiskeklubb ansöker om bidrag för att dels komplettera befintliga brygganläggningar med en 
lägre brygga som underlättar att angöra båtar och stiga iland och ombord från dessa för personer med 
funktionsnedsättning samt att anlägga en trädäckad uteplats samt ramp till denna från befintliga bryggor som 
underlättar att vistas på ön med t.ex en rullstol eller rullator. Målet är att så många som möjligt skall beredas 
tillträde till ön och inte skall behöva avstå pga av att det är svårt att ta sig Iland samt att vistas på ön. 
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E-postformulär 

Motiven för både flytbryggan och däcket är som sagt att vi vill öka säkerhet och tillgänglighet till ön för både 
mindre båtar och för äldre personer samt personer med funktionsnedsättning som idag har svårt att ta sig ut till 
ön då befintliga bryggor ligger så högt över vattenlinjen att det blir svårt för många att ta sig i land på ön. 
Genom att få till en lägre brygga får även de mindre båtar som tar sig ut till Stor Mossön en möjlighet att förtöja 
vid brygga istället för att angöra båtarna vid den lilla badstrand som finns på ön och som gärna utnyttjas av 
besökande barn på ön. 

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem 

Arbetet med att forsla ut en flytbrygga som klubben har fått till skänks har påbörjats samt så även anläggandet 
av trädäcket. Arbetetsinsatserna utförs till största delen genom Ideella insatser i samband med de arbetsdagar 
som klubben har under vår respektive höst. Just nu avvaktar klubben besked på den ansökan om 
strandskyddsdispens som lämnats in för åtgärderna. Vid ett positivt besked på denna ansökan beräknas 
anläggning av brygga och uteplats samt ramp till denna färdigställas våren 2018. 
V 

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

Kostnaderna för åtgärderna är budgeterade på följande sätt: 

Hittills inköpt material: 24800 kr 
Återstående material: 5000 kr 

Nedlagt ideellt arbete: 50 tim å 200 kr = 10000 kr 
Återstår ideellt arbete: 30 tim a 200 kr = 6000 kr 

(200 kr per timme är den taxa som tillämpas för ideellt arbete i samband med att vi söker bidrag för 
fiskevårdsinsatser från länsstyrelsen och vi har därför tillämpat samma taxa här) 

Totalt bidrag som söks 45800 kr 

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

Ambitionen är att om vi får igenom åtgärderna så kommer vi att genomföra en invigningsaktivitet där vi bjuder 
in personer med funktionsnedsättning som får komma ut till ön och köra en fiskeaktivitet. Bland deltagarna 
genomförs en enkät där de får bedöma aktiviteten samt hur de upplever att tillgängligheten har påverkats av de 
genomförda insatserna. 

Bland medlemmarna genomförs en medlemsenkät där de får bedöma åtgärderna på St Mossön och i vilken 
utsträckning de upplever att åtgärderna har bidragit till ökad tillgänglighet. 

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

OJa 

(3) Nej 
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E-postformulär 

Föreningens eller organisationens namn 

Ingmarsö Byalag 

Organisationsnummer 

123 

Kontaktperson 

Förnamn 

Efternamn 

E-post 

Telefon 

Kort bakgrund till varför ni söker tillgänglighetsbidrag 

Ingmarsö välbesökta gästhamn har under åren haft stor betydelse för den övriga näringsverksamheten på ön. 
Under våren 2018 ska gästhamnen flyttas från Eklunds Båtvarv till hamnen på södra Ingmarsö. Förutom att 
brygganläggningen flyttas så uppförs även en ny servicebyggnad med vattenförsörjning och toaletter mm som 
även ska vara tillgängliga för det rörliga friluftslivet. 
Gästhamnen har blivit en del i projektet SeaStop, där flera gästhamnar har möjlighet att få bidrag till utveckling 
genom EU-organet Central Baltic. Det eventuella bidraget som kan tillfalla Ingmarsö Gästhamn täcker dock inte 
de kostnader som flytten innebär. Vi ansöker därför om kommunens tillgänglighetsbidrag för anpassning av de 
allmänna toaletterna och dusch. 

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

Vi söker bidrag till tillgänglighetsanpassning av toaletter och dusch för det rörliga friluftslivet och gäster vid 
Ingmarsö Gästhamn vid södra hamnen på Ingmarsö. Syftet är att rörelsehindrade ska ha tillgång till anpassade 
toalett och dusch. 

Motivera förslaget 

Det är viktigt att rörelsehindrade personer har samma möjligheter som andra att kunna använda de allmänna 
toaletterna vid södra hamnen på Ingmarsö. 

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem 

Servicebyggnaden projekteras och byggs under våren 2018. 
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E-postformulär 

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

Det sökta bidraget avser tillgänglighetsanpassning av allmän toalett och dusch. Beräknad kostnad är 50 000 kr. 

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

Vi planerar att med enkäter riktade till besökare i hamnen utvärdera tillgänglighetsanpassningen. 

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

OJa 

(j>) Ne j 

Övriga kommentarer 

Kommunen är delaktig i SeaStop-projektet. Mera upplysningar kan erhållas av Kristina Eineborg, kommunens 
näringslivsdirektör. 
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Ansökan tillgänglighetsbidrag, komplettering. 

Ingmarsö Byalag korrigerar ansökan och ansöker om 106.250:- inkl moms. 

Korrigeringen är inkommen inom rätt tid. 

/Daniela Balladares 

Tillgänglighetssamordnare 



Öl lAUA 

Ansökan, tillgänglighetsbidrag i Österåker för föreningar 

Förening: 
Österåkers konstförening, Länsmansgården. 
Org.nummer: 812 0000-4521 

Konaktperson: 

e-postadress: 

Bakgrund: 
Österåkers konstförening, Länsmansgården,består av ett antal byggnader där olika aktiviteter sker 
som konstutställningar, musikunderhållning, barnteater och annat. 
Övriga aktiviterer som finns på gården är det välbesökta kafféet, konsthantverkare ,antikboden samt 
den vackra visningsträdgården och barnens trädgård. 
Samtliga byggnader är gamla, men den byggnad, Galleriet, ä r relativt nybyggt, med bara ett 
trappsteg till att komma upp till verandan och ytterdörren. 
Länsmansgården och Konstföreningens mål är att alla kommuninnevånare ska känna till gården och 
dess verksamhet. Det betyder då att gården ska kunna vara tillgänglig för alla så långt det är möjligt 
och genomförbart. 
Till Galleriet saknas en stabil ramp med dito räcke. Varför de personer som har permobil, tyngre 
rullstol eller har svårt med trappsteg inte kan ta del av de utställningar som skiftar var 3dje vecka. 

Öppettider Lördag-Söndag kl. 12.00-16.00. Under sommarhalvåret bidrar Österåkers kommun med 
medel även fredagar varit öppet och veksamheten har då varit riktad just till våra äldre innevånare 
som annars har en begränsad tillgång till trevligheter. Då är det tråkigt att behöva avstå från en 
utställning , musikstund i Galleriet. 
En toalett finns med ramp, men är inte helt säkerhetsmässigt anpassad. Bör förbättras och utrustas 
med leds tång. Toalettutrymmet bör förses med några handtag. 
Länsmans gården har ett gott rykte som besöksmål även utanför kommunens gränser! 
Länsmansgården ska synas på kartan. 

Syfte och Mål: 
Att göra Länsmansgården tillgängligt för alla som vill besöka Galleriet oberoende av handikapp. 
Tillgängligt för alla. 

Åtgärder: 
En ramp med ledstång önskas och att den ska vara väl anpassad till husets och övrig bebyggelse 
utseendemässigt. Varför rampen bör byggas i t rä och inte vara en ramp i a lleminium. 
Rampen bör vara byggd i certifierat lärkträd , halkrisken bör beaktas i u tformningen. 
Ritningar finns tillgänglig på nätet. Rampen kan anslutas till nuvarande veranda efter viss 
ombyggnad. 
Rampen till toaletten bör förbättras och säkras. 

Kostnader: 
100.000 kronor för att tillgänglighetsanpassa Galleriet, samts förbättring av befintlig ramp vid 



toaletten 
Byggmaterial för ramp. Byggmaterial för ledstång. Markarbete och målning. 
Kostnad för snickare. Bygglov? 
Tips och ideer från komunens bostadsanpassare emottages gärna. 

Utvärdering: 
Vi för redan besöksstatestik och då är det lätt att registrera om det blir skillnad av besökare som är 
rullstolsburen eller på annat sätt har gångsvårigheter och där rampen undrelättat tillgängligheten. 
Det bli konstförerningens ansvar att informera och att tillgänhligheten har förbättrats. 



BIU6/1 5 
E-postformulär 

Föreningens eller organisationens namn 

Österåkers scoutkår 

Organisationsnummer 

812000-1048 

Kontaktperson 

Förnamn 

Efternamn 

E-post 

Telefon 

Kort bakgrund till varför ni söker tillgänglighetsbidrag 

Scouterna har de senaste åren blivit ett uppsamlingsheat för barn och ungdomar med särskilda behov, i form 
av adhd, asberger och liknande diagnoser. 

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

Vi är otroligt glada över ökningen barn och ungdomar som kommer till vår verksamhet, men det ställer krav. 
Våra lokaler är dåligt rustade för ljudnivån många barn o ungdomar skapar. Det är ingen gynnsam miljö för 
någon. Vi vill gärna förse våra två lokaler med ljudadsorberande plattor i taket. 

Motivera förslaget 

I takt med att vi blir fler scouter så ökar ljudnivån. Om man får generalisera skapar de med adhd lite mer ljud än 
snittet och de med Aspergers mår extra dåligt av mycket ljud. Vår verksamhet fungerar generellt bra för alla. 
Men inne i våra lokaler blir det jobbigt. 

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem 

Vi vill snarast sätta plattor, av ljudadsorberande karaktär i våra lokaler. Bäs ta är om vi kan lösa det på något 
lov under innevarande verksamhetsår, 2017/18 

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

Vi har fått pris på ca 40 000 sek 
(30000 material och 10000 arbete ) 

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

Vi hoppas kunna märka över tid att barn och ungdomar INTE slutar pga stökig miljö. Och att de scouter som 
blir kvar får en chans att trivas och fortsätta utvecklas i god scoutanda. 

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

O 
(i) Nej 

Sida 2 



61/- A C\ A 6 
E-postformulär 

Föreningens eller organisationens namn 

Tjejjouren Bellis (Kvinnojouren i Österåker) 

Organisationsnummer 

802408-9602 

Kontaktperson 

Förnamn 

Efternamn 

E-post 

Telefon 

Kort bakgrund till varför ni söker tillgänglighetsbidrag 

Vår verksamhet grundar sig I att ge stöd till personer som behöver det. I dagsläget så exkluderar det dessvärre 
personer med funktionsnedsättning då vi upplever att vi har begränsade kunskaper. Vi vill att vår verksamhet 
ska vara till för alla och söker därför tillgänglighetsbidraget så att vi kan öka våra kunskaper och i och med det 
inte exkludera någon. 

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

Vi söker bidrag för att utbilda några av våra volontärer så att ingen blir exkluderad i vår verksamhet. Vi vill först 
och främst att ca 4 personer utbildas i teckenspråk, så att vi kan stötta personer med hörselnedsättning. Vi vill 
även att ca 6 personer i vår verksamhet utbildas i "unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på 
nätet" då vi anser att det är en kompetens som både vi och personer med NPF kan dra nytta av. Vi vill även 
anordna en öppen föreläsning på Facklan i Folkets Hus tillsammans med Christine Bylund, som är en 
funktionsnedsatt HBTQ-person. Christine föreläser om funktion, klass, kön och sexualitet, något som vi tycker 
är superviktigt att allmänheten i kommunen ska få ta del av. 

Motivera förslaget 

Vi vill under 2018 bli en jour som kan stötta alla personer i kommunen som känner att de behöver det. Vi 
planerar att under året gå från tjejjour till ungdomsjour, och vill i samband med det steget även utveckla vår 
kompetens så att vår verksamhet inte exkluderar någon. Därför anser vi att det är viktigt att vi kan 
kommunicera med personer med bland annat hörselnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 
till att börja med. Vart arbete blir mer och mer utåtriktat, och vi kommer under 2018 börja gå ut i skolor och 
prata normer. Därav anser vi att denna kompetens är superviktig! Att anordna en öppen föreläsning kring 
funktionsnedsättningar och normer anser vi är viktigt för kommunens invånare då personer med 
funktionshinder ofta hamnar i skymundan. 
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E-postformulär 

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem 

Vi planerar att gå på utbildningarna våren 2018. Studieförbundet Vuxenskolan anordnar teckenspråksutbildning 
och Attention anordnar utbildningar kring Unga med NPF på nätet i Stockholm. Föreläsningen planerar vi att 
anordna hösten 2018, för att kunna nå ut till så många som möjligt, samt hitta ett ledigt datum både för 
Christine och Facklan. 

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

Teckenspråksutbildning 2 280 kr/ person. 4 personer = 9 120 kr 
Unga med NPF på nätet 1 369 kr/ person. 6 personer = 8 214 kr 
Föreläsning med Christine Bylund i Facklan: 
Hyra Facklan 5 500 kr 
Christine Bylund 10 000 kr 
Marknadsföring av eventet 5000 kr 

Totalt 37 834 kr, 

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

Dels planerar vi att anordna en utvärdering inom jouren efter utbildningarna. Detta för at t vi ska reflektera över 
hur vi ytterligare kan bredda våra kunskaper samt inkludera personer med funktionsnedsättningar i vår 
organisation. Sen vill v i gärna att personerna som går på föreläsningen ska få chansen att utvärdera 
föreläsningen och komma med förslag hur vi i kommunen ska fortsätta att arbeta med tillgänglighet för a lla. 

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

C ) Ja 

0 Nej 

Sida 2 



lj \ LACi A 7-
E-postformulär 

Föreningens eller organisationens namn 

Special Olympics Österåker 

Organisationsnummer 

802421-5801 

Kontaktperson 

Förnamn 

Efternamn 

E-post 

Telefon 

För att vi skall kunna överleva och expandera våran verksamhet. 

Kort bakgrund till varför ni söker tillgänglighetsbidrag 

Motivera förslaget 

Vår medlemmar som är mellan 10 år och 60 år har en mycket begränsad ekonomi. 
Har inte råd med en hög medlemsavgift. 

12 maj 2018 skall vi arrangera Riksmästerskapet i Floor Hockey. Normalt brukar turneringen vara från fredag 
till söndag, VI kommer att ha turneringen bara en dag eftersom vi har blivit så få lag som deltar. Vi spelar i 
Hackstahallen mellan 09.00 -17.00. På kvällen har vi middag och därefter dans. Tidigare år har vi bjudit in alla 
som är med i FUB till dansen. 

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

Ge funktionshindrade med utvecklingsstörda möjlighet att regelbundet kunna utföra en fysisk aktivitet. Vi tränar 
innebandy och floor hockey varje tisdag mellan klockan 19.00 - 20.00 i Solskiftes skolan. Vi är den enda 
föreningen I Österåker som har denna möjlighet. Deltagarna får varje år deltaga i Riksmästerskapet i Floor 
Hockey. 
Vi har dessutom skickat flera spelare till olympiaden för Special Olympics. 
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E-postformulär 

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

Hallhyra, arvode domare , musiker till dansen, målvaktsskydd, handskar, hjälmar och benskydd, 

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

Vi utvärderar regelbundet vår verksamhet. Hoppas på att vi kan skicka le dare och spelare till vinterolympiaden 
2021 

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

(?) Ja 

O Nej 

Om ni har sökt eller fått ytterligare bidrag för insatsen, så berätta var 

Vi har aktivitetsbidrag från kommunen. Förra året fick v i 1452 kr. 

Övriga kommentarer 

Tacksam för alla bidrag. 
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Daniela Balladares 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

den 28 september 2017 11:38 
Daniela Balladares 
Re: Tillgönglighetsbidraget 

Hej Daniela, 

År 2016 fick vi ett stipendium från Lions Österåker på 10.000 kr, Det gjorde att vi kunde köpa en Klubbdress till alla 
medlemmar. Dressen kostade 14.500. Medlemmarna fick betala byxor själva. 
Om vi får 10.000 kr av er kommer det att underlätta våran verksamhet. 
Pengarna kommer i första hand att användas till bättre utrustning för våra spelare, 

Vänliga hälsningar 

Ordförande Special Olympics Österåker 

—Ursprungligt meddelande— 
From: Daniela Balladares 
Sent: Wednesday, September 27, 2017 8:34 PM 
To: 
Subject: Tillgönglighetsbidraget 

Håller precis på att gå igenom ansökningarna avseende 
tillgänglighetsbidraget. Jag skulle behöva att ni kompletterar med en summa 
ni ansöker för, Återkom med detta snarast så kan jag komplettera er ansökan 
manuellt. 

Med vänliga hälsningar 
Daniela 

Skickat från min iPhone 

Hej 
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E-postformulär 

Föreningens eller organisationens namn 

Akersberga Innebandyförening 

Organisationsnummer 

802454-9597 

Kontaktperson 

Förnamn 

Efternamn 

E-post 

Telefon 

Kort bakgrund till varför ni söker tillgänglighetsbidrag 

Vi söker detta bidrag för att kunna erbjuda våra barn och ungdomar med funktionsnedsatthet tillfällen att få röra 
på sig med lekar och Innebandy. 

Innebandy är ett kul sätt att öva upp sina motoriska förmågor samtidigt som barnen och ungdomarna får känna 
tillhörighet, sporta och umgås på ett kravlöst sätt. 

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

VI söker bidrag för utrustning och hallhyra samt kostnader för ledare. 
Utrustningen är dels klubbor för att göra det ännu lättare att komma ner och prova samt tröjor så det blir en 
ännu mera glädje och tillhörighet att få tillhöra föreningen och gruppen. 
Sedan också en egen designad innebandyboll så att det får något som är unikt men vi tränar med våra vanliga 
innebandybollar. 

Vi vill uppnå att alla ska kunna vara med i vår förening och få känna glädje och kamratskap och få röra på sig 
för att öva på sin motorik. 

Ett steg till i från triangel till rektangel. 

Motivera förslaget 

Vi har en del spelare och ledare som jobbar eller har barn med funktionsnedsatthet och att de har svårt att vara 
med på våra "ordinarie" träningar. 

Så vi vill att alla ska kunna få en möjlighet att få vara med och känna glädje och kamratskap samt få motoriska 
rörelser på köpet. 
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E-postformulär 

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem 

Vi kommer gå ut med en inbjudan på olika strategiska fysiska platser samt på våra sociala medier. 
Vi siktar på 20 deltagare men så fort vi blir minst 3 så kör vi igång och det vet vi redan att vi kan bli, 

VI kommer att vara i Hackstahallen på söndagar mellan 16.00 och 17.00 för det har vi fått reda på är en bra tid 
för föräldrarna och det finns plats för dem på läktaren och att de sitter nära och har lätta att stötta om något 
skulle hända. 

Vi siktar på alt köra igång I oktober månad. 

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

Kostnaderna är enligt följande och det framgår säkert hur pengarna ska användas. 
20 klubbor å 500 kr = 10.000 kr. 
20 tröjor och en egen boll é 140 kr = 2.800 kr. 
Hallhyra 5 gånger 100 kr = 500 kr. 
Löner 2.500 kr. 
Totalt 15.800 kr. 

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

Efter 5 tillfällen så kommer vi att ha ett uppföljning och avstämningsmöte där vi diskuterar och gör en 
utvärdering. 
Den här utvärderingen sammanställer vi självklart skriftligt också. 

Som vi tror och hoppas så är självklart tanken att fortsätta den här verksamheten. 

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

OJa 

(•>) Ne j 

Övriga kommentarer 

Den här ansökningen är ganska kortfattad men har ni frågor och kommentarer samt vill veta mer så självklart är 
det bara att återkoppla 

Med vänlig hälsning 
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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 tillgänglighetsbidrag 

Föreningen har sedan ungefär två år haft hjälp av har sedan födseln en 
språk och talstörning och tillhör personkretsen LSS i Österåker. nar egen lägenhet i gruppboende. 

närvaro betyder mycket för föreningen. Vi har hans hjälp tre dagar i veckan med att sköta om vår 
anläggning Lötvallen, där vår anläggningsansvarige med ett långt förflutet inom kommunen, guidar 

genom dagarna. arbetsuppgifter är allting kopplat till skötsel av planer och fastigheter som krävs 
för att en idrottsanläggning ska fungera. Utöver sysslan som planskötare hjälper han även till direkt med våra 
lag. Han är assisterande materialförvaltare och uppskattad allt i allo i vårt seniorlag, där vår lagledare 

ansvarar för honom kvällstid när de flesta av lagens aktiviteter sker. Att han har tagit enorma kliv sedan 
han kom till oss råder ingen tvekan om. Inför varje match ställer han sig numera inför gruppen och kommer 
med sina kloka ord, något som hade vart helt otänkbart då han kom till föreningen. har helt enkelt hittat 
en tillhörighet som vi uppskattar något enormt och vi tror att han gör det samma. Enligt familj mår han 
genom sitt arbete i föreningen mycket bra och vi upplever också att han tar nya steg, framförallt han 
ssjälvförtroende. 

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

Då tid hos oss kräver handledning söker vi nu bidrag för att säkerställa att våra handledare alltjämnt tar 
sig an uppgiften. Det är förstås ett ibland krävande merarbete, samt att det förstås händer att materiel tar lite 
stryk, t.ex. gräsklippare som körs över någon sten, en trimmer som kanske körs lite hårt eller färg som hamnar 
där den inte borde. Syftet med ett eventuellt bidrag är att även framledes kunna behålla i vår 
organisation, samt att genom diverse aktiviteter direkt kopplade till hans sysslor utveckla hans förmågor inom 
fotbollsföreningen. Vi söker också bidrag för de transporter som är direkt kopplade till medverkan i 
föreningen, då vi i största möjliga mån vill skjutsa honom dit han ska och hem. 

3 
Motivera förslaget 

Sida 1 



E-postformulär 

Se ovan. 

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem 

Vi vill t.ex kunna besöka andra föreningar tillsammans med för att få inspiration och kunskap som kan 
utveckla hans arbete direkt i sin roll som materialförvaltare, uet Kan också handla om att kunna ge våra 
handledare möjligheter att utveckla sitt ledarskap gentemot eller om olika aktiviteter för kopplade 
direkt till laget. t.ex. att helt enkelt lära sig mer om fotboll i samtal med andra, träningar eller matcner. Vi vill helt 
enkelt kunna söka nya utvecklingsmöjligheter där vi inte tvingas stoppa våra idéer för att vi inte kan ta de 
kostnader som kan tänkas vara kopplade aktiviteten. 

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

Vi ansöker om ett bidrag på 100 000 kronor för att på under året 2018 efter bästa förmåga kunna kvalitetshöja 
de insatser vi idag kan erbjuda 

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

Utvärderingen göra I samverkan med familj. Vi har en god dialog med dem och vi vet redan att han 
bevisligen gjort stora framsteg på många områden sedan hans ankomst till oss som förening. Föreslår att ni 
stämmer av detta med familj. 

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

O 
<J) Nej 

Övriga kommentarer 

Oavsett bidrag eller ej, kommer vi självklart fortsätta att ha Vi kommer i så fall 
försöka lösgöra medel ifrån den dagliga verksamheten för täcka upp de merkostnader som är kopplade till hans 
arbete inom klubben. 
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E-postformulär 

Föreningens eller organisationens namn 

Föreningen Nya Roslagsmarschen 

Organisationsnummer 

802494-6769 

Kontaktperson 

Förnamn 

Efternamn 

E-post 

Telefon 

Kort bakgrund till varför ni söker tillgänglighetsbidrag 

Föreningen vill göra den anläggning de använder för kajakpaddling anpassad för funktionshindrade. 

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

Syftet är att möjliggöra kajakpaddling i skärgården för synskadade och bensvaga inkl rullstolsburna. 

Motivera förslaget 

Genom att skapa ett kajakcenter för alla ökas integration mellan olika samhällsgrupper. Oss veterligt finns 
Ingen annan förening som långsiktigt kunnat erbjuda paddlingsäventyr i skärgården. 
Paddling är en eftersatt grupp för funktionshindrade även om man pa senar fått med det som en gren i 
handikappolympiaden. 

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem 

Se bilagt dokument. 

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

Se bilagt dokument 
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E-postformulär 

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

Uppföljning genom statistik på hur många som deltagit, antalet erbjudna aktiviteter av olik a slag samt deltagare 
och ledares erfarenheter 

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

O Ja 
(V) Nej 
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Anpassning tor funktionshindrade kajakpaddlarc 

Jag är revisor i föreningen Nya Roslagsmarschen. Föreningens styrelse har bett mig utarbeta en ansökan om bidrag för 
anpassning av vår verksamhet till funktionshindrade. 

Föreningen arbetar för att stimulera alla att träna kondition och färdigheter i naturen t ex genom vandring och 
kajakpaddling. Vi samarbetar med föreningar och företag med samma målsättning. De synskadades lokalavdelning i 
Österåker-Vaxholm är exempel på föreningar. 

Föreningen har genomfört prova-på-paddling för synskadade i s amarbete med I lem viken Kajak, som har ställt i u tsikt 
att genomtora liknande aktiviteter för andra grupper av funktionshindrade t ex beiisvaga oeh hörselskadade. När det 
gäller bensvaga inkl usive ruilstolsburna behöver vi v ara noga föreberedda bl a genom att ha prö vat oss fram. 

I v år gemensamma plan ingår: 

Byggnationer 
Markarbeten; stigar och parkeringsplats(er) nära br ygga 
Landfäste för land gång till flytbrygga 
Bredare landgång 
Staket oeh led stänger på landgång, mnt pooldäek mm 
Ramper för att ta sig upp med rullstol, rullator och/eller för bensvaga 
Bredare pooldäek för att kunna vända ru llstol 
Toalett anpassad för funktionshindrade 
(Bygglov finns for flera av dessa åtgärder och arbete pågår för standardutförande) 

Personal 
Rekrytering och utbi ldning av guider och medföljare 

Speciell utrustning 
Ledfyrar 
I- och urstigningshjälpmedei 

Information 
På hemsida; egna, kommunens m f l 
I t idning typ ny i Ö steråker, Kanalen mm 

, Spridningseffekter 
Vi kommer att bjuda in till öppna hus och liknande för att dels själva få synpunkter och dels sprida information om att 
paddlingkan vara motion och fritidssysselsättning för många funktionshindrade. 

Finansiering 
Den huvudsakliga finansieringen av ett kajakcenter för alla står Hemviken Kajak för. Föreningen Nya 
Roslagsmarschen kommer att hyra in sig på deras anläggning för att i samarbete med andra föreningar skapa en 
anläggning som ka n tillgodose funktionshindrade^ behov, 

Genomförande 
Utbildning kommer att ske på vår en och försommaren 2018, 
Föreningen kommer sedan att anordna avgiftsbelagda guidade endagsturer med start försommaren 2018 i samarbete 
med Hemviken Kajak. 

Vi önskar ett bidrag på ') () 000 kr för en anpassning enligt ovan. 

Ljuster» 2017-09-26 
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E-postformulär 

Föreningens eller organisationens namn 

Bastubröderna " De 24 äldstes förening " vid Domarudden 

Organisationsnummer 

802432-4900 

Kontaktperson 

Förnamn 

Efternamn 

E-post 

Telefon 

Kort bakgrund till varför ni söker tillgänglighetsbidrag 

Att ge möjlighet att för alla kommuninvånare att vid besök i Domaruddens bastu att få möjlighet att" doppa " sig 
i Drängsjön och på ett säkert sätt gå ner till bryggan vid sjön.Domaruddens Bastu är ett av Stockholms främsta 
bastuanläggning med ett unikt läge vid Drängsjön. Dessutom den enda kommunbastu som idag är ved eldad i 
Stockholmsområdet. Bastun har c:a 6000 bastubesök/år. 
Bastubröderna är en förening som i 25 års tid underhållit och ombesörjt att det finns ved i bastun under alla 
år.Detta har gjorts på helt ideell basis och att främja bastubadandet som en hälsoaktivitet. 
Det som finns idag är helt med förenat med stor olycksrisk att ta sig ner till sjön för ett dopp pga av gammal 
rutten trappa,vinglig ledstång, brant stege ner i vattnet samt en bergig stig . Allt detta måste förbättras p.g.a 
olycksrisk. 

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

Att ersätta befintlig gammal trappa, bygga en s.k. ramp med ordentliga ledstänger för att gå ner till bryggan. 
Ersätta befintlig stege ner i vattnet. En stege som gör det lättare för äldre och funktionshindrade att ta " sig ett 
dopp" efter bastubadet. 
Syftet och målet är då att på ett säkert sätt ge möjlighet för alla kategorier besökare ta sig ner till sjön för bad, 
vinter som sommar. Det skulle ge besökarna till Domaruddsbastun en högre möjlighet att använda denna unika 
anläggning på ett säkert sätt. 
Ett bastu avslutas alltid med ett bad i sjön. 

Motivera förslaget 
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E-postformulär 

Dagens situation är helt oacceptabel pga av olycksrisk och tillgänglighet. 
Följande är dagens situation: 
1 Ledstång ner till sjön för gångväg är ranglig och stigen ner går över ojämnt underlag i form av sten och berg. 
2 Existerande trappa har flertal trappsteg som är ruttna och en mycket ranglig ledstång. 
3 Nybyggd trappa från s.k. dambastun har byggts för brant att den av säkerhetskäl måste stängas av och går ej 
att använda. 

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem 

Vi bastubröder skulle kunna ta ansvar för detta och genomföra de planerade åtgärderna med stöd av det sökta 
bidraget. Vi har i 25 års tid helt frivilligt varit delaktig i att underhållit Domarudds bastun. I vår förening har vi ett 
flertal representanter från olika hantverksyrken, som snickare,murare,målare m.m. 
Genomförandetiden skulle vara under 3-4:kvartalet 2017. 

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

Kostnader enligt följande: 
Inköp av virke 50 000 kr. 
Extern inhyrning för speciella ändamål som t.ex. borrning i berg m.m. 25000 kr. 
Övriga kostnader 25 000 kr. 

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

Utvärdering kan ske genom ökad tillgänglighet för vissa personer som har möjlighet att besöka 
Domaruddsbastun idag. 
Ökat besöksantal 
Mindre olycksfallsrisk. 
Säkrare anläggning. 
Certiflering fran Svenska Bastuakademien. 

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

OJa 

{?> NeJ 

Övriga kommentarer 

Betr skisser och bilder mailas separat direkt till Daniela Balladares, Österåkers kommun pga av tekniska skäl. 
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Linanäs Vägförening 2017-09-29 
Rastaborgsvägen 1 
184 97 Ljusterö 

Daniela Balladarers 
Österåkers kommun 
184 86 Åkersberga 

Bifogar en ansökan om tillgänglighetsbidrag - här i pappersform. 
Min dator hade stora svårigheter att hantera ansökningsformuläret som 
finns på nätet. Ifyllda uppgifter försvann vid tre tillfällen. Lyckades heller 
inte bifoga bilder. Detta är skälet till att du nu får ansökan på papper. 
Hoppas att detta inte ställer till några stora problem för dig. 

Kostnaden för materiel förutom trävirket inkluderar skruv, bergdubbar, 
hyra av elverk samt bortforsling för deponering av det gamla tryck-
impregnerade virket. Alla kostnader är inklusive moms. 

Bifogar också ett antal bilder med kommentarer till dessa. 

Hör gärna av dig om något är oklart. 

Med bästa hälsningar 

i 

Ordförande i Linanäs Vägförening 



Sture / Tii lgiiiwligtaslmlnii! 
Dela sidan på sociala medier 

T illgänglighetsbidrag 
Här kan du som är förening eller organisation med verksamhet i Österåkers kommun 
ansöka om ekonomiskt bidrag för åtgärder 
som bidrar til l att kommuninvånare får mer jäm lika förutsättningar och rättig heter kring 
tillgänglighet. Bidraget kan ges till såväl fysiska åtgärder som aktiviteter. 

Besvara enkäten och skicka in 

Föreningens eller organisationens namn * 

Linanäs Vägförening 

Organisationsnummer * 

717902-7680 

Kontaktperson > '• 
Förnamn Efternamn 

Telefon 

E-post 

Kort bak grund ti ll varför ni söker tillgängliglietsbidrag * 



Genom upprustning av trappor, spångar och rä cken på Stora Badbcrget i L inanäs kommer allmänheten även i 
fortsättningen at t kunna utnyttja Stora Badberget som badplats. Området som är ca 6 800 m2 stort är en del av 
Bolby ga: 4 för vilken VägCören ingen har skötsel ansvar. Marken ägs av Österåkers kommun. Badet ska vara 
tillgängligt för allmänheten enligt anläggningsförrtUtningen. men det finns inget krav på trappor etc. ner till ba det. 

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål) * 
Nybyggnation av trappor, spångar och räcken på Stora Badb erget i Lin anäs. Stora badbergets klippor ligger på en 
brant sluttning frän Dy viksrimdan ner t ill Saxartjfirden. Avståndet från vägen ner t ill vatt net är ca 15 0 m. 
Befintliga arrangemang är nu så pass åldrade all de kan utg öra en säkerhetsrisk för de som går där. 1 lär krävs en 
nybyggnation för att få e n säker väg ner t ill bad et. 
Syfte: Att kunn a erbjuda bad o ch rekreation för en bre d allmänhet. 
Mål: En fort satt populär badplats med god tillgänglighet. 

Motivera förslaget * 
Genom att bygga nya trappor etc. försäkrar vi oss om att Stora Badberget även i for tsättningen blir tillgängligt för 
personer med svårigheter att gå elle r med dålig balans. Ett alternativ är alt he lt ta bort bef intlig utrustning, något 
som vi hels t vil l undvika. Ett bidrag f rån ko mmunen skulle möjliggöra att ha fungerande trappor, spångar och 
räcken för ytterligare minst 20 år. 

Beskriv aktiviteterna för åtgärden saint när ni planerar genomfora dem * 
Aktiviteten bestå r i a tt kunna erbjuda allmänheten en fö rstklassig utrustning som un derlättar all ta sig ner till 
badet. Där finns möjlighet att inte ba ra bada utan också att sola och a tt ha pic knick. 
Arbetet ska vara klart före 1 juni 2018. 

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

Den totala kostnaden beräkn as till .. ..!.. 7., kr. 

Kostnaderna för materiel:... f~rr.^.C'. kr. Virket kommer alt v ara iryckimpregnerat och med 
Iräskyddsklass NTR/A. 

Kostnaderna förarbete: . kr. 
Det kommer att utf öras av hantverkare från Ljusterö. 

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte ocli mål * 
Om v i inte genomför åtgärderna kommer badplatsen att ba ra b li tillg änglig för spänstiga och vig a pers oner. Äldre 
kommer t.ex. inte alt kun na ta sig ner lill ba det. Att erbjuda badmöjligheter för en br ed allmänhet i Li nanäs ser vi 
som en viktig sak tor bå de kommunen och för Ljusterö. Bade t ligger centralt i L inanäs ca 350 m från L inanäs 
Hamn och är en pop ulär badplats inte bara för linanäsborna. Utbudet av badplatser på L justerö som är tillgängliga 
för allmänheten, är ju som bek ant mycket begrän sat. 

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



O Ja 
® Nej 

Om ni har sö kt eller fått ytterligare bidrag för insatsen, så be rätta var 

Bifoga gärna skisser, bilder eller beräkningar för att Fler filer 
förtydliga ansökan ; B)ä(ldra 

Bläddra.., 

Fler filer Fler filer 

: Bläddra... ' Bläddra.. 

Övriga kommentarer 
Projektet tangerar också Miljöbid raget då det "ger goda förutsättningar for människa, miljö och natur att 
samverka" som n i skriver i er b eskrivning av detta bidrag. Sammantaget tycker vi dock att aspekten om 
tillgänglighet är det som dominerar varför vi söker Tillgänglighetsbidraget. 

Skicka 

Redaktör: 
Catharina Rissel 
Senast uppdaterad: 
tisdag 12 september 
2017 

Kontakt och öppettider 
Tillgängliglietssamordnare 

Daniela B alladares 

Fler kontaktvägar 
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E-postformulär 

Föreningens eller organisationens namn 

österåkers Golfklubb 

Organisationsnummer 

812000-4877 

Kontaktperson 

Telefon 

E-post 

Efternamn 

Förnamn 

Kort bakgrund till varför ni söker tillgänglighetsbidrag 

Vi vill ökan antalet tjejer/kvinnor i golfklubben. Vi har idag ca 24% tjejer/kvinnor och den siffran vill vi höja för att 
ge tjejer/kvinnor ett rikare liv i kommunen genom att komma till golfklubben. 

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

Vi söker bidrag till en tjejsatsning för att öka antalet tjejer/kvinnor i klubben till 30% till år 2025. Vi vill ge 
tjejer/kvinnor möjligheten att se tjusningen i golf - gemenskap, naturupplevelse, glädje, friskvård. 
Alla kan spela med och mot alla - unga som gamla, män som kvinnor och motionärer som proffs. 
Vi vill skapa aktiviteter så som golfträning, annan träning (hälsa), mat, föreläsning, mm. 

Motivera förslaget 

Vi vill satsa på tjejer/kvinnor för att få mer jämställdhet mellan kvinnor och män i golfklubben. 
Vi vill visa var fantastiska anläggning för kommunens tjejer/kvinnor, en plats att vara på. 
Vi vill visa att det är så mycket mer än golf, såsom friskvård, hälsa, gemenskap och glädje. 
Svenska golfförbundet satsar mycket på tjejer/kvinnor genom olika projekt, tex Vision 50/50 och Tjejsatsningen. 
Vi vill göra något riktigt bra och visa att Österåkers golfklubb och kommunen satsar på detta. 
Vi vill också utveckla det ideella och professionella ledarskapet och få fler kvinnor i ledande positioner, då 
kvinnliga förebilder i alla led bidrar till fler kvinnor inom golfen. 

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem 
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E-postformulär 

Vi vill skapa aktiviteter såsom: 
- golfträning för nybörjare och befintliga medlemmar 
- annan träning, tex styrka och kondition, lågintensiv träning 
- föreläsning om hur golfen påverkar hälsan positivt 
- föreläsning om mental träning 
- föreläsning om kost och hälsa (laga mat tillsammans i vår fina restaurang) 
- föreläsning om jämställdhet och normer 

Vi vill sätta en långsiktig plan för dessa olika aktiviteter och jobba med dem under en längre period. 
Inga datum är satta för dessa aktiviteter ännu då vi jobbar med programmet. 

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

Den totala kostnaden hamnar kanske på 50000 kr och vi söker ett bidrag på 20000 kr. 
Kostnaderna kommer i stora drag att vara arvode till tränare och föreläsare. 

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

VI kommer att följa upp varje aktivitet med en enkät och utvärdera den efter syfte och mål. 

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

Ö Ja 

(S) Ne j 

Övriga kommentarer 

Detta är ett projekt i startgroparna, därav är det en del som jag inte riktigt kan ge svar på i dagsläget. Men jag 
hoppas att detta bidrag kan hjälpa oss att göra något riktigt bra för tjejer och kvinnor i kommunen. 
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DlLdfiA 14 
E-postformulär 

Föreningeris eller organisationens namn 

Föreningen Skånsta ryttare, Åkersberga ridcenter 

Organisationsnummer 

812000-0024 

Kontaktperson 

Förnamn 

Efternamn 

E-post 

Telefon 

Kort bakgrund till varför ni söker tillgänglighetsbidrag 

Vi önskar WiFi på anläggningen samt separerade omklädningsrum för pojkar och flickor. 

Vår förening har nyligen investerat stora summor i den av oss ägda anläggningen behöver vi bidrag för denna 
tillgänglighetsanpassning. 

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

VI önskar installera trådlöst WiFi i syfte att möjliggöra bland annat läxläsning för ungdomar som dagligen vistas 
på anläggningen. 
Trådlöst WiFi är en förutsättning för att anordna tävlingar då kravet från Ridsportförbundet är att uppdatera 
resultat i realtid. 

Vi har sett en ökning av antalet pojkar som rider, både privat och i vårt samarbete med skolorna i kommunen. 
Utifrån ett likabehandlingsperspektiv behöver vi förbereda ett omklädningsrum särskilt för pojkar, då sådant 
idag saknas på anläggningen. 

Motivera förslaget 
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E-postformulär 

Vi vill vara en ridanläggning öppen för alla och utan diskriminering. För att möjliggöra detta behöver vi bidrag då 
föreningens ekonomi inte tillåter de åtgärder vi söker bidrag för. 

Dagens ungdom behöver WiFi för att klara av sitt skolarbete då materialet mer och mer återfinns i elevens 
dator. På var anläggningen vistas många skolungdomar som önskar äta sitt mellanmål på anläggningen och 
göra sina läxor innan ridlektlonen tar vid. 

Enligt tävlingsreglementet från Rldsportförbundet bör man visa redovisa resultat i realtid vilket kräver en säker 
WiFi uppkoppling. Fiber saknas idag på anläggningen vilket vore önskvärt att ha och kommer enligt uppgift 
möjliggöras i området. 

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem 

Beträffande omklädningsrummen är planen att avdela befintligt utrymme i två separata enheter - ett för flickor 
och ett för pojkar. 

beträffande WlFi är planen att ansluta oss till fibernätet samt införskaffa trådlösa routers. Det krävs ett antal för 
att täcka denna stora anläggning. 

Dessa åtgärder påbörjas så snart bidrag erhållits. 

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

Omklädningsrum: 100 000 kr 
WiFi: 30 000 kr 

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

Vi kommer följa upp läxaktivitet och främja användning av föreningens lokaler. 

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

O Ja 
(?) Nej 
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