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Föreningens eller organisationens namn

Friluftsfrämjandet Österåker

Organisationsnummer

812000–0552

Kontaktperson

Förnamn

hanna

Efternamn

linderstål

E-post

osteraker@friluftsframjandet.se

Telefon

0735191070

Uppfyller föreningen/organisationen uppfyller de grundläggande skall-kraven

Verkar enligt demokratiska principer

Är icke vinstdrivande

Är politiskt och religiöst oberoende

Bedriver verksamhet i Österåker

Huvudsakliga uppgift är inte att tillvarata medlemmarnas privatekonomiska intressen

Uppfyller aktiviteten/åtgärden/satsningen som vi söker bidrag för de grundläggande
kraven?

Genomförs i Österåker

Ryms inte inom befintlig finansiering

Syftar inte till att verksamheten ska uppfylla gällande lagstiftning eller tillstånd

Avser inte åtgärd som är en investering i energieffektiv utrustning

Är inte en del av föreningens ordinarie verksamhet (miljöbidrag går till specifika aktiviteter inom
verksamheten som syftar till förbättrad miljö och är inte avsedd att vara ett allmänt föreningsstöd)

Jag har tagit del av riktlinjer för återrapportering
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Ja, föreningen kommer att redovisa kvitton för utlägg i samband med de åtgärder/aktiviteter/satsningar som
bidraget avser

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

Friluftsfrämjandet i Österåker vill med projektet Friluftssteget med friluftsfrämjandet i Österåker, arrangera en
friluftsdag för att inspirera till vardagsnära friluftsliv och mindre resande. Friluftsfrämjandet strävar efter att
skapa folkhälsa, livsglädje, och en tillgänglig friluftsmiljö.
Syfte
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar, en stor andel av de ökade utsläppen av
växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi och vi kan
påverka fossila utsläpp genom bland annat hur vi spenderar vår fritid och semester, att minska
resande är en viktig pusselbit för en hållbar utveckling. Vi vet alla att klimatpåverkan måste begränsas och vi
behöver skapa förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling av samhället, vi i Friluftsfrämjandet
Österåker vill bidra till dessa mål genom att presentera möjligheter till vardagsnära
friluftsliv och semesteralternativ i Sverige och Österåkers kommun.
Mål
Vi vill med projektet Friluftssteget ordna en Friluftsdag där friluftsfrämjandet Österåker presenterar friluftsliv i
kommunen. Samtliga våra 1200 medlemmar bjuds in att hjälpa till denna dag och visa hur fantastisk vår
kommun är. Våra ledare och funktionärer kommer presentera olika aktiviteter som
paddling i Åkerskanal och Garnsviken, MTB-cyklingsturer runt kommunen med målet att främja cykel som
färdmedel, Vandringsledarna presenterar våra vackra vandringsområden och vi arrangerar en hel del
workshops med olika teman denna dag. Vi vill presentera Österåkers kommunens möjligheter till
ett aktivt friluftsliv på både land och i skärgård. Vi vill med denna friluftsdag både sätta Österåker på kartan som
en kommun där alla har möjlighet till ett vardagsnära friluftsliv.

Motivera förslaget och beskriv hur det bidrar till Agenda 2030 enligt årets riktlinjer:

Friluftsteget bidrar i två av de mål som satts upp, först och främst mål 13, bekämpa klimatförändringarna men
även mål 11 Hållbara städer och samhällen.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringen
Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av
växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Att minska
vårt resande genom att visa på lokala alternativ för aktiviteter och semester anser vi att vi bidrar till att bekämpa
klimatförändringen genom att påverka hur vi lever och reser.
Mål 11: Hållbara städer och samhällen Genom att tillhandahålla praktisk träning och informera om var och när
det är lämpligt att cykla bidrar vi till en ökad trygghet och därmed utökad användning istället för att åka bil korta
sträckor. Genom att gå och cykla för kortare sträckor uppnår vi också friskare luft och en bättre hälsa och bidrar
till Agenda 2030 års mål 11.2 Tillgängliggör hållbara transportsystem för alla och 11.6 Minska städers
miljöpåverkan med fokus på Luftkvalitet.

Beskriv aktiviteterna/åtgärden/satsningen samt när ni planerar genomföra dem

Metod
När ett datum våren 2022 är satt görs en marknadsplan för att bjuda in medborgare och media till friluftssteget.
En karta och plan över Österåkers friluftsaktiviteter. Samverkan med
Friluftssteget
Vi vill skapa förutsättningar för att fler ska se vårt lokala friluftsliv. Vi vill främja cykling särskilt lokala korta
sträckor och vi vill med en stor friluftsdag inspirera till att fler väljer att cykla, vilket bidrar till att minska
luftföroreningar och renare luft. Vi vill under Friluftssteget utöver att visa upp friluftslivet i
Österåker även bjuda in föreläsare och arrangera workshops.

Redovisa kostnaderna för aktiviteterna/åtgärden/satsningen ni söker bidrag för samt hur
pengarna ska användas
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Budget
Marknadsföring och tryckt material 20 000
Tröjor till funktionärer 10 000
Planeringsarbete 5 000
Inköp utrustning till aktiviteter under dagen 15 000
Hyra eventutrustning som eventtält mm 10 000

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

Med digital enkät gå ut till deltagare för att få återkoppling till dagen och hur de nu tänker kring FN:s klimatmål.
Med fokus på mål 11 (hållbara städer) och mål 13 (bekämpa klimatförändringen). Med en hopp om större
förståelse och vikten av att alla kan vara med och bidra.

Har ni sökt eller fått ytterligare medel för aktiviteterna/åtgärden/satsningen ni söker för
nu?

Ja

Nej

Övriga kommentarer

Om Friluftsfrämjandet Österåker
Friluftsfrämjandet Österåker är en av de större ideella föreningarna i Österåkers kommun, våra aktiviteter
engagerar och inspirerar både kommuninvånare och besökare ifrån hela Storstockholm. Vi vill öka kunskapen
om miljöfrågor samt stärka lokalt engagemang i omsorg om naturvärden såsom
vatten, skog och friluftsområden som ger goda förutsättningar för människa, miljö och natur att samverka.
Friluftsfrämjandet strävar efter att vara en aktiv deltagare i olika nätverk som kommunen tagit initiativ till och
driver. Exempelvis Nätverket gröna kilar, för att vi vill önskar bevara våra viktiga grönområden.
Vi erbjuder även en rad aktiviteter utöver de ovan nämnda såsom klättring, vandring, alpin skidåkning samt
långfärdskridskor. I alla våra aktiviteter väver vi in kunskap om Allemansrätten och omsorg om naturen.

Samtycke

2021-09-22 23.12

Klicka här för att samtycka till att dina personuppgifter behandlas. För att kunna hantera din ansökan behöver vi
behandla de uppgifter om dig som du har lämnat i formuläret. Vi kommer att spara dem som längst till och med
den 31 december 2022. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om vi inte skulle bli skyldiga att göra
det enligt lag.

Personuppgifter som behandlas i detta formulär är namn och dina kontaktuppgifter. Personuppgiftsansvarig är
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun, kommunstyrelsen@osteraker.se. Kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, radering, begränsning av
behandlingen eller för att göra invändningar. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se.
Du har möjlighet att lämna klagomål på vår behandling av dina personuppgifter. Det gör du genom att kontakta
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.


