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Föreningens eller organisationens namn

Friluftsfrämjandet Österåkers lokalavdelning

Organisationsnummer

812000-0552

Kontaktperson

Förnamn

Efternamn

E-post

eva.stavenberg@friluftsframjandet.se

Telefon

Kort bakgrund till varför ni söker miljöbidrag

Friluftsfrämjandets långsiktiga vision är att göra friluftslivet tillgängligt för alla med hjälp av välutbildade ledare.
Verksamheten i Friluftsfrämjandet Österåkers lokalavdelning är i huvudsak lokal och deltagarna är främst
kommuninvånare, vilket innebär att våra aktiviteter kan nås utan att använda bil. Vår omfattade
barnverksamhet är en rolig introduktion till friluftsliv och i förlängningen även omsorg om vår närmiljö.
Genom att öka kunskap via kursverksamhet och information blir det enklare, roligare och mer tillgängligt att
cykla inom Österåkers kommun eller till och från kommunen (cykelpendling). På så sätt kan förhoppningsvis de
korta och medellånga bilresorna minska och vår inriktning är att bidra till en sådan utveckling.
Hitintills under 2019 (en kvällscykling återstår) under Cykelsäsongen 2019 har vi haft 49 deltagare i
kostnadsfria kvällskurser och under Cykeldagen 2019. Vi har anordnat 42 kurstillfällen med 12 deltagare. Vi
avser att skicka ut enkäter med frågor till deltagarna för att få information vad de tyckte om aktiviteterna och om
det bidragit till att de cyklar mer än tidigare.

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)
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Bidrag för:
- Att genomföra minst fyra kurser med fyra kurstillfällen vardera
- Att kurserna kan vara kostnadsfria och därmed tillgängliga för alla
- Utbildning av två ledare som ska fungera som instruktörer (en för vuxna och en för barn) inom cykel/MTB i
Österåkers kommun
- Hjälmar, verktyg för att laga eventuella skador, första hjälpen-kit
- Ha lånecyklar tillgängliga
- Uppmärksamma Cykelns dag eller motsvarande aktivitet
o Information om att vårrusta och sköta cykeln, prova på-turer, information om cykelvägar
Syftet är att utöka kunskapen om och tillgängligheten till att cykla både på stigar i skogen och givetvis även
cykelbanor och på gator/vägar.  Deltagarna känner sig trygga att hantera en cykel, och därmed utöka sitt
användande. Detta ska förhoppningsvis minska de korta och medellånga bilresorna och bidra till hälsa och
välmående för deltagarna.
Målet är att efter kurserna ska deltagarna ha fått följande:
- Cykelfärdighet, dvs trygghet i att hantera cykeln på olika underlag
- Kunskap om cykelvägar inom och till/från Österåkers kommun
- Kunskap om enklare underhåll och reparation
- Grundläggande säkerhetsinformation
- Grundläggande kunskap om L-ABC
- Kunskaper i Allemansrätten och vad som gäller för cyklar

Motivera förslaget och beskriv hur det bidrar till minskad klimatpåverkan

Genom att utöka kunskapen om och ge färdigheter i att cykla utökar vi trygghet och färdighet att använda
cykeln som transportmedel. Vi kommer även bidra till utökad information om cykelvägarna inom kommunen
och till angränsande områden. Vi hoppas andelen kommuninvånare som använder cykeln för ärenden inom
kommunen men även till och från närliggande områden utökas och därmed bidrar till att minska de korta och
medellånga bilresorna. Därutöver hoppas vi även att användandet av cykeln för rekreation även ökar.

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem

Aktiviteterna kommer att genomföras som minst fyra kurser om 4 kurstillfällen vardera. Vi planerar att
genomföra dessa under 2020. Kurserna marknadsförs via våra hemsidor på www.friluftsframjandet.se och
www.Facebook.se även www.visitroslagen.se  och evenemangskalendern på www.osteraker.se.
Kurserna kommer vara kostnadsfria för deltagarna och möjlighet att låna hjälmar och cyklar ska finnas.
Organisation av Cykelns dag 9 maj 2020 eller motsvarande alternativt i samband med till exempel Kanalens
dag, dvs augusti 2020.

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

Kostnaderna består av utbildning av ytterligare 2 MTB-ledare som ska hjälpa till att genomföra minst 4 kurser
om 4 kurstillfällen vardera. Antal deltagare per kurs är 12 personer och deltagandet är kostnadsfritt. Det är
rekommenderat att man har två ledare per kurs.
Utbildning av ytterligare 2 MTB-ledare/cykelledare: 3500 kr per ledare, totalt 7000 kr
Kurskostnad: 2400 kr per kurstillfälle, totalt 9600 kr (dvs motsvarar Friluftsfrämjandets intäkt som i så fall skulle
finansieras via detta bidrag)
Kostnad för extra hjälmar, verktyg, extra däck, samt hyra av ev lånecyklar: totalt 12000 kr
Cykelns dag, öppet hus för alla som vill prova på samt information om vårrustning och grundläggande
underhåll: totalt 8000 kr

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål
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Varje kurs sammanställs med erfarenheter från ledarna, samt med resultat av enkäter till de som deltagit, både
vid kurstillfället och sex månader därefter. Enkäterna under 2019 (som precis ska skicka ut) och 2020 kommer
att fråga om kurserna har skapat mer säkerhet, kunskap och om man kommer cykla mer.
Fullständig sammanställning av kursernas utfall kommer finnas tillgängligt hos Friluftsfrämjandet Österåker.
Materialet kommer även användas för att planering av kommande kurser i syfte att ständigt förbättras.
Med nya utbildade ledare kommer vi kommande år kunna erbjuda cykling i varierade former så som kurser,
längre turer och lättare utflykter.

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

Ja

Nej

Samtycke

2019-09-29 20.11

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 2021. 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.


