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Kort bakgrund till varför ni söker miljöbidrag
Stockholms hundkapplöpningssällskap har funnits nu i år 20 år i Österåkers
kommun. Vi vill byta alla våra vitvaror till mycket mer miljövänliga maskiner samt
skaffa en diskmaskin så vi kan sluta använda engångsartiklar i kafeterian. Vår
ambition är att utöka användning av hundkappbanan att bli hundstadion för
många olika aktiviteter och tävlingar och träningar med hundar i Österåkers
kommun.
Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)
Stockholms hundkapplöpningssällskap flyttade till Åkersberga för 20 år sedan.
Vår bana i Åkersberga är den enda i Stockholmsregionen.
Många i Österåkers kommun har hundar och vi vill erbjuda tävlings-och
träningsmöjligheter. Banan i Åkersberga har en stor grästäckt innerplan som är
utmärkt för agility och andra tävlingar. Banan är omgiven av dubbla staket så
hundarna kan vistas inom området på ett säkert sätt. Vår säsong är från april till
oktober beroende på väder. Vi har för nuvarande ca 13 tävlingsdagar under året
och träningar antingen på lördag eller söndag tävlingsfria helger. Vår ambition är
att erbjuda tränings-och tävlingsmöjligheter till fler målgrupper. Vi har redan
träningar för unghundar för alla raser och vi har inlett samarbete med
Hundungdom i brukshundsklubben. Samarbetet har kommit i gång men har blivit
fördröjt på grund av coronapandemin.
Vanliga somrar har vi tävlande och besökare på hundkappbanan från ca 200-500
personer per tävlingsdag. Vi har en kafeteria som drivs ideellt av medlemmarna
och där vinsten går oavkortad tillbaka till föreningens verksamhet. Eftersom vi
inte haft någon publik den här sommaren har försäljningen minskat kraftigt och
täcker knappt utgifterna.
Till nästa säsong kommer vi i gång med nya krafter och skulle behöva
miljöbidraget för att kunna göra kafeterian mer miljövänlig och energieffektiv. Vi
vill erbjuda sommarläger för hundungdomar på vår bana och lokaler samt andra
lämpliga aktiviteter.
Alla våra vitvaror i kafeterian är minst 20 år gamla och drar därför alldeles för
mycket ström vid användning. Vi vill också köpa in en effektiv diskmaskin för att
komma ifrån att använda engångsartiklar.
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Motivera förslaget och beskriv hur det bidrar till Agenda 2030 enligt årets
riktlinjer:
Vi vill sänka vår användning av el, engångsartiklar och vatten, och på det sättet
bidra till bättre miljö och minska vår energianvändning till så låg nivå som möjligt.
Detta bidrar till Agenda 2030: 7 Hållbar energi för alla med mindre
energianvändning, 11 hållbara städer och samhällen med att använda resurser vi
har med utökat samarbete, 13 bekämpa klimatförändringar med att använda
mindre energi, 15 ekosystem och biologisk mångfald med att använda resurser vi
redan har och inte behöva skapa ytterligare tävlings-och träningsbanor som till
exempel för agility.
Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem
Införskaffa nya vitvaror och installera dem så fort bidraget är beviljat och senast
innan säsongen börjar på våren 2021.
Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska
användas Nya vitvaror 1 kyl 10 500 kr, 1 dubbelsidig dryckeskyl 16 000 kr ,1 frys 10
500 kr, 1 frysbox 5000 kr, spis med två ugnar 10 000 kr, fläkt 2000 kr, diskmaskin
9000 kr, varmkorvmaskin 3000 kr. Totalt kostnaden 66 000 kr.
Kostnaden för vitvaror kan variera och givetvis söker vi de mest energisnåla och
effektiva samt kolla efter erbjudanden och mängdrabatter.
Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål
Vi kan följa vår elanvändning genom att jämföra mot tidigare år, samt att jämföra
inköp av engångsartiklar med tidigare år och se att det minskar.
Har ni sökt eller fått ytterligare medel för insatsen ni söker för nu?
Nej
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Övriga kommentarer
Stockholms Hundkapplöpningssällskap har arrendeavtal med Österåkers kommun
för området anläggningen ligger på.
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