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Kort bakgrund till varför ni söker tillgänglighetsbidrag
Friluftsfrämjandet strävar efter att skapa folkhälsa, livsglädje, och en tillgänglig friluftsmiljö. Vi är en ideell
organisation, är religiöst och partipolitiskt oberoende, som verkar i huvudsak genom ledarledda aktiviteter inom
friluftsliv. Vi strävar efter ett hållbart friluftsliv för alla, och det sätter särskilt stora krav på oss när det gäller
hållbarhet och mångfald. Hållbarhet skall ses ur ett socialt (människor och folkhälsa,
sammanhållning/demokrati, trygghet och lärande), ekologiskt (Naturvård, biologisk mångfald, tillgänglighet,
giftfri miljö, och klimatet) såväl som ekonomiskt perspektiv (Ekonomi i balans, forskning/utveckling och hållbara
produktions- och konsumtionsmönster).
Sökande är Friluftsfrämjandet i Österåker, vi har en etablerad och aktiv paddlingssektion som attraherar
deltagare från både vår egna kommun men även från andra kommuner inom länet.
Intresset för paddlin_g ökar och vi ser att både kanot och kajakpaddling är populärt i Åkers kanal.
Friluftsfrämjandet i Osteråker håller ledarledda paddlingsturer för både nybörjare och vana paddlare.
Friluftsfrämjandet i Österåker söker nu medel för att kunna erbjuda paddling för funktionsvarierade personer.
Det saknas idag någon lösning för att ordna paddling för den som har rörelseproblematik och ev. hjälpmedel
som tex rullstol.
Friluftsfrämjandet i Österåker har under sommaren 2020 utvärderat friluftsaktiviteter för personer med
funktionsvariation i kommunen och sammanställt en önskelista med aktiviteter som föreningen vill anpassa så
fler har möjlighet att delta. Bland annat ledde föreningen ett studiebesök till Breviksbadet där representanter för
kommunen fick möjlighet att prova hur det känns att ta sig fram till badrampen med rullstol och vilka hinder som
kom på vägen.
Friluftsfrämjandet i Österåker vill vara en god ambassadör för ett aktivt friluftsliv för alla och bidra med
föreningens erfarenhet och kompetens för att förbättra tillgängligheten.

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)
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Friluftsfrämjandet i Österåker vill lägga en specialanpassad flytbrygga i kanalen, förslagsvis i anslutning till
Slussvaktmästarbostaden samt investera i ombyggnaden för funktionsanpassad kanot för paddling.
Syftet är att kunna erbjuda ett aktivt friluftsliv för alla där paddling är en aktivitet som ofta efterfrågas.
Målet är att kunna erbjuda och tillgängliggöra ett antal ledarledda aktiviteter gratis eller till låg kostnad, med
möjlighet att låna anpassad kanot för paddling.

Motivera förslaget
På övergripande nivå är syftet är att tillgängliggöra friluftsliv för alla lokalt och utöka kunskapen om hur man
visar omsorg om och vårdar naturen och bidrar till Mål 3 god hälsa och välbefinnande God hälsa är en
grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets
utveckling. Vår strävan är att bidra till Mål 3 God Hälsa och Välbefinnande genom att våra aktiviteter sker ute i
skog och natur och öppet för alla att delta. Vidare ser vi att en investering i ett tillgängligare friluftsliv kan
motiveras med att det stödjer mål 10: minskad ojämlikhet. Under punkten 10.2 Står det i målen att möjliggöra
och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Friluftsaktiviteter
är en viktig del för det sociala livet och med friluftsfrämjandet som arrangör blir det en ekonomiskt möjlig
aktivitet att genomföra för den enskilde individen.
Friluftsfrämjandet i Österåker ser ett behov av friluftsaktiviteter som når en bredare målgrupp. De som idag har
en rörelsenedsättning eller har problem med balans kan inte delta i paddlings turer längs kanaler.

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem
Friluftsfrämjandet i Österåker planerar att under våren 2021 anpassa en på och avstigningsplats för kanot/kajak
med anpassning av markbeläggning så att även bryggan bli tillgänglig.
Friluftsfrämjandet i Öst�råker utvärderar behqyet av ev tillstånd för en flytbrygga och anpassningar fram till
bryggan i samråd med Osteråkers kommun. Onskemålet är att etablera bryggan vid Slussvaktmästarbostaden
längs Åkerskanal.
Åkerskanal erbjuder lugna vatten för paddling.

Redovisa kostnaderna för åtgärden ni söker bidrag för samt hur pengarna ska användas
- Inköp och montering av specialanpassad flytbrygga för rullstolsaccess, 116 000 sek.
- 10 000 inköp av kanot alt ler kajak för ombyggnad med specialanpassad sits för den som inte har styrkan eller
balansen att sitta på egen hand i kanot. Kostnaden omfattar kanot och ombyggnation.

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål
- En specialanpassad flytbrygga för i och urstigning för personer med funktionsvariatiqn som tex rullstol på plats
kommer dels kunna attrahera fler deltagare till paddlingssporten. Friluftsfrämajndet i Osteråker ser möjligheten
att fler kommer välja paddling som sport om i och urstigning i kant och kajak blir tillgängligare.Syftet med
investeringen är att kunna erbjuda ett aktivt friluftsliv för alla där paddling är en aktivitet som ofta efterfrågas, en
anpassad flytbrygga samt tillgången på en anpassad kanot ger möjligheten att erbjuda ett aktivt friluftsliv för de
deltagare som indag inte kan delta på grund av svårigheter med i och urstigning.
Målet är att kunna erbjuda och tillgängliggöra ett antal ledarledda aktiviteter gratis eller till låg kostnad, med
möjlighet att låna anpassad kanot för paddling. Med en anpassad flytbrygga för i och urstigning kan även
personer med rörelsesvårigheter delta i paddlingsaktiviteter.
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Har ni sökt eller fått ytterligare medel för insatsen ni söker för nu?
(::, Ja
•C!) Nej

Övriga kommentarer
Friluftsfrämjandet i Österåker har begärt in prisuppgifter på olika lösningar för anpassad brygga efter rådgivning
från Parasportförbundet. Kostnaden för bryggan omfattar inköp och material för montering är uppskattad till 116
000 sek.
Qen lösningen som är mest attraktiv för att lösa uppgiften med en flytbrygga likt bifogad bild. Friluftsfrämjandet i
Osteråker ansvarar för att eventuella tillstånd och montering sker korrekt.

Samtycke
2020-09-15 18.42
Klicka här för att samtycka till att dina personuppgifter behandlas. För att kunna hantera din anmälan behöver vi
nämligen behandla de uppgifter om dig som du har lämnat i formuläret. Vi kommer att spara dem som längst till
och med den 2025-12-31. 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 e-postadress. Personuppgiftsansvarig är
Kommunstyrelsen i Osteråkers kommun, kommun@osteraker.se. Kontakta oss om du vill ha ut information om
de uppgifter vi har om di�, för att begära rättelse, överföring, radering, begränsning av behandlingen eller för att
göra invändningar. Du nar 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.
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TILLGÅNG FÖR ALLA
Många företag anser sig ha produkter som uppfyller alla minimikrav för tillgänglighet, men EZ Dock går mycket
längre. Vi är ett branschledande företag och våra produkter är inte avsedda att bara uppfylla minimikraven våra produkter ska ge alla tillgång till bästa möjliga upplevelse på vattnet, långt över minimistandarden.

Ring 0380 473 00 eller besök www.hags.se
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