
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej föreningar,  
 

Värmen under senaste veckan har verkligen gjort oss påminda om att sommaren är här på riktigt nu. Sommar innebär 

semestertider och flera av oss som arbetar i CIK går på semester under olika perioder under veckorna framöver. Därför 

kommer inget månadsbrev att skickas ut i juli utan istället kommer detta vara ett extra långt brev med information om 

både juli och augusti. Vi önskar er en glad och härlig sommar! 

 

En tillbakablick på juni 
 

Ett fantastiskt evenemang genomfördes i CIK´s B-hall, då niornas bal tog plats i lokalen. Så fint genomfört och vi är stolta 

över att vi fick vara en del av upplevelsen. Utöver lite läger och Ishalls-camper så har ett lugn lagt sig över våra 

inomhusytor. Istället har aktiviteterna utomhus ökat. Precis innan midsommar hade vi invigning av discgolfbanan. Har du 

inte hunnit besöka banan än - se till att planera in en runda! 

 

Knivsta Basket bedriver under några veckor under sommaren ”idrottsfritids” där fritids på skolorna i kommunen bjuds in 

till att pröva på basket och gymnastik. Vad vi hört har detta verkligen uppskattats av de verksamheter som hittills har 

deltagit och är ett fint initiativ och ett bra tips till föreningar som vill nå ut med sin verksamhet till yngre åldersgrupper. 

  

Arbetet med övergången till det nya systemet Actor pågår fortfarande och ni föreningar har fått ett utskick om aktuell 

status med systemövergången. Nytt att känna till är att vi nu bestämt att vi kommer öppna upp systemet för er 

föreningar torsdag 18/8. Ni kommer då få ett informationsdokument med de instruktioner ni behöver för att komma 

igång. Under rubrikerna bokning och bidrag nedan finns info om vad som gäller för bokning och bidrag tills dess.  

         Vad händer framöver?  
 
 

         Aktiviteter: 
 
 

 Sommarlovsprogrammet som även i år är fullspäckat med roliga aktiviteter rullar på. En del aktiviteter arrangeras i  

       vanlig ordning av Knivstas föreningar som erbjuder prova-på-aktiviteter, kollo eller projektaktiviteter för   

       allmänheten. Håll koll på vilka aktiviteter som erbjuds varje vecka: Sommar i Knivsta 
 

 Under sommaren har Fritidsbanken en bod vid Särstabadet för lån av utrustning och sportredskap. Boden är öppen  

       under vardagar kl. 11.00-15.00.   
 

 O-ringen äger rum under v.30. Håll koll på vad som händer i Knivsta: Knivstaetappen 
 

 Knivsta Cykelklubb anordnar ett GP-lopp den 3/8 som kommer gå runt CIK. Berörda vägar kommer då vara  

       avstängda under kvällstid. För mer info om loppet, kontakta Knivsta CK.   

 
 

 
 

     Bokning:  
 
 

 Det finns lediga tider att boka i sporthallarna samt i ishallen. Kika in på E-serve för att se vad som finns ledigt att   

       boka i sommar.  
 

 Flera av våra lokaler är bokade av valberedningen för att användas som vallokaler i september. Däribland ingår   

              Alsikehallen och därmed utgår ordinarie verksamhet den 10–11 september.   
 

 Vecka 34 drar säsongsbokningarna för HT22-VT23 igång. Vi arbetar nu med att lägga in bokningarna i det  

       nya systemet (Actor). Om ni vet med er under sommaren att ni har korrigeringar ni vill göra så går det fint att  

      maila eller ringa till oss på bokningen så hjälper vi till att korrigera fram tills dess ni kan logga in och  

      hantera bokningar på egen hand.   
 

 

https://knivsta.se/uppleva-och-gora/sommarlov-2022
https://knivsta.se/uppleva-och-gora/o-ringen-uppsala---knivstaetappen
https://app.e-serve.se/facilities/cik?date=


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De flesta av er har lämnat in era nyckeltaggar för säsongen. Ni som inte har lämnat in och var vi inte har  

       kommit överens om annat, behöver lämna nycklarna så snart som möjligt. Under vecka 32–36 behöver vi få 

       veta från er föreningar hur många taggar ni behöver för kommande säsong. En vecka efter anmälan kan 

       taggarna hämtas ut.  

  

    Bidrag:  
 

 
 

 Ansökningsperioden för aktivitetsstödet (barn-och ungdomsföreningar) öppnar 1/7 och kan sökas t.o.m. 25/8. 

       Ansökan görs i E-serve som vanligt OCH via Idrottonline för idrottsföreningar.   
 

 Ansökningsperioden för aktivitetsstödet (bygdegårdsföreningar) öppnar 25/8. Bidraget kan sökas t.o.m 1/10.  

       Ansökan kommer kunna göras i det nya systemet Actor.  
 

 Underhållsstöd, funktionsstöd och projekt-och lovstöd söks i E-serve tills 18/8 när ni får tillgång till Actor. Efter  

       det söks dessa bidrag under resten av ansökningsperioden i Actor. De ansökningar som inkommer i E-serve   

       innan 18/8 kommer vi att lägga över till det nya systemet åt er.    
 

 Arrangörsstöd för kulturarrangemang öppnar 1/8 kan sökas t.o.m. 31/8. Ansökan görs i E-serve.   

 

  Övrigt:  

  

 Idrottens dag, som anordnas av RF-SISU, äger rum på CIK 30/9. En del av er föreningar kommer   

       vara delaktiga under dagen och vi hoppas att det blir en härlig dag full av aktivitet. Mer info   

       kommer i augusti.  

  

 Vår receptionsansvarig Malin Lundin har fått nytt jobb på annat håll och kommer tyvärr att  

       lämna oss här på Knivsta kommun. Hon jobbar sin sista dag 12/8 och vi önskar henne stort tack  

       för alla år och lycka till med nya utmaningar. Ni kommer som vanligt fortfarande att komma i  

       kontakt med övriga på bokningen via bokning@knivsta.se.  

 

Verksamhetsstöd till seniorer 

Bedriver er förening verksamhet för seniorer? Ett tips 

till er: Med start våren 2023 kommer RF-SISU Uppland 

att fördela ett verksamhetsstöd för 65+ (likvärdigt som 

LOK-stöd för barn och ungdomar) till de föreningar som 

bedriver verksamhet för seniorer under perioden 1 juli 

2022 till 30 juni 2023. Passa på och sök för att få en 

chans att ge er förening ett extra tillskott i kassan under 

nästa år!  För frågor kontakta Christoffer Johansson, 

christoffer.johansson@rfsisu.se eller 0727414648.  

Fritid för alla 
 
Fritid för alla är ett nätverk som samlar Upplands 

föreningar och organisationer som erbjuder 

aktiviteter för personer med 

funktionsnedsättning. De främjar och informerar 

bland annat om aktiviteter som riktar sig till personer 

med funktionsnedsättning i Uppland på sin 

hemsida och erbjuder även konsultering för att 

stödja föreningsledare i de utmaningar som de möter 

för att inkludera dessa personer i sina grupper. Vill 

din förening ingå i nätverket, synliggöra era 

aktiviteter för personer med funktionsnedsättning 

eller få hjälp att stöd att göra er verksamhet mer 

inkluderande? Kontakta då info@fritidforalla.se eller 

läs mer på fritidforalla.se. 

 

Månadens tips 

mailto:christoffer.johansson@rfsisu.se
mailto:info@fritidforalla.se
https://www.fritidforalla.se/

