
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej föreningar,  

 

Vi lämnar nu februari och börjar därmed sakta men säkert kunna blicka framåt mot våren. Än så länge är det dock 

vinter, det är is på Valloxen och vi fick även äntligen se snön ligga vit på backen under några dagar – perfekt i tid för 

sportlov. I detta månadsbrev sammanfattar vi som vanligt månaden som gått och ger er info om både aktuellt och 

vad som komma skall för föreningslivet här i Knivsta. Läs, ta till er det som står och kom ihåg att ge er en klapp på 

axeln för ert viktiga engagemang och det arbete ni gör för att göra vår kommun till en härlig plats att bo på.  

Trevlig läsning!  

 
 

En tillbakablick på februari 
 

Vi har precis haft sportlov i Knivsta och kommunens lovprogram bjöd denna gång på aktiviteter såsom matlagning, 

brädspel, familjebio, utflykt till Sunnersta och mycket mer. En av aktiviteterna var även föreläsningen om psykisk 

hälsa med hästprofilen Helena Reje som Lagga Fältrittklubbs ungdomssektion anordnade i CIK. Som vanligt är det 

alltid roligt när ni föreningar vill anordna aktiviteter för allmänheten under loven och en extra eloge till de 

engagerade ungdomar som ordnade detta denna gång! 

Vad händer framöver?  
 
 
 

Aktiviteter: 
 
 

 Löplopp i Knivsta: Som vi nämnde redan i förra månadsbrevet kommer kultur-och fritidsförvaltningen att 

anordna ett löplopp i samband med jubileumsåret 2023. Loppet kommer äga rum 20/5 och med start och mål 

nära CIK. Vi söker funktionärer till loppet så om ni har några i er förening eller vet några andra unga eller vuxna 

som vill ställa upp så hör av er till therese.burstrom@knivsta.se. Ersättning ges och alla föreningar som ställer 

upp marknadsförs även som samarbetspartners i kommunikationen kring loppet. Kanske är det till exempel 

något lag som vill tjäna in ett litet tillskott till lagkassan? De främsta uppgifterna kommer vara att stå vid 

vätskestationer och vara vägvisare men vi vill även att det finns underhållning längs loppet så hör också av er 

om förening vill bidra med det. Mer info kommer!  

 

Bokning:  
 
 

 

 1 – 31 april är det dags att ansöka om säsongstider HT23-VT24, skillnaden i år är att detta görs direkt via Actor. 

Mer information kommer att komma ut.   
 

 När det ska anordnas större arrangemang och det behövs fler hallar/lokaler vill vi att ni signalerar detta i god 

tid till oss på bokning, så kan vi får en tidig överblick.  
 

 Om man ska kunna boka en lokal via sin förening måste man ligga inlagd som kontakt på kundkortet.  
 

Bidrag:  
 

 

Vårens första stora ansökningsperiod är nu slut men de bidrag att hålla koll på framöver är:  

 

Barn-och ungdomsföreningar:   

 Projekt-och lovstöd (barn-och ungdomsföreningar): Vi vill gärna få in ansökningar om projekt-och lovstöd för   

       föreningsdrivna projekt samt och lovaktiviteter under påsklovet och sommarlovet. Sista ansökningsdag inför   

       påsklovet är 20 mars och inför sommarlovet 10 maj. Ska aktiviteten synas i det tryckta lovprogrammet i Knivsta  

       Nytt behöver ansökan vara inne tidigare än så.   
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  Övrigt:  
 

 Föreningsevenemang: Vi vill fortsätta tipsa om att komma igång att lägga in era aktiviteter för allmänheten i 

kalenderfunktionen Föreningsevenemang Knivsta. Maila therese.burstrom@knivsta.se för inlogg om ni inte 

redan fått det. 
  

 Presentationer stöd: Den 6/3 kl.19.00 gästar Upplandsbygd och RF-SISU Uppland Knivsta föreningsråds 

medlemsmöte för att informera om möjligheter att söka stöd. Alla föreningar, medlem som icke medlem, är 

välkomna att delta! Mötet sker via Teams och möteslänk skickas ut till er i separat utskick. 
 

 Föreningsinformation på CIK: Den 30/3 kl.18.00-20.00 bjuder vi på kultur-och fritid in er föreningar till CIK för 

dialog och information från förvaltningen. Samling sker i Scenkonstlokalen (scenen). Vi bjuder på fika så 

anmälan med eventuella kostallergier för de som deltar från föreningen behöver göras till 

therese.burstrom@knivsta.se senast 23/3. Se inbjudan. Separata utskick har gjorts med mer info. Vi hoppas 

träffa så många föreningar som möjligt där! 

 

 

Månadens tips för friluftsintresserade:  
 

Kultur-och fritid driver nu tillsammans med park-och 

natur och naturskolan i Knivsta instagramkontot 

@luftenärfriiknivsta. Där delar vi med oss av lite 

inspiration och tips på aktiviteter att göra samt 

härliga platser att besöka utomhus i Knivsta. Är ni en 

förening som anordnar aktiviteter “i det fria” eller 

känner ni någon person som vill dela med sig av sina 

bästa friluftstips så hör av er till 

therese.burstrom@knivsta.se så lyfter vi, i den 

utsträckning det går, gärna fram er där.   

 Grundstöd (barn-och ungdomsföreningar): Kan nu sökas och sista ansökningsdag är 1/5. OBS! Kom ihåg att 

detta är obligatoriskt att söka enligt de nya bidragsreglerna för att förnya er ställning som 

bidragsberättigad förening. Nytt är även att det nu även tillkommer frågor om hållbarhet vid ansökan om 

grundstödet på ett utvalt tema per år. Svaren är dock ej bidragsgrundande utan det är mest ett sätt att 

uppmärksamma, informera och öppna för reflektion kring temat. Årets tema är medlemsinflytande. 

  

 Grundstöd (bygdegårdsföreningar): Kan sökas från och med 15/3 fram till sista ansökningsdag 1/5.   
 

Läs mer om alla bidrag på hemsidan: Föreningsstöd och stipendier 

Månadens tips till er med anläggningar: 

Vi får varje år in många ansökningar om underhållsstöd 

för renovering, upprustning och investeringar i 

föreningsdrivna anläggningar. Tyvärr har vi inte alltid 

möjlighet att ge stöd till alla varje år men därför vill vi 

särskilt tipsa er som kanske inte fick er ansökan beviljad 

2022 eller som helt enkelt vill öka era möjligheter att få 

stöd till ert projekt att söka RF-SISUs projektstöd IF 

anläggning. Stöd ges bland annat för nya aktivitetsytor, 

renoveringsprojekt och säkerhetsprojekt liksom energi-

och miljöprojekt och utrustning för parasport som 

särskilt prioriteras under 2023. Passa på att söka! Läs 

mer här: Projektstöd IF anläggning RF-SISU 

Fler familjer behövs till projektet Familjekompis  
 

Kommunen och studieförbundet Bilda vill med familjekompis skapa förutsättningar för nya 

svenska familjer och etablerade svenska familjer att lära känna varandra. Mötet mellan familjer 

sker på ett enkelt sätt som passar dem och är på lika villkor. De paras ihop och blir inbjudna till 

en första gemensam träff. Därefter bestämmer familjerna själva hur de vill utforma sina träffar. 

Alla typer av familjekonstellationer är välkomna! Vill du med familj delta eller vet du någon som 

skulle kunna vara intresserad? Läs mer om Familjekompis  

För frågor kontakta projektledare Emma Löfström, emma.lofstrom@knivsta.se    

https://www.upplandsbygd.se/valkommen/
https://www.rfsisu.se/distrikt/uppland
https://knivsta.se/images/18.1f5ba0c21864b7bedb9c293/1676641327891/Inbjudan%20f%C3%B6reningstr%C3%A4ff%20VT2023.jpg
mailto:therese.burstrom@knivsta.se
https://knivsta.se/uppleva-och-gora/foreningsliv/foreningsstod-och-stipendier/stod-till-barn--och-ungdomsforeningar
https://www.rfsisu.se/distrikt/uppland/bidrag-och-stod/ekonomiskt-stod/projektstod-if-anlaggning
http://www.bilda.nu/familjekompis
mailto:emma.lofstrom@knivsta.se

