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Föreningens eller organisationens namn

Friluftsfrämjandet Österåker

Organisationsnummer

812000-0552

Kontaktperson

Förnamn

Efternamn

E-post

tobias.lundberg@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.

Beskriv vad ni söker bidrag för och vad ni vill uppnå (syfte och mål)

Vi är en snabbt växande organisation i Österåker och har en mängd barn och vuxna i våra aktiviteter. Vi är just
nu en av kommunens största föreningar och vi behöver utbilda fler ledare och införskaffa fler kanoter, som just
nu är ett av de mest populära sätten att utforska vår kommun. Vår vilja är att alla vet hur man tar hand om och
vårdar naturen.

Motivera förslaget och beskriv hur det bidrar till minskad klimatpåverkan
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Vi ser främst till tre av de lokala miljömålen:
-Boende och verksamma i kommunen har god tillgång till parker och natur
och ett varierat utbud av grönområden av god kvalitet. - Där ser vi som förening vår uppgift att guida barn och
vuxna i våra befintliga grönområden. Att upptäcka och utforska genom lek, vandring, paddling eller skidåkning.
- Kommunens grönstruktur för rekreation och biologisk mångfald är en del
av den regionala grönstrukturen. Samverkan kring de gröna kilarna ska
fortsätta och utvecklas. - Vi är en aktiv deltagare i Nätverket gröna kilar, för att vi vill bevara vår viktiga
grönområden, vara uppdaterade om vad som händer i kommunen och därmed kunna påverka vad som är på
gång.
• Öka förutsättningarna för barn och ungdomars lärande om ekologi, djur
och natur samt Allemansrätten. -  All vår barnverksamhet handlar om att lära barn hur man skall ta hand om
naturen, på ett lekfullt sätt. Allemansrätten vävs också in i alla våra verksamhetsgrenar och tas upp vid
vandring, paddling, långfärdsskridskoåkning etc.

Beskriv aktiviteterna för åtgärden samt när ni planerar genomföra dem

Under 2020 behöver vi utbilda barnledare, paddelledare och vandringsledare. Vi har en betydligt större
efterfrågan av aktiviteter än utbud. För barn har vi ändå 12 barngrupper med ca 100 barn i aktiviteter idag. Så
som Mulle, knytte, knopp och strövare. Friluftsliv är intressant hos många och vi behöver vara där och utbilda
så många som möjligt, och vi gör det klimatsmart, tillgängligt och roligt.

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

Dessa ledarutbildningar kostar mellan 2500 till 5000 kronor vardera. Vi behöver inledningsvis 4 barnledare,
kostnad 12000kr, 2 vandringsledare, kostnad 5000kr och två paddelledare 8000kr. Där till behöver vi
införskaffa 4 kanoter för att därmed dubbla vårt antal kanoter. kostnad 20 000kr

Beskriv hur ni planerar att utvärdera hur åtgärden bidrog till syfte och mål

Vi sammanställer varje år en utförlig årsberättelse där alla våra aktiviteter finns beskrivna. Vi kommer extra
utförligt beskriva hur vi använt bidrag av vad detta resulterat i.

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

Ja

Nej

Övriga kommentarer

Friluftsfrämjandet Österåker kommer 2019 lämna två olika ansökningar om bidrag.

Samtycke
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2019-09-29 23.26

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.


