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Fritidschefen informerar

1. Fritidschefen informerar

Hässleholms kommun är en av
landets föreningstätaste kommuner. Basen i föreningarna är
de ideella ledarna. Fritidsnämndens ambition är att vi
ska ha ett fortsatt brett och
aktivt föreningsliv samt ge ledarna och föreningarna stöd i
sin verksamhet.

2. Bidrag 2012
3. Curling
4. Folkrörelsearkivet
5. Magnarp
6. Summer Camp 2012
7. Föreningsutbildningar
8. Polistillstånd
Använd gärna vår hemsida för att
söka information, boka lokaler,
söka bidrag eller ta del av utbildningar. Vår adress till hemsida är:
www.hassleholm.se/fritid.

Motionsslingor, vandringsleder,
badplatser är områden som uppskattas av kommunens invånare.
Fritidsnämnden vill värna om de
befintliga miljöerna och utöka
möjligheterna att nå fler attraktiva
naturplatser i kommunen.
En modern badanläggning har
länge efterfrågats av kommuninvånarna. Arbetet med det nya
badhuset pågår för fullt och beräknas vara färdig för invigning
under hösten 2014.
Bidrag 2012
Ansökan om bidrag 2012

Vill du kontakta fritidskontoret
träffas vi på Lt. Granlunds väg
12, 281 52 Hässleholm, tfn: 045126 82 02, fax: 0451-132 87 fritidskontoret@hassleholm.se.

Ansökan om lokal- och/eller
verksamhetsbidrag för hela 2011
ska vara fritidskontoret tillhanda
senast den 15 februari 2012. Ansökningshandlingar bifogas i utskicket. Det går också alldeles
utmärkt att via hemsidan ansöka
om bidrag digitalt via fri.hassleholm.se/bidrag.

Om ni saknar inloggningsuppgifter kan ni höra av er till fritidskontoret.
Lokalbidrag

Vissa justeringar har skett gällande lokalbidraget. Under övriga
kostnader kan föreningar numera
ta upp kostnaden för målställning
eller motsvarande samt även för
arbets- och personalkostnad.
Detta gäller under förutsättningen
att regler eller förordningar kräver
fackman eller specialistkunskap
som inte föreningen kan tillhandahålla. Exempel på detta är våtrumsarbeten, elarbeten etc.
Bidraget till bowlingföreningar
har höjts till 60 % av kostnaden
som kompensation för en högre
hyresnivå.
Elitbidrag

Fritidsnämnden har beslutat om
att införa ett elitbidrag för att
stimulera och underlätta för en
förenings elitsatsning.
Ansökan ska vara inlämnad senast
den 1 november och innehålla en
redogörelse av verksamheten och
beskriva hur föreningen ska hantera de villkor som ställs för bidraget.
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Sportlovskatalogen
Vecka 8 är det sportlov i kommunens skolor. Det är ett bra
tillfälle för föreningar att ordna
aktiviteter för barn och ungdomar
- och kanske få nya medlemmar.
Under sportlovet kan föreningar,
under vissa förutsättningar, hyra
lokaler fritt och dessutom få dubbelt verksamhetsbidrag.

Senast 31 januari vill vi ha era uppgifter till
programmet 2012. Ladda ner sportlovsprogrammet från vår hemsida.

Fritidsförvaltningen sammanställer årligen en lista med aktivteter
och öppettider inför sportlovet.
Vi kommer att ha extra öppet i
våra anläggningar för skridskoåkning, curling och bad. Sportlovskatalogen publiceras på webben
under www.hassle-holm.se/fritid.
Vill ni vara med? Fyll i uppgifterna i formuläret via denna länk:
www.hassleholm.se/sportlov

Föreningar har specialtaxa när man hyr
curlingbanor i Österåshallen.

Uppgifterna måste vara inskickade senast den 31 januari för att
komma med i tid.
Curling
Nu finns det möjlighet för föreningar att hyra curlingbanor i
Österåshallen i Hässleholm. Curling är en sport med kungliga
anor som går ut på att lägga stenen närmre mitten än motståndaren och på så vis ta poäng.

Varför inte hyra Magnarpskolonin för er
föreningsverksamhet.

Ni får låna all den utrustning som
ni behöver för att spela (glidsulor,
stenar, kvastar och hjälmar).

Föreningar har specialtaxa. Ni
betalar endast 300 kr per bana
och timme. Det är lämpligt att
vara max åtta personer per bana.
Hör av er till fritidskontoret för
bokning. Lediga tider hittar ni på
vår hemsida.
Nya telefonnummer
I samband med övergången till
IP-telefoni har vissa anläggningar
nya telefon- och faxnummer.
Bjärnums simhall har numera tfn:
0451-26 60 60, Mötesplats Ljungdala 0451-26 60 64, Sösdala simhall 0451-26 60 73, Tyringe simhall 0451-26 60 76, Tyrs Hov
0451-26 60 75, Vittsjö Allaktivitetshus 0451-26 60 86. Fritidskontoret har nytt faxnummer som
lyder 0451-132 87
Magnarpskolonin
Nu kan ni som förening hyra
Magnarpskolonin i Vejbystrand.
Här ges härliga tillfällen till naturupplevelser, äventyr, bad och
gruppaktiviteter. Kontakta fritidskontoret om ni är intresserade av
att boka kolonin.
Summer Camp 2012
Föreningslägret Summer Camp,
kommer att arrangeras även
denna sommar. Det blir ett liknande upplägg som föregående
år, med läger och föreningar i och
från de större orterna i kommunen.
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Ansök om firande hos Polismyndigheten från 2012
2011

Skåneidrotten i samarbete med fritidsförvaltningen

Föreningslägret Summer Camp

Fritidsinfo 2012
Summer Camp 2012 forts.
Om din förening är intresserad av
att deltaga kontaktar ni fritidskontoret. En särskild kallelse går ut
till de som var arrangörer 2011.

Utöver detta kommer Mats
Trondman och Åsa Bringsen
under våren att föreläsa om fritid
i framtid respektive tjejidrott.

Mer information om lägret kommer på hemsidan under våren.

Vi kommer att informera om
utbildningarna och föreläsningen
på vår hemsida så fort programmen är klara.

Föreningsutbildningar 2012

Polistillstånd

Tillsammans med SISU kommer
fritidsförvaltningen att ordna ett
flertal olika utbildningar 2012.

Från och med 2012 måste föreningar som vill anordna olika
högtidsfirande såsom valborgnational- och midsommarfirande
göra en egen ansökan hos Polismyndigheten. Polismyndigheten
godkänner inte längre ett gemensamt tillstånd från fritidsförvaltningen.

Vi kommer bl.a. att arrangera
tejpkurs, grundtränarutbildning,
utbildning om skatter och bokföring, kostutbildning samt styrelseutbildning och utbildning kring
skadeförebyggande träning.

För de föreningar som brukar
anordna firande av nationaldagen
kan förvaltningen fortsättningsvis
hjälpa till med en gemensam annons, kostnadsfri tryckning av
kompletta program och information till Radio Kristianstad.
Tillståndsblankett
ligger
på
www.polisen.se/sv/service/blank
etter/tillstand/. Kontaktperson är
Susanne Åkerqvist, tfn 114 14.
Fritidskontorets kontaktperson är
Mari-Anne Schmidt, tfn 0451-26
75 24.

För ytterligare information kontakta:
Fritidsförvaltningen
Henrik Samevik, Avdelningschef
henrik.samevik@hassleholm.se
Tel 0451-26 82 06
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