
 
 

Hej föreningar!  
 

Hösten har gått fort och nu är vi redan framme vid sista månadsbrevet för i år. 2021 har på många sätt varit 
ett långt och händelserikt år som inleddes med en tuff start där många fick avstå från sina 
aktiviteter men som lyckligtvis avslutades med en fartfylld höst där CIK kunde ha öppet som vanligt och 
fyllas av människor. Med detta brev avrundar vi nu året och blickar istället förväntansfullt fram emot 2022. 
Vi önskar er alla en god jul och gott nytt år!   
  

  En tillbakablick på december 
 

 Månaden inleddes med en föreningsdialog kring lovaktiviteter tillsammans med 
RF-SISU där några av er valde att delta. Dialogen resulterade i att samlad 
information för upplägget samt anmälan inför sportlovet sedan kunde skickas 
ut till föreningarna.  
 

 Vaccinationspass infördes för större sammankomster. Föreningarna har valt att 
hantera det på lite olika sätt utefter de regler och förutsättningar som givits 
och vi har fått intrycket av att det verkar fungera bra för föreningarna.  

 

 Det har pågått en hel del matcher och aktivitet i hallarna under månaden. 
Svenska bandyförbundet var på återbesök i början av månaden för träning i A-
hallen. Kul att CIK är en plats att komma tillbaka till! 
 

 Den 3 december hölls CIK stängt för ordinarie verksamhet då konventet Skola, 
hälsa & pedagogik 2021 tog plats. Huset fylldes av organisationer och 
pedagoger som arbetar för en bättre elevhälsa. Dagen blev lyckad då både 
utställare och besökare uttryckte sin glädje över platsen och konventet, men 
det var såklart roligt att ha tillbaka er föreningar igen dagen efter. 

 Vad händer framöver?  
 

Aktiviteter: 
 Under jullovet händer en massa skoj i Knivsta för de som inte reser bort. Årets 

jullovsprogram hittar du här.  
 

 Observera att det är andra tider för allmänhetens åkning som gäller under 
jullovet. Aktuella tider finns här.  
 

 Vi erbjuder öppen sporthall för allmänheten ett par tillfällen under jullovet. Här 
hittar du de aktuella tiderna. 

 

 

 Sista dag för föreningar att anmäla sig för att anordna prova-på-aktiviteter under 
sportlovet är 10/1! Anmälan görs hos therese.burstrom@knivsta.se. 
 

Bokning:  
 Från och med januari övergår vi till de nya rutinerna för Fysrummet där 

föreningarna betalar en säsongsavgift för att kunna boka tider. Kom ihåg att 
meddela bokningen senast 11/1 för att få access att boka fysrummet under VT.  
 

 Region Uppsala är på plats den 27 & 28 december för de sista 
vaccinationsdagarna i CIK innan de flyttar till en annan lokal. Från årsskiftet är 
hela B-hallen öppen som vanligt igen. 
 

 Det har kommit in en del bokningar i hallarna under jullovet men det finns 
fortfarande gott om tider kvar för de som vill boka in aktiviteter. 

 

 Ordinarie aktiviteter drar igång igen efter jullovet fr.o.m. 11/1.             
                                 

 Öppettider i CIK under julhelgerna hittar du här. 

Månadens info 
 

Vi fortsätter följa 

rapporteringen kring 

smittspridningen och 

aktuella 

smittskyddsåtgärder. 

Knivsta.se har alltid den 

senaste informationen. 

Månadens tips 
 

Nu finns en ny sida på 

kommunens hemsida 

med tips på stöd och 

bidrag för föreningar hos 

externa aktörer.               

Kolla in sidan här. 

 

Månadens 

personaluppdatering 
 

Vår kulturchef Kristina 

Hadziresic kommer tyvärr 

lämna oss i slutet på året. 

Kulturstrateg Jon Hulander, 

som återvänder från 

föräldraledighet, går in som 

tillförordnad till dess att 

tjänsten är tillsatt. 

 

https://knivsta.se/uppleva-och-gora/jullov-i-knivsta
https://cik.knivsta.se/sidor/vad-hander/tider-for-allmanhetens-akning.html
https://cik.knivsta.se/sidor/vad-hander/jullovet---oppen-sporthall-for-allmanheten.html
https://cik.knivsta.se/sidor/oppettider/oppettider-vid-storhelger.html
https://knivsta.se/politik-och-organisation/nyheter-och-pressinformation/aktuella-fragor/coronaviruset-och-covid-19
https://knivsta.se/uppleva-och-gora/foreningsliv/foreningsbidrag-och-stipendier/stod-och-bidrag-hos-andra-aktorer

