
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej föreningar, 
 

Kylan och mörkret börjar komma smygande och det märks att det är höst. Vilken tur att hösten här i Knivsta förknippas 

med fullspäckade föreningsverksamheter i CIK och på andra platser. Med detta brev avrundar vi oktober och välkomnar 

årets näst sista månad - november som vi firar in med en hel del nyheter. Trevlig läsning! 

 

         En tillbakablick på oktober 
 

 Under vecka 40 var det barnkulturvecka i Knivsta och CIK fylldes av skolbarn från Knivstas skolor. Dagarna var fyllda 

med massa olika kulturinspirerande aktiviteter och barnen fick bland annat ta del av bio, teaterföreställningar, 

nycirkus, pyssel och disco. Det blev intensiva men roliga och lärorika dagar att minnas! 

 

         Vad händer framöver?  
 
 

         Aktiviteter: 
 
 

 Höstlovet: Nästa vecka (v.44) är det höstlov för Sveriges barn-och ungdomar. Passa på att kolla in 

höstlovsprogrammet som är fyllt med roliga aktiviteter att ta del av: Höstlovsprogrammet 

 

 Advent på CIK: Årets juliga högpunkt på CIK närmar sig och det finns fortfarande möjligheter att tjäna en extra slant 

till föreningen genom att anmäla sig till genomföra ett eller flera uppdrag under dagen. Ett separat mail med mer 

information om detta har skickats ut till er från vår näringslivsutvecklare Malin Dacke. Anmälan sker till henne på 

malin.dacke@knivsta.se senast på onsdag 2 november. Hon välkomnar självklart även era frågor inför dagen! 

         Bokning:  
 
 

 Nu är säsongen äntligen igång igen och de flesta av er har redan kommit igång med verksamheter i era bokade 

lokaler eller på andra platser. Nu kör vi så det ryker mot höstens alla träningar, tävlingar och övriga roligheter! 

 

 Vi ser att det avbokas mycket och vi vill påminna om att följa avbokningsreglerna. 
 

 Ishallen kommer att vara stängd under vecka 44 pga underhållsarbete.  
 

 Skicka gärna in era matchscheman i så god tid så det finns att förbereda.    
 

 Kom ihåg att föreningar som har matcher i CIK ansvarar för att matchvärdar finns på plats i god tid innan samt 

att de har fått all information de behöver för att ta emot bortalaget. Lagen har tillgång till omklädningsrummet 

1 timme innan matchstart samt 30 minuter efter.   
 

 Tyvärr behöver vi påminna om att pentryn lämnas som man själv vill möta det när man kommer dit, dvs man 

diskar efter sig och tar ut sina sopor.   

 
      Bidrag:  
 

 
 

 Slutspurt ansökningsperiod: 31/10 är sista ansökningsdag för de föreningsgemensamma bidragen 

underhållsstöd, startstöd och funktionsstöd samt barn-och ungdomsbidraget ledarutbildningsstöd. Om ni inte 

skickat in er ansökan ännu, passa på att göra det! 
 

 Projekt-och lovstöd: Årets bidragscykel börjar närma sig sitt slut och efter oktober månad är projekt-och 

lovstödet ett av de två kvarstående stöd som kan sökas detta år (kulturstödet riskdelning kan sökas året runt). 

Sista ansökningsdag för det är 15/11 så börja redan nu att fundera på om ni vill genomföra några lovaktiviteter 

under jullovet och ansök!   
 

 

https://knivsta.se/uppleva-och-gora/hostlov-i-knivsta
mailto:malin.dacke@knivsta.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nya bidragsregler: Uppdaterade regler för våra föreningsstöd antogs i kommunstyrelsen i augusti denna höst 

och gäller nu sedan 29/8. För den som missat att ta del av dem hittar ni dem här på kommunens sida för 

föreningsstöd: Föreningsstöd Knivsta. Passa på att uppdatera er och hör av er vid frågor. 

     

 Övrigt:  
 

 Hållbara föreningar: Nu finns en ny undersida för föreningsliv på kommunens hemsida som heter “Hållbarhet, 

trygghet och utveckling”. Där hittar ni bl.a. sidan om “Hållbara föreningar” där ni kan ta del av tips hur ni kan 

göra er förening mer hållbar samt info om hur kommunens föreningsstöd ska bidra till de globala 

hållbarhetsmålen.  

föreningar”. 

Lyckat systembyte 

Vårt nya bidrags-och bokningssystem Actor lanserades 

tidigare denna höst och trots några motgångar på vägen 

är vi nöjda med övergången och att vi nu äntligen har 

det nya systemet på plats. 

Vi vill tacka för ert tålamod, er öppenhet för att ta till er 

det nya systemet och ert stöd med synpunkter och 

utvecklingstips.  Vi håller fortfarande på att lära känna 

Actor i takt med att nya situationer uppstår som vi lär 

oss av och löser allteftersom och vi förstår att det 

samma gäller för er i takt med att ni utforskar det nya 

systemet. 

Därför ser vi fram emot att fortsätta utveckla våra 

rutiner tillsammans med er och vårt nya system. Kom 

ihåg att ni alltid är välkomna att höra av er vid frågor 

eller hjälp! 

Nya öppettider i receptionen 
 
Nu har vi nya öppettider i receptionen på CIK.  

Följande gäller:  

 Mån-ons 08-00-20.00 

 Torsdag och fredag 08.00-18.00 

 Lördag och söndag öppet 10.00-16.00.  

 Åtgärdstrappa: Under våren har vi arbetat fram ett rutindokument för hur kommunen ska hantera 

händelser där någon/några bryter mot kommunala regler för föreningsverksamhet. Dokumentet som 

heter “Åtgärdstrappa föreningslivet” är nu färdigt och ni kan ta del av det på kommunens hemsida. Även 

detta hittar ni på den nya sidan under “Trygga och säkra föreningar”. Läs och uppdatera er om hur 

ärenden kan rapporteras in till kommunen via “Visselblåsarlådan föreningslivet” och hjälp oss att sprida 

informationen! 
 

 Föreningsevenemang: Ett utskick har gjorts till er föreningar om att planerat lanseringsdatum för vår 

efterlängtade evenemangskalender för föreningslivet är den 30/11. Kom ihåg att skicka in ett 

evenemang till oss senast 23/11 om ni vill att det ska synas i kalendern vid lanseringen. Läs utskicket för 

mer info! 

https://knivsta.se/uppleva-och-gora/foreningsliv/foreningsstod-och-stipendier
https://knivsta.se/uppleva-och-gora/foreningsliv/hallbarhet-trygghet-och-utveckling
https://knivsta.se/uppleva-och-gora/foreningsliv/hallbarhet-trygghet-och-utveckling
https://knivsta.se/uppleva-och-gora/foreningsliv/hallbarhet-trygghet-och-utveckling/hallbar-forening
https://knivsta.se/uppleva-och-gora/foreningsliv/hallbarhet-trygghet-och-utveckling/trygga-och-sakra-foreningar

