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Föreningsnytt - senaste nytt från Kultur & Fritid
I Föreningsnytt kan du läsa om nyheter och få viktig föreningsinformation från kultur- och
fritidsförvaltningen i Varbergs kommun.
Föreningsnytt utkommer med ca fyra nummer per år och skickas via mejl till alla föreningar. Det finns
också att läsa på vår webbsida: www.varberg.se
Kom gärna med tips och ideér om vad du vill läsa om här. Tack för att du läser Föreningsnytt och sprid det
gärna vidare i din förening.

Ny enhetschef för idrottsanläggningar
Nu är det klart att Håkan Gustafson blir enhetschef för kultur- och
fritidsförvaltningens idrottsanläggningar. Håkan har tidigare varit
föreningscoach på förvaltningen och sedan hösten 2015 har han även
varit tillförordnad chef för kommunens gräs- och grusplaner. Håkan
kommer nu att bli ordinarie chef för enheten idrottsanläggningar som
innefattar fotbollsplaner, idrottshallar och isanläggningar.
Fritidsavdelningen kommer att se över sin organisation för att hitta en
efterträdare till rollen som föreningscoach.

Abonemang i drottshallar och
gymnastiksalar

Lokalt aktivitetsstöd
28 februari är
sista dag för
ansökan om lokalt
aktivitetsstöd för
period 2/2016, 1
juli-31 december.
Läs mer på www.
varberg.se
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Abonnemangen i idrottshallarna
startar vecka 35 och pågår till och
med vecka 15. För gymnastiksalar
gäller abonnemangen vecka 3650 och vecka 2-15. Abonnemang
för säsongen 2017-2018 söks
senast 1 mars 2017.
Läs mer på www.varberg.se

Nya telefontider
Från och med 1 februari har lokalbokningen nya telefontider.
Måndag-torsdag kl 10-12 och
kl 15-16, fredag kl 10-12. Tel nr
0340-882 55 eller 882 57.
Det går också bra att mejla till
oss så kontaktar vi dig snarast.
anlaggningsbokning@varberg.se

Vad är en Fritidsbank?
Varbergs Föreningsråd och Idrottsrådet har en dialog med Varbergs kommun om att det skulle vara bra
för idrotten/föreningslivet i Varberg att starta en fritidsbank. Fritidsbanken är som ett bibliotek för sportoch fritidsutrustning. Vem som helst får låna utrustning och det är helt kostnadsfritt. Idén kommer från
Värmland och startades 2013 och finns nu på 26 orter i Sverige. Tanken med en fritidsbank är att brist på
utrustning aldrig ska få hindra någon från att idrotta eller delta i andra fritidsaktiviteter.
Ni i föreningarna kan genom fritidsbanken lättare rekrytera in aktiva till era aktiviteter/idrotter genom
att hänvisa till fritidsbanken. Utrustning som lånas ut är begagnade skänkta saker som kommer väl till
användning och bidrar på detta sätt även till en hållbar framtid. Vill du veta mer? Kontakta Föreningsrådet,
Lotta Ohde Tömmervik, e-post: lotta.ohde.tommervik@varberg.se eller tel. 070-646 85 71.

Uppdatera i föreningsregistret
Under januari/februari kommer samtliga föreningar (undantaget pensionärsföreningar) att få
inloggningsuppgifter till Interbook för att själva göra uppdateringar/ändringar av sina uppgifter i
föreningsregistret. Inloggningsuppgifter kommer att skickas till ordförande eller kontaktperson i
föreningen. För de föreningar som har fått inloggningsuppgifter tidigare blir det ingen ändring. En del
pensionärsföreningar har redan idag inloggning till registret men för övriga kommer det precis som
tidigare att skickas en lista via posten. Vill någon pensionärsförening få inloggningsuppgifter går det bra att
kontakta nina.brunhage@varberg.se
Tänk på att uppdatera i föreningsregistret direkt efter föreningens årsmöte. Glöm inte att lägga in antalet
medlemmar.
Då mycket information från förvaltningen skickas till föreningar via e-post, vill vi uppmana er att alltid
hålla er e-postadress uppdaterad i registret.

Uppvaktning av
medaljörer
Kultur- och
fritidsnämnden vill
uppmärksamma
goda idrottsprestationer och
uppvaktar varje år medaljörer i
lag- eller individuella mästerskap.
Uppvaktningen sker i Societetsparken den 6 juni i samband med
nationaldagsfirandet.
Anmäl 2016 års medaljörer senast
1 maj 2017.
Läs mer på www.varberg.se

Föreningsbidrag
Vet du att det finns ca 380
föreningar i kommunen? Av dem
är det cirka 200 som söker bidrag
i någon form.
I våra bidragsbestämmelser finns
våra allmänna regler för bidrag
och en förteckning över vilka
bidrag som finns och vem som
kan söka bidragen.
Läs mer på www.varberg.se

Funka - Varberg
fritid för funktionsnedsatta
Varje termin kommer Funka Varberg med ett nytt fritidsprogram med spännande och
roliga aktiviteter för dig som har
någon form av funktionsnedsättning. Nu är vårens och sommarens program klart. Ladda ner
programmet på www.varberg.se

Föreningsnytt
Nyinvigning av Påskbergsvallens konstgräs
I strålande vintersol, lördag 28 januari, var det nyinvigning av Påskbergsvallens konstgräsplan. Varbergs Bois, Lilla Träslövs FF och
Varbergs Gif är de tre klubbar som i första hand kommer att träna på
planen. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Christofer
Bergenblock, invigningstalade och genom att klippa knuten av band
i de tre klubbarnas färger förklarade han den nya konstgräsplanen
invigd. Efter träningspass av klubbarna bjöds spelare och publik på
grillad korv.

Tusentals ville fira Komediantens 5-årsdag
Lördagen den 14 januari firade kulturhuset sin femårsdag med
stort kalas. Nu är besöksstatistiken sammanställd och totalt 3720
kalasgäster kom till firandet
Firandet hade ett brett program med allt från författarbesök till
pudelcirkus och eldshow. Många av programpunkterna var mycket
populära.
www.kulturhusetkomedianten.se

Sportlov 2017
Sista chansen att anmäla en sportlovsaktivitet.
Nu är det snart dags för sportlov. Fredagen den 3 februari släpps
lovprogrammet. Deadline för att anmäla aktiviteter har egentligen
redan passerat. Det är för sent att få med en aktivitet på affischer och
utskick, men det finns fortfarande chans att komma med på
www.varberg.se/lov. Lägg in ert evenemang via evenemangskalendern
så snart som möjligt, adressen är http://event.tellus.no/v2/?fid=55.
Mejla därefter emelie.danielsson@varberg.se och meddela att ni har
lagt in en sen aktivitet.
På fredag presenteras hela programmet på www.varberg.se/lov

Kontaktperson

Nina Brunhage
nina.brunhage@varberg.se

Adress:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Norrgatan 25

Webbplats
www.varberg.se

