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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.

Tresteget - Trönninge idrottscentrum
Beslut om bygget fattades i januari 2014 och nu är det snart äntligen
dags för invigning. Namnet Tresteget speglar de tre olika hallarna i
bygget, idrottshall, gymnastikhall och friidrottshall. Förutom Tresteget
invigs även en ny F-9 skola med plats för 800 elever.
Program för invigningen kommer, men boka
redan nu söndag 20 augusti, klockan 13-16
i din almanacka.

Lokalt aktivitetsstöd, våren 2017
Alla deltagartillfällen för våren
2017 ska signeras i kommunens
system Aktivitetsstöd senast
28 augusti. Föreningar med
pensionärsverksamhet redovisar
på pappersblankett.
Läs mer om bidraget på
www.varberg.se
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Stimulansbidrag för insatser för
jämställdhet

Projektbidrag för integrationsfrämjande insatser

Vill din förening jobba med att
genomföra förändringsarbeten
som främjar en öppen och jämställd verksamhet?

Kan din förening bidra till
integration och inkludering av
nyanlända?
Det finns fortfarande medel kvar
att söka för 2017.

Läs mer på www.varberg.se
Frågor? Kontakta föreningsutvecklare Hanna Erixon,
hanna.erixon@varberg.se

Läs mer om bidraget och hur du
ansöker på www.varberg.se

Skaterampen är tillbaks i Sjöallén

Förra årets skateboardramp i Sjöallén blev en succé och lockade
såväl stora som små åkare.
Nu är rampen tillbaka på platsen med bygglov för 3 års tid. Sjöallén är ett av de områden i centrum som kan bli mer grönt och
mer attraktivt att besöka i enlighet med kommunens grönstrategi.
Rampen kommer att ägas av Varbergs kommun och Hallifornia har
nyttjanderätt under festivalen på somrarna. Rampen med marken
runt omkring kommer att vara ett delat ansvar mellan kultur- och
fritid och hamn - och gata vilket innebär att platsen blir en attraktiv
pop-up park med en bra verksamhetsyta för skateboard och en fin
mötesplats.

2017 års kultur- och fritidsutmärkelser

Vid nationaldagsfirandet i Societetsparken den 6 juni uppvaktades 2017 års stipendiater och mottagare av
hedersplakett.
Idrotts- och fritidsstipendiet gick i år till ultralöparen Yudith Hernandez Melgar. Yudith fick ett penningstipendium om 15 000 kr.
Kulturstipendiet delades i år av tre filmare: Albin Glasell, Gustav Bengtsson och David Bengtsson. Alla tre
fick 10 000 kr vardera i penningstipendium.
Hedersplaketten inom områdena idrott och fritid tilldelades Alf-Inge Stjärnström, och hedersplaketten
inom kulturområdet tilldelades Kerstin Paradis Gustafsson.
Stort GRATTIS till samtliga! Läs mer om utmärkelserna på www.varberg.se

Simstadion

Öppettider i sommar

Lokalbokning

Missa inte Simstadions aktivitetsveckor i sommar!

Kultur- och fritidsförvaltningens
administrativa del har begränsade
öppettider under vecka 27-32,
måndag-fredag kl. 9-12.

På grund av sjukdom och
semester har lokalbokningen
ingen telefontid under
vecka 27-29. Eventuella
bokningsförfrågningar kommer
att handläggas tidigast 24 juli.

Under vecka 27-32 blir det
vattendisco, hinderbana, vattengympa och den tuffa träningsformen aqua extreme.
Aktivitetsveckor i Simstadion

Besöksadress: Norrgatan 25
Telefon: växel 0340-88 000
E-post: kfn@varberg.se

E-post:
anlaggningsbokning@varberg.se

Föreningsnytt
Föreningars historia - en viktig del av kulturarvet
Folkrörelsernas arkiv i norra Halland eller ”Föreningsarkivet” är en ideell förening som hjälper andra
föreningar att bevara sina arkiv. Många föreningar i Varbergs kommun är grundade redan på 1800-talet
och i deras bevarade protokoll, verksamhetsberättelser, kassaböcker, fotografier skildras en mycket viktig
del av vår gemensamma historia. Vem har inte varit medlem i en förening någon gång?
Drygt 200 aktiva föreningar hemmahörande i Varberg, Falkenberg och Kungsbacka lämnar regelbundet in
sitt arkivmaterial till Folkrörelsearkivet för vård och bevarande. Det är praktiskt och tidsbesparande att ha
alla föreningshandlingar samlade på en plats, i brandsäkra arkivlokaler, samtidigt som det sorteras,
registreras och digitaliseras och finns tillgängligt för föreningarna själva och forskare.
Exempel på föreningar som idag använder Folkrörelsernas arkiv i norra Halland är Varbergs Gif, Folkpartiets kommunförening, Equmeniakyrkan Värö, Apelvikens stugägarförening.
Folkrörelsearkiv eller föreningsarkiv, finns i hela landet och vårt gemensamma samarbetsorgan är Folkrörelsernas Arkivförbund.
Arkivet har plats för fler föreningsarkiv, och har ni behov av att få ordning på era papper så kontakta:
Anna-Lena Nilsson, arkivarie tel. 0723-61 66 44, anna-lena.nilsson@museumhalland.se
Anders Andersson, arkivassistent tel. 0340-828 43, anders.andersson@museumhalland.se
På vår hemsida, www.arkivhalland.se kan man läsa mer om vår verksamhet och få tips om vad som bör bevaras i ett föreningsarkiv. Och via portalen https://sok.riksarkivet.se/nad hittar du de föreningar som finns
i vårt arkiv.
Folkrörelsernas arkiv i norra Halland finns i lokaler på Fästningen i Varberg.

Bild: Folkrörelsearkivet
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GLAD SOMMAR!
Kontaktperson

Nina Brunhage
nina.brunhage@varberg.se

Adress:
Kultur- och fritidsförvaltningen
Norrgatan 25

Webbplats
www.varberg.se

