
  

 

Föreningsservice 
 

Nyhetsbrev juni  
Nu vankas sommar och förhoppningsvis många soliga dagar 
framöver. Barnen och ungdomarna har sommarlov och vi 
andra får förhoppningsvis njuta av lite semester. – Mycket 
utevistelse hoppas vi på! 

Vad har hänt? 
I maj genomfördes den första årliga föreningskonferensen efter 
pandemin. För kulturföreningarna var det första gången. Vi tar 
gladeligen emot tips och önskemål på vad ni skulle vilja ha med till nästa 
konferens. 
 
Inomhustiderna för hösten 2022 och våren 2023 är färdigställda. Ni som 
berörs av detta har fått mejl, logga in och se över era tider för eventuella 
avvikelser. 

Vad har vi framför oss? 
Det händer mycket på Sportcentrum överlag med nya hallar och lokaler 
men också förändringar i personalstyrkan.  
 
Den 1 juli börjar Dejan Doslic på Sportcentrum. Han kommer att jobba 
både som arbetsledare på Backavallen men också i Föreningsservice 
som ersättare för Elin Seger Nikolai som har en ny tjänst inom Service-
och teknikförvaltningen. 1 augusti kommer Lina Roos börja hos oss och 
ta över Lokalbokningen då Patricia Söderberg tar sig ann nya uppdrag i 



 

höst. Patricia jobbar sin sista dag på Sportcentrum den 5 augusti.  
Det är även en pågående rekryteringen av en arbetsledare till Simhallen. 

Parasportläger 30/7-2/8 
Under v.30/31 kommer Idrott För alla Handikappade (IFAH) att hålla ett 
parasport läger i Duveholmshallen. Dom hade även ett läger hos oss 
förra året, superkul att dom kommer till Katrineholm igen! 
 
Föreningen idrott för alla Katrineholm kommer att ha ett samarbete med 
IFAH Stockholm under deras läger. 
 
Öppettider föreningsservice 
Föreningsservice håller semesterstängt under vecka 27-30. 
Bokningar via Interbook Go kommer att bevakas och hanteras en gång 
om dagen under denna period. 
 
Tillgängliga anläggningar under sommarlovet 
Förutom att Duveholmshallen och Backavallen hålls öppen under 
sommaren (se sommaröppettider på Katrineholm.se - Sportcentrum ) så 
håller vi även följande hallar öppna för bokning: 
- Sandbäcken sport- och gymnastikhall 
- Nya Järvenhallen 
- Västra skolan gymnastiksal 
- Nävertorp gymnastiksal 
 
Hälsoåret 2022 
Den andra ansökningsperioden är precis avslutad, beslut kring dessa 
ansökningar meddelades i maj. Den tredje ansökningsperioden öppnar 
1 augusti och pågår till och med 31 augusti 2022, beslut kring dessa 
ansökningar meddelas i september.  Mer info hittar ni på följande länk: 
Hälsoåret -2022 
 

Tips om projektbidrag – Grannskapsinitiativet 
Postkodstiftelsen har nyligen lanserat projektbidraget 
”Grannskapsinitiativet” och de vill gärna se ansökningar från ideella 
föreningar här i Katrineholms kommun.  
 
Syfte: Bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i 
Sverige.  
Projekt: Stöd ges till nya gemensamma aktiviteter i närområdet som 
stärker gemenskapen mellan människor och/eller bidrar till ökat 
välbefinnande och hälsa.  
Vilka kan söka? Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. 
Organisationen ska ha ett svenskt organisationsnummer sedan minst ett 
år och haft ett bokslut. 
Stöd: Man kan söka 20 000–50 000 kronor. Projektet ska helt eller i 
huvudsak finansieras av Postkodstiftelsen. 
Projektlängd: Projekt inom Grannskapsinitiativet kan vara 1 till 9 
månader. 
Läs mer och ansök här: 
https://postkodstiftelsen.se/grannskapsinitiativet/  
Har ni en passande idé ni vill förverkliga? Tveka då inte att söka! Man kan 
skicka en ansökan när som helst, och besked om stöd ges redan inom 2-
6 veckor.  

https://www.katrineholm.se/uppleva--gora/sportcentrum-fritid--motion.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/sa-arbetar-kommunen/folkhalsa--andts/halsoaret-2022.html
https://postkodstiftelsen.se/grannskapsinitiativet/


 

Nyhetsbrev och minnesanteckningar 
Framöver har vi för avsikt att ladda upp föreningsbrev och 
minnesanteckningar från föreningsträffar på kommunens hemsida för 
att ni enklare ska kunna ta del av information. Dokumenten kommer att 
laddas upp under Idrottsstrategiska gruppen | Katrineholms kommun  
 
 
Vi från Föreningsservice önskar er en riktigt härlig sommar! 
Britt Fredriksson & Patricia Söderberg 

https://www.katrineholm.se/uppleva--gora/foreningar/idrottsstrategiska-gruppen.html
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