
  

 

Föreningsservice 
 

Nyhetsbrev november 
Nu är det inte många veckor kvar till jul, men innan det blir dags så 
hoppas vi på återseende med lite snö. 
I detta nyhetsbrev har vi en hel del med spännande information att dela 
med er! 

Vad har hänt? 
Konstrgrässäsongen inför 2023 är färdigfördelad, vi vill tacka berörda föreningar för ett 
gott samarbete kring detta.  
Årets bidragsperioder är stängda och håller just nu på och sammanställs. Beslut om 
eventuellt bidrag kommer som vanligt i slutet av december 

Jul och nyår 
Över jul och nyår har Sportcentrum en del avvikande öppettider, ni hittar tiderna på 
Sportcentrum, fritid & motion | Katrineholms kommun under respektive enhet. 

Det är många tider som inte brukar nyttjas under jullovsveckorna, vi vill därför uppmana 
er att avboka de tider som inte avses nyttjas då det hjälper oss att förutse 
bemanningsbehovet.   
 
Öppna hallar under jullovet 
Då det ska göras en hel del besiktningsåtgärder i våra sport-och gymnastikhallar under 
jullovet så har vi begränsat med bokningsbara hallar. De som kommer att hålla öppet är: 

• Duveholmshallen, samtliga hallar 

• Nyhemshallen 

• Sandbäckshallen 

Foto: Bandy på Backavallen. Värmbol - Sandviken: 1 februari 1971 

https://www.katrineholm.se/uppleva--gora/sportcentrum-fritid--motion.html


 

Preliminärt datum för föreningskonferens 2023 
Planeringen inför kommande års föreningskonferens är igång och det har 
tagits fram ett preliminärt datum, 1 april 2023. Mer info om detta kommer 
att komma längre fram men passa på att skriv ner datumet i era kalendrar. 

Nya konstgräsplanen vid Järvenskolan 
Även om vintern anlänt och planen för närvarande inte är spelbar så vill vi 
informera er om att den nya konstgräsplanen vid Järvenskolan kan bokas 
via Interbook Go likt våra övriga bokningsbara hallar och planer. 
 
Prislista 2023 
Prislistan för nästa år är beslutad och finns att hitta på Boka lokaler & 
anläggningar | Katrineholms kommun 

I beslutet har man tagit hänsyn till det ovanligt höga indexvärdet och 
beslutat att inte göra någon indexuppräkning till nästa år.  

Dags att ansöka om fanor 
Som ett led i att sprida användandet av svenska flaggan delar Stiftelsen Sveriges nationaldag 
varje år ut ett antal fanor till föreningar och organisationer i landet. Sista ansökningsdag är 
den 1 januari 2023. 

 
Nu är det dags för föreningar, organisationer eller motsvarande i Södermanlands län att 
ansöka om en svensk fana. 

Stiftelsen Sveriges Nationaldag beslutar vilka föreningar som tilldelas en fana. 2023 kommer 
H.M. Konungen att överlämna fanorna i samband med Sveriges nationaldag den 6 juni i 
Strängnäs. Ett begränsat antal fanor, cirka tio stycken, kommer även delas ut av H.M. 
Konungen vid det traditionella firandet av Nationaldagen på Skansen i Stockholm den 6:e juni 
2023.” 

Se mer här: Dags att ansöka om fanor | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) 
 

Tips om projektbidrag – Grannskapsinitiativet 
Postkodstiftelsen har nyligen lanserat projektbidraget ”Grannskapsinitiativet” 
och de vill gärna se ansökningar från föreningar här i Katrineholms 
kommun.  

Faktaruta Grannskapsinitiativet 

• 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. 
 

Hälsningar från Föreningsservice  
Britt Fredriksson, Dejan Doslic, Lina Roos & Patricia Söderberg 
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