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Hej! 

Pandemin håller fortfarande sitt grepp om oss och förhindrat oss att genomföra en föreningsträff där 

vi kunnat träffats fysiskt. Tyvärr fick vi för få anmälningar även till en digital träff. Därför får ni här en 

sammanställning av den informationen vi tänkt delge er. 

Alla har vi påverkats i både stort och smått. Våra anläggningar, verksamheter, arrangemang, möten, 

event med mera har gått på sparlåga eller varit stängda och inställda under stora delar av 2020 och 

även nu under början på 2021. Vi hoppas att vi ska kunna återgå till en vardag inom snar framtid där 

vi ska kunna träffas, ta del av kultur, sport, arrangemang och event med mera. Fram till dess kämpar 

vi på – tillsammans men på håll! 

Nästa föreningsträff kommer vi att försöka genomföra under oktober 2021.  

Med vänlig hälsning 

Fredrik Johnsson 

Kultur- och fritidschef  
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Allmän info från Kultur & Fritid 

 

Kultur och Fritid jobbar med verksamhetsplaner och tema som sträcker sig över 1 år. Just nu har vi 

bemötande som tema. Som en del i detta har hela enheten kultur och fritid gjort en omcertifiering 

inom HBTQI vilket innebär att alla som jobbar har gått denna utbildning och hela verksamheten har 

en gemensam handlingsplan. Certifieringen gäller i tre år och ger oss en god kunskapsgrund till vårt 

arbete. Vi tycker det är självklart med alla människors lika värde och bemötande på individens villkor. 

 

Drogpolicy för föreningar 
För att underlätta för föreningar i Osby kommun så finns det nu en drogpolicy för föreningar i Osby 

kommun som är politiskt beslutad. Policyn finns att läsa på kommunens hemsida www.osby.se under 

Se och göra. Föreningar skall årligen i samband med bidragsansökan lämna in en drogpolicy som 

godkänns av Osby kommun.  

 

Trygghetsvandring 
Under sommaren 2021 kommer trygghetsvandringen igång i Osby kommun med start i Osby tätort. 

Satsningen är ett samarbete mellan Osby kommun, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och Rotary. 

Fem föreningar (Osby simsällskap, Osby innebandyklubb, Osby scoutkår, Budo Academy och Osby 

atlet- och brottarklubb) är klara för att gå utbildning och lära sig hur man ska agera i samband med 

vandringarna. I förlängningen så kommer det finnas möjlighet för fler föreningar att ansluta sig och 

även att få igång vandringar i Lönsboda och Killeberg. 

 

Rörelsekul – Prova-på  
Under våren 2021 satsar vi på en nystart av Rörelsekul. Den 31/3 genomförs en utbildning av 

ungdomsledare som går på gymnasiet. Utbildningen innefattar rörelseförståelse och ledarskap i teori 

och praktik.  

Ledarna kommer sedan genomföra Rörelsekul för grundskolan utomhus under våren med start i 

Parkskolans närområde. Vår förhoppning är att kunna utöka även till Killeberg och Lönsboda vilket 

hänger på att hitta ledare boende i de områdena. 

Vi söker även föreningar som vill anordna prova på-tillfällen i samband med Rörelsekul. Där har ni en 

möjlighet att hitta fler aktiva till er förening samt knyta kontakt med framtidens ledare. Ett 

ledararvode kommer utgå till föreningar som anordnar prova på. 

Anmäl ert intresse till: osbyfritid@osby.se 

 

 

 

http://www.osby.se/
mailto:osbyfritid@osby.se
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Nycklar & taggar 
Sandra Hellsing har hand om alla nycklar och taggar till våra uthyrningslokaler. Kontakta Sandra om 

din tagg slutat fungera så får du en ny.  

Hon nås bäst mellan klockan 9-12 på mail eller telefon: sandra.hellsing@osby.se telefon: 0709-

888671. Under rådande omständigheter är det tidsbokning som gäller. 

Det är viktigt att nycklar och taggar som inte används lämnas tillbaka till Sandra. De får inte gå vidare 

till annan person utan att Sandra meddelas så ny kvittens kan skrivas. Nycklar och taggar är 

personliga så man har ett personligt ansvar att ta hand om dem på rätt sätt och meddela om de 

kommit bort. 

 

 

Valborg 2021 
Våren är på gång oavsett tiderna vi lever i. Inte heller i år kommer vi att kunna ses på plats vid 

Osbysjön men vi planerar att fira in våren digitalt precis som sist. Och det vill vi helst göra 

tillsammans med er! Därför bjuder vi in er föreningar att skicka in digitala vykort som sedan kan bli 

en del av kommunens digitala valborg 2021. Är det något särskilt ni vill tipsa om, berätta, visa eller 

hälsa, dansa eller sjunga? Ta tillfället i akt och spela in en video på max 1 minut och skicka in till 

osbyfritid@osby.se senast den 15 april.  

Tänk på att alla medverkande behöver skiva under en samtyckesblankett för att materialet ska kunna 

publiceras och att Kultur och fritid förbehåller sig rätten att klippa i inskickat material för att det ska 

kunna passa helheten. Blanketten skickas i vändande mail när vi har fått in ert material. 

 

 

Feriearbete sommar 2021 
Under sommaren erbjuder Osby kommun cirka 90 feriepraktikplatser till ungdomar födda 2004 och 

2005. På grund av pandemin finns det färre arbetsplatser tillgängliga inom kommunen och därför 

skickas frågan ut till er föreningar. Praktikanten skall arbeta en period på 2 eller 3 veckor med max 80 

arbetstimmar/period och all lön och försäkring betalas av Osby kommun.  

 

Har er förening plats och arbete för en feriearbetande ungdom i sommar?  

Anmäl i så fall föreningens intresse till: Nina Frennesson, nina.frennesson@osby.se senast 23/3 

 

 

 

 

mailto:sandra.hellsing@osby.se
mailto:osbyfritid@osby.se
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Kommunala föreningsstöd 
De kommunala stöden söks digitalt två gånger årligen genom SmartBook föreningsportalen. För att få 

tillgång till SmartBook fylls en blankett för samtycke i och skickas till oss på 

osbyfritid@osby.se, så registreras era inloggningsuppgifter.  

Behöver ni hjälp med att fylla i ansökan eller inte kan fylla i ansökan på nätet hör av er till oss eller 

ring kommunens Kontaktcenter på 0479-52 80 00.  

 

Mer övergripande information om de olika stöden samt blanketter och riktlinjer hittar ni här:  

Föreningsstöd 

 

Glöm inte att se över vem som står som kontaktperson då och då! Det är kontaktpersonen som ni 

själva uppger i föreningsportalen som kommer att få utskick som detta. 

 

Sommarbroschyr 2021 

Kultur och fritid producerar evenemangskalendern som ges ut tre gånger per år, den tryckta 

kalendern delas ut till alla hushåll i Osby kommun på våren och hösten samt går även att hämta på 

biblioteken, kommunhuset och i olika butiker. Till sommaren ges en mindre variant av kalendern ut, 

en sommarbroschyr. 

Deadline är satt till den 15/4 men om ni har material färdigt tidigare så får ni väldigt gärna skicka 

den så fort det är klart via: Anmälan till evenemangskalendern 

Tänk på att vår digitala kalender på kommunens hemsida är levande även efter deadline, det går 

alltså bra att skicka in evenemang kontinuerligt som ni önskar sprida. 

 

Idrottsallians Osby 
Nu startar vi upp en idrottsallians i samverkan med RF-SISU. 

Syfte med denna idrottsallians är att: 
- Öka samverkan och samsyn mellan föreningar i Osby kommun.  
- Skapa ett forum där föreningar kan hjälpa till att peka ut riktningen för kommande insatser 

från RF-SISU och kommunen.  
- Skapa ett återkommande forum för att sprida information från RF-SISU och kommunen. 

 

Vi är helt säkra på att vi kan vässa verksamheten om vi sitter tillsammans med verksamhetens kärna, 

det vill säga idrottsföreningarna i Osby kommun! 

Möten hålls en gång i kvartalet och först mötet hålls i augusti 2021. Inledningsvis kan det bli aktuellt 

med digitala möten, men ambitionen är fysiska möten och gärna i klubbstugor och lokaler hos 

deltagande föreningar.  

mailto:osbyfritid@osby.se
tel:0479-528000
https://www.osby.se/se--gora/foreningsliv/foreningsstod.html
https://www.osby.se/se--gora/evenemangskalender/anmalan-till-evenemangskalendern.html
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RF-SISU och Osby kommun är gemensamma arrangörer. Anmäl en representant från er förening till  

osbyfritid@osby.se om ni önskar delta. Vår tanke är att föreningar som vill vara med i detta anmäler 

sitt deltagande för ett år i stöten.  

 

 

Kontaktuppgifter kultur- och fritidsadministrationen 

Kultur och fritidskontoret håller STÄNGT tills vidare pga Covid-19 restriktioner. 

Vi tar endast emot inbokade besök vad gäller nycklar och taggar samt övriga ärenden!  

Vi nås på mail och telefon som vanligt under kontorstid. 
 
Kultur och fritids gemensamma inkorg   osbyfritid@osby.se 
 
Fredrik Johnsson  fredrik.johnsson@osby.se 

Kultur och fritidschef   0709-318 478 

 

Afsaneh Larsson  afsaneh.larsson@osby.se 

Kulturutvecklare   0709-318 312  

 

Ylva Kronblad   ylva.kronblad@osby.se 

Fritidsutvecklare  0709-318 175 

 

Sandra Hellsing  sandra.hellsing@osby.se 

Administratör   0709-888 671 

Nycklar och taggar 

Klockan 9.00-12.00 
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