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Idrott och fritid
Jimmy Wiltfalk
Telefon: 0171-626494
E-post: jimmy.wiltfalk@enkoping.se

Sammanställning Workshop Fjärdhundra
2 februari 2016
Närvarande: 8 personer
Martin Lindbom – Fjärdhundra SK (FSK)
Viktor Lundkvist – FSK
Mattias Vinkler – Friidrott
Johan Engwall - FSK
Magnus Lundkvist - FSK
Jan Fredriksson – (C)
Ingvar Smedlund – (M)
Håkan Karlsson – (NE)
Upplägg
Mötet inleddes med en presentation.
Sedan diskuterades 2 och 2 vad som de tyckte kan vara bra med ett idrottspolitiskt program
som de presenterade för övriga.
I nästa diskussion delades de i 2 grupper och skulle fundera över vilka faktorer som kan ha
orsakat det negativa klimat som upplevs inom föreningslivet i Fjärdhundra just nu.
Resultaten skrevs ner i punktform som presenterades för den andra gruppen. De fick sedan
i uppgift att komma på hur den andra gruppens problem skulle kunna lösas och undvikas de
kommande 10 åren.
Som avslutning fick deltagarna 2 och 2 diskutera och välja ut vilka 3 punkter de anser är
viktigast från de kärnfrågor som tagits fram i workshops och intervjuer med kommunens
tjänstemän.
Sammanställning av åsikter, tankar och synpunkter som kom fram.
 Brist på närvaro från kommunen – vi och dom känsla
o Bättre dialog med föreningarna krävs– sträva mot gemensamma
mål/samsyn
o Tätare lokal kontakt från vaktmästare - Vaktmästare med lokal anknytning
o Vikten av föreningslivet – folkhälsa, integration
o Man måste vara mer proaktiv – följa med i tiden
o Vikten av förvaltningsövergripande samverkan var återkommande
o Tydlighet gentemot föreningar och medborgare
o
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Anläggningarna behöver upprustning och nya behöver byggas
o Det behövs ytor och underhåll även till de individuella sporterna
o ”Det händer inget”
o Vaktmästare har lite mandat att göra ingrepp som det finns behov av på
grund av hårt hållen ekonomi.
o Pengar saknas eller investeras i fel saker och i dyra avtal
o Behövs en plan även för anläggningar till nya, moderna aktiviteter
o Positivt om anläggningar byggs som samlar flera generationer och skapar
mötesplatser
Utmaningar för föreningarna
o Jämlikhetsfrågan och flickors idrottande är viktigt
o Barnkullarna har minskat i Fjärdhundra
o En del går på friskolor i Enköping.
o Motarbeta friskolor
o Tydliga bidrag, tex till ledare i föreningar så de kan besöka skolorna,
informera och hålla i aktiviteter
o Ledarskapsutbildningar
Utvecklingen i samhället – ökat stillasittande
o Tekniska prylar, mobiler och dator Konkurrerar med intresset för idrott
och spontan fysisk aktivitet
o Införa mer prova-på-aktiviteter – lobba för att alla provar
o Begränsa mobil/förbjud mobil i skolan
o Mobilisering av intresset för idrott och motion
o Samverkan mellan föreningar och skolan

Övrig information:
Fjärdhundras identitet, förutsättningar och målsättningar som togs fram i ortsanalysen var
utgångspunkt. Totalt åtta deltagare känns helt klart godkänt. Bra diskussioner och mycket
ideer, men som kantades lite av en pågående konflikt mellan upplevelseförvaltningen och
Fjärdhundra SK.
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