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

Sammanställning Workshop Örsundsbro 27 jan 2016
Närvarande:
Johan Westermark – Lagunda AIK
Karin Spång - Säfva Ridklubb
Ingvar Smedlund – (M)
Håkan Karlsson – (NE)
Upplägg
Mötet inleddes med en presentation av projektet Idrottspolitiskt program och deltagarna
fick presentera sig.
Sedan diskuterades i gruppen vad som de tyckte kan vara bra med ett idrottspolitiskt
program som de presenterade för övriga.
I nästa diskussion utgick ifrån Örsundsbro och det som är på gång inom föreningslivet just
nu och hur idrottspolitiken skulle kunna vara en del utav de visionerna.
Som avslutning fick deltagarna tänka sig att de om 10-11 år läser utvärderingen av
idrottspolitiska programmet och skriva ner 3 saker som de hoppas gett positiva resultat.
Sammanställning av åsikter, tankar och synpunkter som kom fram.
 Ökat samarbete på orten mellan företag, fastighetsägarföreningar och föreningsliv.
 Stöd till föreningar
o kommunikation, marknadsföring, webbsida, föreningsregister
o Administrativ hjälp/ föreningsutveckling
o Transport är ett problem för vissa idrotter, bland annat ridning, som kan
finnas tillgängligt för fler om kommunikationsmöjligheterna är goda och
säkra.
 Visioner för sportområdet. Nya anläggningar mm
o Samverkan mellan förvaltningar och mellan kommunen och föreningar Flexibla fastighetslösningar – skolans på dagen och föreningar på kvällen?
o Aktivitetshus. Mötesplatser för unga och gamla. Konstgräs.
o Skatepark ska börja byggas – utegym på gång också – helt på eget initiativ
från föreningslivet.
o Pilotprojekt för fritidsbanken
 Skolan har ett ansvar
o Mer samarbete med föreningar, Prova på, mm.
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Vad är självklart och inte – varför. (Skidresor genomförs ofta men andra
sporter/ idrotter, aktiviteter väljs inte)
Schack på schemat! Finns i Örsundsbro.

Visioner
 Anläggningssidan
o Politisk idrottsgrupp som ser framåt – visioner – tänka i nya
banor/lösningar.
 Kommunen har blivit en gemensam kanal för kommunikation för att förmedla
bredden av idrott.
 Ökat föreningsidrottande i alla ålder.
 Utvecklat samarbete med skolans idrottslärare. Skololympiad. Alla får vara med,
aktiviteter även för de som ”glömt kläderna”.
 Egenmakt hos föreningarna
 Pendlarsport – Öka möjligheten till sport och fysisk aktivitet även för arbetande
pendlare.
Övrig information:
Det var en bra diskussion som utgick utifrån Örsundsbros anda, förutsättningar och
målsättningar. Blev mer som en gruppintervju än workshop eftersom det tyvärr var få
deltagare. Representanten för Lagunda AIK har deltagit i att ta fram en vision för hela
sportområdet, också tillsammans med flera andra föreningar. Vilket kan betyda att övriga
inte känner att de behöver delta i långsiktiga och strategiska diskussioner eftersom
föreningen redan gått igenom diskussionerna och är i färd med att påbörja flera projekt.
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