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VIKTIGA DATUM 

28 maj  Årsstämma

3-9 juli  Ledarveckan

v. 27-30 Regionkontoret stängt

14-15 okt Regionledningskonferens

26 nov  Verksamhetskonferens

Vi har fått riktig sommarvärme under den senaste tiden vilket lockar till mycket 
tid utomhus. I detta nyhetsbrev finns bland annat spännande information kring 
initiativ som tas i lokalavdelningarna i arbetet med till exempel asylsökande. Om 
det finns information ni vill sprida i regionen ta kontakt med oss så kan vi se till 
att det kommer med i vårt nyhetsbrev.

Bertil Ahlqvist
Verksamhetschef
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NYHETER FRÅN REGIONSTYRELSEN

Styrelsen hade möte den 17 maj och samtliga ledamöter var närvarande. Bland annat  
beslutades om hur arbetet inom Locka och behålla drivs vidare med input från ordförande- 
träffen i mars. Man fattade också beslut om att se över hur regionen medverkar vid till exempel.  
Ledarveckan i framtiden samt viktiga datum under hösten. 

Verksamhetskonferensen kommer genomföras den 26 november och regionledningskonferensen 
den 14-15 oktober. Den första utbildningen för valberedningar har genomförts och ytterligare 
ett tillfälle kommer erbjudas till hösten. Vidare har Ung Ledare-utbildning genomförts för första 
gången i Region Mälardalen.

BARNLEDARUTBILDNINGAR PÅ WEBBEN

Höstens barnledarutbildningar finns nu ute på webben. De hittas enklast via regionens  
startsida http://www.friluftsframjandet.se/malardalen

Anmälningar till grundutbildningar för helt nya ledare blir endast intresseanmälan till dess att 
lokalavdelningen har meddelat regionkontoret att ni godkänner anmälan. Detta görs med ett 
mail till kerstin.erman@friluftsframjandet.se

BARNLEDARTRÄFF

Nu går det att anmäla sig till höstens stora  
ledarträff  för barnledare.

Mer information: http://www.friluftsfram-
jandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/
skogsmulle-och-skogens-varld1/skogsmulle/
ledartraff-for-alla-barn--och-ungdomsledare-i-re-
gion-malardalen/

Informationen har även gått direkt till alla  
barnledare.

ÄNTLIGEN LEDARVECKA!

Du har väl anmält dig till årets sommarledarvecka 3-9 juli? 

Ledarveckan är ett fantastiskt tillfälle för dig som ledare att idka friluftsliv i vacker fjällmiljö och 
inspireras i ditt ledarskap tillsammans med andra ledarvänner och din familj. 

Ett stort utbud av varierande aktiviteter och möjighet att nätverka med andra Friluftsfrämjare 
utlovas.

Anmäl dig här: http://www.friluftsframjandet.se/regioner/ost/ledarveckan-sommar-2016/ 

http://www.friluftsframjandet.se/malardalen
mailto:kerstin.erman%40friluftframjnadet.se?subject=Barnledarutbildning
http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/skogsmulle-och-skogens-varld1/skogsmulle/ledartraff-for-alla-barn--och-ungdomsledare-i-region-malardalen/
http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/skogsmulle-och-skogens-varld1/skogsmulle/ledartraff-for-alla-barn--och-ungdomsledare-i-region-malardalen/
http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/skogsmulle-och-skogens-varld1/skogsmulle/ledartraff-for-alla-barn--och-ungdomsledare-i-region-malardalen/
http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/skogsmulle-och-skogens-varld1/skogsmulle/ledartraff-for-alla-barn--och-ungdomsledare-i-region-malardalen/
http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/skogsmulle-och-skogens-varld1/skogsmulle/ledartraff-for-alla-barn--och-ungdomsledare-i-region-malardalen/
http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/ hitta-aventyr/intern-organisation/organisation
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Nu har Friluftsfrämjandets lokalavdelningar möjlighet att ansöka om stöd för att genomföra ”Meningsfull 
väntan”! Meningsfull väntan är ett paraplynamn för en mängd aktiviteter som riktar sig till nyanlända. 
Projektet har växt fram utifrån lokalavdelningars behov av att vilja göra något för nyanlända på sin ort, 
att vilja göra nytta med de verktyg och den kunskap som vi besitter i vår befintliga verksamhet.

Obs! Sista ansökningsdag är 5:e juni.

Läs mer här: http://www.friluftsframjandet.se/aktuellt/meningsfull-vantan/

MENINGSFULL VÄNTAN

FRILUFTSFRÄMJANDET VÄLKOMNAR NYA GRUPPER

I Sverige finns det många som inte har kunskapen, traditionen eller utrustningen för att ta del av frilufts-
livet som finns runt knuten. Du som är ledare och ideellt aktiv inom Friluftsfrämjandet kan ändra på det!

”Friluftsfrämjandet skapar nu en mötesplats för ökad rörelse och mångfald inom friluftslivet i samarbete 
med Kompis Sverige. Kompis Sverige matchar nya och etablerade svenskar (över 18 år) med syfte att 
bygga vänskap och integration på individnivå. 

Mer information hittar du här http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/friluft-
sevent/friluftsevent/ta-dig-ut-i-naturen-och-ge-fler-chansen-att-upptacka-den-/

I Stolpaskogen i Täby har det varit full aktivitet på onsdagarna 
under maj månad. Jill Westermark, ledare i södra Roslagens 
lokalavdelning har startat upp Öppna skogsgläntan tillsammans 
med fem öppna förskolor i kommunen och bjudit in barn och 
föräldrar i asylboenden i närheten att delta i verksamheten. 
Gensvaret har varit stort och träffarna mycket välbesökta. ”Det 
känns angeläget att låta barn och vuxna lära sig om djur och 
natur samtidigt som de lär sig lite svenska.” säger Jill.

ÖPPNARE SKOGSGLÄNTA!

SAMARBETE MED KOMPIS SVERIGE

http://www.friluftsframjandet.se/aktuellt/meningsfull-vantan/ 
http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/friluftsevent/friluftsevent/ta-di
http://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/friluftsevent/friluftsevent/ta-di
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RAPPORT FRÅN  
FRILUFTSMILJÖRÅDET

Nacka kommun har bjudit in Friluftsfrämjandet till  
att i ett samarbete ta fram en Friluftsstrategi. 

Målet med Friluftsstrategin är att öka Nackabornas 
nyttjande och tillgänglighet till kommunens  
naturmark. Strategin ska även visa en inriktning på 
vad kommunen vill uppnå på lång sikt inom  
friluftsområdet.

Har du god kännedom om Nackas utbud av friluftsliv? 
Är du intresserad av att delta?  
Hör av dig till ylva.scholdberg@friluftsframjandet.se

KONTAKT MED REGIONKONTORET

FRILUFTSFRÄMJANDET REGION MÄLARDALEN
Besöksadress: Instrumentvägen 14, Hägersten
Postadress: Box 9023, 126 09 Hägersten

E-post:     regionmalardalen@friluftsframjandet.se
Växel:     08- 556 307 40, 
      öppen mellan 09.00 - 11.30, 13.00 - 15.00

Annika Norlén  08-556 307 47 annika.norlen@friluftsframjandet.se 
Barbro Grans  08-556 307 41 barbro.grans@friluftsframjandet.se
Bertil Ahlqvist  08-556 307 45 bertil.ahlqvist@friluftsframjandet.se
Ingrid Petzäll Spires 08-556 307 44 ingrid.spires@friluftsframjandet.se
Christin Ahnmé Ekenryd 08-556 307 48 christin.ekenryd@friluftsframjandet.se
Kerstin Erman  08-556 307 46 kerstin.erman@friluftsframjandet.se
Sofia Nordwall  070-874 84 43 sofia.nordwall@friluftsframjandet.se
Ylva Schöldberg 08-556 307 49 ylva.scholdberg@friluftsframjandet.se

NEDLADDNINGSBAR PLANSCH

VÄRLDENS BÄSTA 

FRILUFTSUPPLEVELSER FÖR ALLA, 

GUIDADE AV SVERIGES MEST 

EFTERTRAKTADE LEDARE.

LÅT 

ÄVENTYRET 

BÖRJA.

SKOGSKNOPP • SKOGSKNYTTE 

SKOGSMULLE • STRÖVARE 

FRILUFSARE • TVM 

 I UR OCH SKUR  

BARNSKRIDSKO • BARNSKIDOR  

SKOGSHJÄLTARNA 

 ÄVENTYRLIGA FAMILJEN 

 ÖPPNA SKOGSGLÄNTAN

MOUNTAINBIKE • KAJAK • DYKNING • VANDRING

HANDIKAPPVERKSAMHET • NATURPARKOUR  

GEOCACHING • LÅNGFÄRDSSKRIDSKO • HÅLLIFORM 

FJÄLLVANDRING • KLÄTTRING • STAVGÅNG

UTFÖRSÅKNING  

LÄNGDSKIDÅKNING 

 SNOWBOARD •  TELEMARK 

TOPPTURER • FREESKIERS

Till Vildmarksmässan tog vi fram en färgglad skylt att använda vid 
event, mässor, aktiviteter mm. Skylten/planschen finns nu tillgänglig 
på vår hemsida för er att ladda ned.

Den är gjord i två format - ett A3-format som ni i lokal- 
avdelningen själva kan skriva ut och ett storformat 98x126 cm för 
att lämna till tryckeri. 

De tomma rutorna kan ni fylla med er egen info eller ert eget  
budskap. Enklast är att skriva på lösa blad som sedan plastas in.

Storformatet användes på Vildmarksmässan och  
monterades då på foam board/kapaskiva och de tomma  
rutorna var i A3-format.

http://friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/mark-
nadsforing/mallar-och-verktyg/
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