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Vi gick in i Bromölla Simhall och bytte om för 
att simma några längder. Då upptäckte vi en 
stor härlig infrabastu och en badtunna  
utomhus i snön. Det blir inte sista gången vi 
badar där! När vi ätit något i simhallens café 
ska vi gå bort till fritidsgården och spela lite  
laserdome och hänga med kompisarna. Ska 
även fråga fritidsledarna vad fritidsgården har 
för aktiviteter till helgen. Vi ska också planera 
en zorbing hajk på Ivösjön.
Någon som vill följa med?
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Nuläge: fritids- och friluftslivets struktur

Fritid och friluftsliv i Bromölla
Det finns många möjligheter till fritidsaktiviteter i Bromölla.  Här finns flera  
utomhusgym, Ivöstrands idrottspark,  7 vandringsleder och 12 motionsspår som inbjuder 
till spontanidrott. Friluftsliv är en viktig del av människors välbefinnande. Studier visar 
att 90 procent av befolkningen ägnar sig åt friluftsliv någon gång varje år.  Friluftslivet 
bidrar även med arbetstillfällen, exempelvis inom naturturism. Bromölla är rankad som 
bästa friluftskommun i Skåne, plats 11 i landet. Bromölla har dessutom blivit  
utnämd till Sveriges tredje bästa fritidsfiskekommun, bäst i Skåne.

Föreningslivet spelar en central roll i Bromölla. Utbudet är brett vilket innebär att  
valmöjligheterna för kommuninvånarna är stora. Det finns ca 100 aktiva föreningar i 
kommunen i dagsläget, och fler bildas varje år. Föreningslivet är starkt och aktiverar 
många barn, ungdomar och vuxna. Det är en näring som omfattar många ideellt  
arbetande människor. Det är också många som förvärvsarbetar i någon grad för en  
förening. Möjligheten att motionera, ägna sig åt ett fritidsintresse och vara en del av 
ett socialt sammanhang är en av nyckelfaktorerna för en välmående kommun och god 
folkhälsa.

Fritidsgården
Fritidsgården Tunnan är en viktig mötesplats för ungdomar 9-20 år, framförallt för dem 
som inte är föreningsaktiva. Fritidsgården ger dem möjligheter till social interaktion och 
möjligheter att prova på nya aktiviteter under skolåret.

Simhallen
Simhallen är en viktig del av fritidsverksamheten i Bromölla med cirka 30 000 betalande 
besökare årligen, till detta kommer en stor simskoleverksamhet och föreningar som  
bedriver sin verksamhet där. Simhallen har öppet september - maj.

World Scout Jamboree, Camp Allarp
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Trender inom fritid och friluftsliv 
Flexibilitet 
Närhet,varation och utveckling av fritidsutbudet får större betydelse när arbete och  
fritid präglas allt mer av flexibilitet. Man är inte en förening trogen hela livet utan byter 
förening utefter aktivitet som intresserar.  Spontana aktiviteter istället för uppbokade. 
Nya aktiviteter inom fritidsområdet gör att äldre föreningar kan tappa medlemmar, 
dessutom innebär det en svårighet i bidragssammanhang. 

Upplevelser
Fritiden fokuseras i ökad utsträckning på upplevelsebaserade aktiviteter. Saker och ting 
blir passé snabbare i dagens digitaliserade värld, den som upplever vill känna att det 
händer något nytt.

Hälsotrend
Medvetenhet kring hälsofrågor, ökat intresse för avkoppling, motion och balans.  
Samtidigt ökar ohälsotalen och sjukskrivningarna ökar. En grupp i samhället motionerar 
mer och en stor grupp motionerar inte alls.

Teknik
Teknisk utveckling gör att de flesta har tillgång till information, det innebär att fler saker 
konkurrerar om uppmärksamhet. Ny teknik underlättar service men ställer krav.

Banvallsleden. Foto: Tobias Delfin Valje motionsslingor. Foto: Emilia Lindberg
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Profilområden - utvecklingsområden
Bromölla kommun har stora möjligheter att öka antalet kommuninvånare som vistas 
ute i naturen, besöker simhallen, hänger på fritidsgården eller är med i en förening.

Motionsslingor och vandrings- och cykelleder
Naturen – skogen och vattnet - är viktiga tillgångar för friluftslivet. Bra uppmärkta och 
tillgängliga vandrings- och cykelleder samt motionsspår är en förutsättning för att den 
moderna människan ska våga sig ut i naturen. Lederna och motionsslingorna ska vara 
spridda i kommunen för att så många som möjligt ska ha tillgänglighet till dem.

Simhallen 
Simhallen är idag ett omtyckt aktivitetsmål men behöver förnyas för att fortsätta vara 
ett självklart val för kommuninvånarna. Detta gäller framförallt med ökat fokus på  
friskvård och barnfamiljer.

Fritidsgården 
Fritidsgården är idag omtyckt och uppskattad men möjligheterna att arbeta digitalt  
behöver utvecklas och en naturlig koppling till utomhusaktiviteterna på Ivöstrand är 
önskvärt. Att kunna nå flera ungdomar med stimulerande kulturaktiviteter är också ett 
utvecklingsområde för fritidsgården.

Föreningar
Föreningslivet i Bromölla är starkt, men föreningarna behöver stöd och hjälp för att  
kunna utveckla sina verksamheter. Detta gäller både utbildning, uthyrning och bidrag.

Spontanidrott
Kärnan i all idrott är leken och lusten. Att kunna ägna sig åt idrottsaktiviteter när andan 
och lusten faller på. Det är därför av största vikt att det finns ytor för kommuninvånarna 
att bedriva spontanaktivitet, utomhus och inomhus.

Integration 
Föreningslivet har stora möjligheter att fungera som en integrerande resurs i samhället. 
Att samlas kring ett gemensamt intresse förenar, oavsett bakgrund. 

Tillgänglighet
Det är viktigt att fritidsaktiviteterna i kommunen erbjuds alla oavsett fysisk eller psykisk  
nedsättning. Tillgänglighet till naturupplevelser och social samvaro är en rättighet för alla 
kommunens medborgare. 
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Fritids- och friluftslivsvision 
I Bromölla finns attraktiv variationsrikedom med samhällsengagemang, näringsliv 

och boende. I Bromölla har vi en öppen och välkomnande attityd. Vi känner en 
trygghet i den nya gemenskapen som uppstår i det framtida samhället. 

• Kommunen erbjuder fritidsaktiviteter 365 dagar om året och alla som bor och verkar
i Bromölla ska erbjudas en mångfald av olika aktiviteter. Förnyelse och anpassning till
teknik är en naturlig del av fritidsutvecklingen i Bromölla.

• Vandringslederna är de bästa i Sverige och antalet vandrare ökar varje år. Det går
att ta sig till platser att utöva friluftsliv med kollektivtrafik och säkra cykelvägar.
Bromölla har varierande, trygga och välanvända motionsslingor utspridda över
hela kommunen. Naturreservaten lyfts fram i Stiftelsen Skånska landskap. Fisket är
rikskänt och lockar många fiskeintresserade.

• Besökaren känner sig välkommen och vill återkomma till simhallen som ger en
hemtrevlig känsla. Det finns flera hälsofrämjande aktiviteter och simhallen blir den
naturliga arenan för friskvård i kommunen. Simhallen har generösa öppettider och
erbjuder nya upplevelser.

• Föreningarna i Bromölla kommun växer och utvecklar sina verksamheter. De har
utbildade ledare och satsar på en stor bredd- och motionsverksamhet samtidigt som
den som vill ges möjlighet att satsa och utvecklas inom sitt intresse. Föreningslivet
är en inkluderande och integrerande faktor i vårt samhälle. Kommunen erbjuder både
föreningar och privatpersoner tillräckligt med tider i hallarna.

• Idrott för alla hela livet. Kommuninvånare med olika bakgrund och ålder engagerar
sig i föreningslivet och utövar spontanindrott på någon av de iordningställda ytorna
för idrott och motion. Det finns fritidsaktiviteter som är öppna för alla oavsett ålder,
bakgrund, kön, religion, funktionsnedsättning eller liknande.

• Fritidsgården är mötesplatsen där alla ungdomar i kommunen vill vara, den ligger på
en plats där ungdomarna vistas och har öppet alla dagar i veckan året runt. På
fritidsgården känner sig alla trygga och uppmärksammade och här erbjuds också
kulturell verksamhet inom musik, teater och kreativt skapande. Föräldramöten är en
naturlig del av fritidsgårdens verksamhet.
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Våra mål är att:

• Bli årets friluftskommun!

• Fritidsgården ska ha 100 besökare per kväll med lika fördelning mellan tjejer och
killar. 25 procent av huvudmålgruppen har ett verksamhetskort. Ungefär 2 gånger i
månaden ska en större helgaktivitet erbjudas  samt sommaröppna aktiviteter ska
erbjudas. Alla aktiviteter är drogfria.

• Minst 10 föreningar är aktiva på sportlovet/Kul i Lov och Bromöllalägret åk 3-6 har
15 procent deltagande från hela kommunen.

• Simhallen ska öka med 5000 betalande besök under perioden.
Besökarnas simkunnighet ska förbättras.

• Nya motionsslingor i centrala Näsum utvecklas.

• Kunna erbjuda och fördela fler attraktiva tider till föreningar och privatpersoner
som vill ha aktiviteter i våra hallar

• Fler kommuninvånare med olika bakgrund och ålder ska engagera sig i förenings- 
 livet.

• Antal fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning ska öka och fler
personer med funktionsnedsättning blir medlemmar i en förening.

• Ytterligare ett belyst motionsspår upprättas för att erbjuda säkrare
motionsmöjligheter.

           Målsättning för perioden 2016 - 2021

Vikingamarknad i Näsum. Foto: Tobias Delfin
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Fritids- och friluftslivsstrategi
• För att få fler att vistas ute i naturen och idka friluftsliv är det viktigt att tillgänglig-

göra aktiviteter och naturområden som finns, exempelvis med skyltning från
välbesökta platser, men också genom att göra vissa områden tillgängliga för personer
med funktionsnedsättning. Satsningarna ska vara småskaliga och inte göra ingrepp på
naturen.

• Fritidsledare och tjänstemän arbetar på individ och gruppnivå och har ett nära samar-
bete med polis, socialförvaltning och skola. Fritidsledarna finns tillgängliga på sociala
medier för att möta ungdomarna på arenor där de vistas. En god samverkan mellan
kultur och bibliotek utvecklas för att bredda utbudet av aktiviteter inom
kultur på fritidsgården.

• Simhallen ska samverka med privata aktörer och vara den naturliga arenan för frisk-
vård i Bromölla. Simhallen ska utvecklas med fokus på att behålla den personliga
känslan och fokusera på barnfamiljer med små barn samt avkoppling och friskvård för
25 år-65+.

• Kommunen ska ge föreningarna goda förutsättningar att utveckla sina verksamheter.
Exempelvis genom enklare bidragssystem, snabba och tydliga kontaktvägar till
kommunen, utbildningar, och möjliggöra arenor för att visa upp sin verksamhet.

Tillgångarna är:
• Natur och aktivitetsmöjligheter
• Utbildad personal
• Lokaler
• Träffpunkt
• Föreningar
• Ungdomar
• Friskvård
• Bra priser/billiga aktiviteter
• Tillgänglighet
• Ivöstrand

Drivkrafterna ska vara:
• God service
• Sund livsstil och god hälsa
• Förebyggande arbete
• Motverka utanförskap
• Digital närvaro
• Upplevelse
• Samverkan

Ångbastun i Simhallen. Foto: Precious People
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           Handlingsplan för perioden 2016 - 2021

Hur ska vi nå målen? 

• Fritidsgården når fler besökare genom att erbjuda ett större utbud av kultur- och
fritidsaktiviter för både tjejer och killar inom målgruppen.

• En aktiv samverkan och dialog mellan fritid, kultur, fritidsgården och föreningarna
ska leda till flera föreningsaktiviteter under sportlovet/Bromöllalägret.

• Simhallens mål med ökat antal besökare når vi genom att öka öppettiderna, samt
att en ny attraktion presenteras årligen. Vi producerar ett tydligt informations- 

 material som används för marknadsföring. En kundnöjdhetsundersökning 
genomförs vart tredje år för att få en tydligare medborgardialog om förbättrins- 

 möjligheter. 

• Simkunnigheten ökar genom att simpersonalen regelbundet går på nya
utbildningar och att skolans elever fortsätter ha mycket simundervisning.
Se över möjligheter att erbjuda simundervisning för vuxna.

• Motionsslingor i centrala Näsum utvecklas tillsammans med Näsumsborna.

• En god samverkan med föreningarna kring tidsfördelningen i hallarna fortgår.
Konstgräsplanen erbjuder en längre säsong för fotbollsföreningar utomhus vilket
innebär att det finns fler tider för vinteridrotter inomhus.  Arrangemangshallen
öppnar upp för fler tider i hallarna för föreningar och privatpersoner. Utbildingar
för föreningar erbjuds regelbundet i samverkan med Skåneidrotten.

• Informera och erbjuda utbildningar kring föreningslivet som integrerande faktor i
samhället.

• Fortsätta utveckla samverkan med Olofströms och Sölvesborgs kommuner samt
föreningarna för att kunna erbjuda fritidsaktiviteter för personer med funktions- 

 nedsättning.

Iföcup på Strandängen Foto: Tobias Delfin



Välkommen att kontakta oss för mer information:

Turist- och fritidschef 
Tobias Delfin 
0456-82 22 54 
tobias.delfin@bromolla.se

Turist- och fritidskonsulent 
Emilia Lindberg 
0456-82 22 51 
emilia.lindberg@bromolla.se 
 
Bromölla Simhall 
Besöksadress:  
Sjöstjärnegatan 1 
295 35 Bromölla 
0456-82 21 29 
simhallen@bromolla.se

Fritidsgården Tunnan
Besöksadress:  
Storgatan 69B 
295 35 Bromölla

www.bromolla.se

Vy över Bromölla. Foto: Tobias Delfin.


