
 
                       Nyhetsbrev föreningar nr 1-2023

Februarilov vecka 8
 

Det går fortfarande bra att anmäla aktiviteter till februarilovet vecka 
8. Vi samordnar ett program som marknadsförs via Infomentor,  
kommunens webb och sociala medier samt med affischer.  

Arvode om 500 kr/tillfälle (max två tillfällen)  betalas ut till de  
föreningar som medverkar. Ta möjligheten att visa upp er!  
Hör av dig senast den 1 februari med information om er aktivitet till 
maria.bjork@bromolla.se. 

Strategiskt utvecklingsbidrag
 

Den 1 mars är sista dagen att söka strategiskt utvecklingsbidrag.
Ansök digitalt på www.bromolla.se/foreningsbidrag
Syftet är att stödja föreningar att utveckla kapacitet och stärka sin 
förmåga att spela en viktig roll som resurs i den lokala och regionala 
utvecklingen i Bromölla och Skåne. Bidraget söks vart tredje år och 
avser verksamhet för kommande tre år.  
För fullständiga bidragsregler: www.bromolla.se/foreningsbidrag

Save the date
Vi vill redan nu flagga för tre tillfällen där föreningslivet har möjlighet 
att medverka under året. 

22 mars - kunskapskväll på Kulturpunkten. Bland annat får vi besök 
av kommunpolisen och RF-SISU Skånes Henrik Nilsson. Information 
om ANDTS (Alkohol, Narkotika, Droger, Tobak och Spel) och hur  
föreningslivet kan samverka med skolan kopplat till  
”Rörelsesatsningen i skolan” är några av punkterna.  
Notera i kalendern och håll utkik efter inbjudan!

9-10 september - Hälsomässa med Föreningarnas dag i  
Sparbankshallen. Mer info kommer.

10-12 november - premiär för Bromöllas Kulturhelg. En mötesplats 
för människor och kultur som arrangeras av Bromöllas kultur- och 
föreningsliv samt andra aktörer tillsammans med Bromölla kommun. 
Mer info: www.bromolla.se/kulturhelg

Nominera stipendiater 

Nu är det dags att nominera till årets ungdomsledare och årets  
ungdomsstipendium.  
Nominera senast den 1 mars på https://fri.bromolla.se/bidrag/ 
Passa på att lyfta alla duktiga ungdomar och ungdomsledare i vår 
kommun! Det finns många prestationer som förtjänar lite extra upp-
märksamhet, för att inte tala om alla engagerade ledare som lägger 
ner mycket ideell tid för att ge våra barn och ungdomar en  
meningsfull fritid.  

Syftet med ungdomsledarstipendiet är att ge stimulans och  
möjlighet till vidareutveckling åt ungdomsledare som verkar inom 
Bromölla kommun. Stipendiet skall tillfalla ledare som i huvudsak
utför ett ideellt arbete.

Syftet med det kommunala ungdomsstipendiet är att stimulera, 
uppmuntra och stödja ungdomar som är aktiva i föreningar inom 
kultur och fritid som visat kvaliteter inom sitt verksamhetsområde 
och som är en god förebild för andra ungdomar.

Föreningar kan även ansöka om att få tilldelat flagga eller fana.

Bromöllaläger 2023
Nu är arbetet med sommarens Bromöllaläger i full gång! 

Datumen för sommarens läger är den 19-22 juni samt den  
26 juni-30 juni.Det ett dagläger för barn i årskurs 3-6 där deltagarna 
har en aktivitet på förmiddagen (kl 9,15-11,15) och en på 
eftermiddagen (kl 13-15). 
Ersättningen för deltagande föreningar är 5 000 kronor. 
Man kan i viss mån önska om man vill ha sin aktivitet på 
förmiddagen eller på eftermiddagen - först till kvarn gäller! 

Kontakta Jenny eller Maria så svarar vi gärna på dina frågor! 
jenny.ahlgren@bromolla.se, 0709-23 31 52 
maria.bjork@bromolla.se, 0456-82 22 57 

Kultur- och fritidsguide 2023/24
I maj månad delas Kultur- och fritidsguiden ut till hushållen i Bromölla kommun (www.bromolla.se/foreningar för förra årets upplaga).  
Guiden innehåller information om kultur- och fritidsutbudet i kommunen.  Guiden fungerar även som ett skyltfönster för er föreningar med 
information om hur man kommer i kontakt med er om man är intresserad av er verksamhet. 
 

Uppgifterna till guiden hämtar vi från kommunens föreningsregister. Det är viktigt att din förening kontrollerar så att alla uppgifterna i registret 
stämmer. Det gör ni genom att logga in på fri.bromolla.se/forening. Senast söndagen den 12 mars  behöver detta vara gjort.
Behöver ni hjälp med inloggningen är ni välkomna att höra av er till maria.bjork@bromolla.se.  

Edenryds kustled
Edenryds kustled är en av kommunens fina vandringsleder som 
sträcker sig längs med havet mellan Tomsabo badplats och Nymölla. 
En sträcka på cirka 4,5 km. Vi söker nu en förening som skulle vara 
intresserad av att, mot ersättning, sköta leden. Avtalstiden är på ett 
år i taget. Hör av er till Sara Widesjö senast den 5 februari med en 
intresseanmälan eller om du vill veta mer om vad åtagandet innebär. 
sara.widesjo@bromolla.se, 0456-82 22 51.

Strandängen
Nu är det dags för föreningar som önskar träningstider på Strandäng-
ens IP att ansöka om dem. Senast den 1 mars ska ansökan vara inne. 
Blankett finns på www.bromolla.se/fotbollsplaner.

Bromölla Natur- & Kulturmiljövårdsfond
Den 31 mars är sista dag för enskild person eller förening att ansöka 
om bidrag från stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond. 
Ansök digitalt på: https://fri.bromolla.se/bidrag


