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Föreningsbrev 2/2015 - Information till styrelsen 

 

INBJUDAN till Föreningsdag – en dag för alla föreningar 

i Uppvidinge kommun – lördagen den 18 april kl. 9.30–

14.30 i Alstermo Folkets hus: 

 

Serviceutvecklingsprojektet hade, under hösten 2014, 

dialogmöten som riktade sig mot föreningslivet. Där 

framkom det bland annat önskemål om en föreningsdag 

som nu kommer hållas den 18 april, kl. 9.30–14.00 i 

Alstermo Folkets hus.  Kultur och fritid kommer att 

informera om enkäten ”Lupp” som har genomförts på de 

två högstadieskolorna. Se mer information i bifogad 

inbjudan. 

 

Inbjudan kommer att skickas ut till samtliga föreningar 

under vecka 8 så håll utkik. Glöm inte att anmäla hur 

många ni kommer från er förening. Vid frågor, kontakta 

projektledare Magda Gyllenfjell: 

E-post: magda.gyllenfjell@uppvidinge.se  

Mobil: 073-336 79 45 

 

KOM I HÅG 
 

Ansökan om bidrag senast den 31 mars. Följande blanketter, med 

bilagor, ska lämnas till Kultur och fritid:  

 

 Årsunderlag för bidrag 2015, senast 31 mars 

 Ansökan bidrag för lokaler och anläggningar, senast 31 mars 

mailto:magda.gyllenfjell@uppvidinge.se
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 Ansökan bidrag kulturföreningar, senast 31 mars 

 Driftbidrag för samlingslokaler, senast 31 mars 

 Ansökan om investeringsbidrag för samlingslokaler, senast 31 mars 

 Föreningsregistret – ändringar kontaktpersoner, senast den 7 april 

 

Ledarutbildningsbidrag  

Bidraget erhålles till kurser som arrangeras av riks- eller distrikts-

organisation och som bedrivs efter godkänd kursplan. Bidraget erhållers 

med högst 75% av godkänd kurskostnad med ett maximalt bidrag per 

förening. Ansökan om ledarutbildningsbidrag görs på särskild blankett, 

senast två månader efter avslutad kurs. Se mer information på 

www.uppvidinge.se (Sökväg Se och göra/ Fritid/ Information till 

föreningar/ Bidragsnormer).  

 

Samtliga blanketter finns på www.uppvidinge.se under 

Kommunen/Blanketter/Föreningar. 

 

Kultur- och fritidsguiden 2015/2016 

Kultur- och fritidsguiden utkommer i maj månad. För att vi ska kunna 

uppdatera uppgifter till Föreningsregistret ber vi er skicka in blankett med 

anmälan om ändringar till Kultur och fritid senast den 7 april. Blanketten 

finns på kommunens webbplats. Vi kan också skicka er en blankett med 

vanlig post. Kontrollera även att befintliga kontaktuppgifter stämmer och 

att ni medger publicering på internet. Obs! Läs gärna igenom vårt 

Föreningsregister och tipsa oss om ändringar och felaktigheter som ni 

känner till. Blankett finns bifogad. 

 

INFORMATION FRÅN KOMMUNEN: 

 
Säsongsbokning i sporthallar och gymnastiksalar görs senast den 15 maj 

De föreningar som lämnar önskemål om tider i sporthallar och 

gymnastiksalar kommer att få tilldelningsbeslut i slutet på juni. 

 

Kultur- och föreningsutskottet 

Nästa Kultur- och föreningsutskott är den 26 maj. Se dagordning på 

kommunens webbplats under rubriken Politik, välj sedan Kommunstyrelsen 

och därefter Kultur- och föreningsutskottet. 

 

AKTIVITETER I VÅR 
 

Föreläsning "Pilgrimsträdgård flyttar in" om harmonisk inredning 

Onsdagen den 25 mars kl. 19.00 

Åseda bibliotek 

Föreläsning om harmonisk inredning med Gabriella Mellergårdh. 

Pilgrimsträdgård flyttar in - om pilgrimsorden som kan ge inspiration och 

http://www.uppvidinge.se/
http://www.uppvidinge.se/
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vägledning både i trädgård och inredning. 

Entré: 40 kr, inklusive fika 

Föranmäl er gärna på till Åseda bibliotek på telefon: 0474-470 51 

Arrangör: Uppvidinge bibliotek i samarrangemang med studieförbundet 

Bilda 

 

 

Föreläsning "Åseda - en förhistorisk resa" 

Onsdagen den 22 april kl. 19.00 

Åseda bibliotek 

Föreläsning om Åsedas fornhistoria med arkeolog och historiker Mikaela 

Söderberg från Vetlanda. Mikaela har tidigare haft föreläsningar i och om 

Lenhovda och Norrhult/Klavreström. 

Entré: 40 kr inklusive fika 

Föranmäl er gärna till Åseda bibliotek på telefon: 0474-470 51. 

Arrangör: Uppvidinge bibliotek 

 

 

Konsert "Opera-singalong" med Yvonne Tuvesson Rosenqvist  

och Music Vitae 

Fredagen den 24 april kl. 19.00 

Åseda Folkets hus 

Konserten ingår i konsertserien Musikriket Kronoberg. Opera singalong 

med Music Vitae och sopran Yvonne Tuvesson Rosenqvist. 

Entré: 100 kr 

Föranmäl er gärna till Åseda bibliotek: 0474-470 51. 

Arrangör: Uppvidinge kommun/Kultur och fritid samt Uppvidinge 

riksteaterförening 

 

SOMMARPRAKTIKPLATSER 
Sommarpraktik för ungdomar, som har gått ut åk 1 och 2 på gymnasiet, 

anordnas av kommunen hos förvaltningar och föreningar. Anmäl era 

platser till oss, på Kultur och fritid, kulturochfritid@uppvidinge.se, så 

lämnar vi det vidare till vår handläggare. 

 

Bilagor till detta föreningsbrev: 
 

 Inbjudan till föreningsdag 

 Inbjudan, från allmänna Arvsfonden, till inspirationsträff i Växjö 

 Blankett ”Uppgifter till föreningsregister” 

 

Påminnelse 
Vi publicerar aktuell information på kommunens webbplats – även 

föreningsbreven. Informera era ledare så att alla nås av informationen! Se 
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www.uppvidinge.se (Sökväg: Se och Göra/Fritid/Information till 

föreningar/Föreningsbrev) 

 

 
INFORMATION FRÅN FÖRENINGAR: 

 

Här publicerar vi information från föreningar. Hör av er till oss! 

 

Uppvidingetrampet och Åsedadagen 

Lördagen den 30 maj slår vi ihop Uppvidingetrampet med Åsedadagen!  

Mer information kommer via utskick, annonseringar och tidningar.   

Vill er förening hålla i en aktivitet under dagen nere i samhället, kontaktar ni 

Offensiva Åseda på kansli@offensiva-aseda.se eller Ewald Strandberg på 0706-48 

23 23 snarast.  

 

Planering för Olsmässan är igång!  

Projektgruppen planerar för fullt årets Olsmässa som kommer hållas den 23-25 juli 

i Åseda. För att kunna komma vidare behöver vi veta vilka av er föreningar som 

vill anordna aktiviteter under dessa dagar.  

 

Projektgruppen behöver få in era anmälningar snarast för att kunna färdigställa 

programmet. Mer information kommer via utskick, annonseringar och tidningar. 

Har ni önskemål tar vi gärna emot dem. Skicka er anmälan till Emma Harnesk på 

emma.harnesk_91@hotmail.com 

Festen kommer vara nere i Sillakröken under torsdags- och fredagskvällen, 

lördagens fest hålls uppe i Folkets Park.  

 

 

 

Annika Persson  Ingela Olsson 

Kultur- och fritidschef  Kultur- och fritidskonsulent 

http://www.uppvidinge.se/
mailto:kansli@offensiva-aseda.se
mailto:emma.harnesk_91@hotmail.com

