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VIKTIGA DATUM

11-13 mars Vildmarksmässan

16 april Regionstämma

Nu börjar verksamheten på det nya året komma igång, i årets första nyhetsbrev 
kan du läsa om Alla på Snö, Äventyrliga dagen, Vildmarksmässan mm. Jag vill 
också påminna om Vikingarännet som går av stapeln den 14 februari och vår 
regionstämma som genomförs den 16 april. 

Bertil Ahlqvist
Verksamhetschef

1

- Nyhetsbrev 1, januari 2016 -

HEJ!

Nr 1 
Januari 2016

NYHETSBREV
REGION MÄLARDALEN



2

- Nyhetsbrev 1, januari 2016 -

REGIONSTYRELSEN

På första styrelsemötet för året fanns många olika rapportärenden uppe. Bland annat avhandla-
des den preliminära resultatrapporten för 2015, verksamhetsplanen för 2016, samarbetet med 
Studiefrämjandet samt projektet Locka och behålla. 

Regionstyrelsen ser också med spänning fram emot hur Sören Kjellqvists projekt Äventyrliga 
dagen nu kan genomföras ute i lokalavdelningarna genom den handledning som nu distribueras 
ut. 

Alla på snö är nu igång för säsongen och den första veckan har genomförts på ett utmärkt sätt i 
Flottsbro, Hammarbybacken och Ekebyhovsbacken. 

ÄVENTYRLIGA DAGEN

Nu finns en handledning tillgänglig för 
att genomföra Äventyrliga dagen lokalt. 

Detta är en satsning som startats av 
Sören Kjellqvist, Friluftsfrämjandets am-
bassadör och ett sätt att ge ungdomar 
utan en naturlig ingång till friluftslivet 
chansen att få uppleva alla fördelar med 
ett aktivt friluftsliv. 

ORDFÖRANDETRÄFF

Nästa ordförandeträff  kommer att gå 
av stapeln den 12 mars i samband med 
Vildmarksmässan. 

Mer information om tid och plats kom-
mer skickas ut under februari. 

ALLA PÅ SNÖ
– Möjlighet att marknadsföra din lokalavdelning på Gärdet i Stockholm

Under veckorna 5-8 kommer Alla på snö vara aktiva på Gärdet i Stockholm. Där 
finns längdspår och snö. 

Om du vill vara med och hjälpa till dagtid vore det fantastiskt, hör i så fall av dig 
till Bertil Ahlqvist på Regionkontoret. 

Eftersom det finns längdspår och det kommer vara mycket folk i rörelse är det 
dessutom en fantastisk möjlighet att marknadsföra lokalavdelningen och vår 
längdskidverksamhet. Det finns dessutom grillplats på området. 

Om du vill ta chansen att på kvällstid eller helg finnas på plats på Gärdet, ta den! 
Kontakta gärna Charlotta Bürger Bäckström på Skidförbundet för mer information 
på charlotta.burger@skidor.com eller 070-372 00 41.

mailto:charlotta.burger@skidor.com
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FRILUFTSMILJÖRÅDET INFORMERAR

Under hösten har regionens Friluftsmiljöråd gjort besök i ett par lokalavdelningar.

Syftet med besöket är att skapa en bild av hur lokalavdelningen jobbar med friluftsmiljöfrågor. 
Givetvis så delade rådet även med sig av tips och kontaktvägar.

Vill du att rådet ska besöka din lokalavdelning?

Hör av dig till Ylva Schöldberg. 

VILDMARKSMÄSSAN NÄRMAR SIG MED STORMSTEG!

Den 11 – 13 mars vill vi ha hjälp av dig då vi finns på plats för att marknadsföra Friluftsfrämjandet på 
Vildmarksmässan, Nordens största publika mässa för friluftsliv samt stora och små äventyr.

Följande pass ska bemannas:

Fredagen 11 mars, öppet 11 - 19

Arbetspass 1: 10.30 - 15.00 
Arbetspass 2: 14.30 - 19.30

Lördagen 12 mars, öppet 10 – 18

Arbetspass 1: 09.30 – 14.00 
Arbetspass 2: 13.30 – 18.30

Söndagen 13 mars, öppet 10 – 18

Arbetspass 1: 09.30 – 15.00 
Arbetspass 2: 14.30 – 19.30 inkl. rivning av monter/bikearena

Vi söker dig som tycker att det är roligt att möta mässans  
besökare, kan sälja in Friluftsfrämjandet och vill dela med dig 
av dina erfarenheter och berätta om FF och vårt stora utbud av 
friluftsaktiviteter.

Som funktionär på mässan får du profilplagg och inträdesbil-
jett till mässan den dag du arbetar. 

Vi kan dessvärre ej stå för resekostnader, parkering, garderob 
och fika/mat.

Intresserad? Anmäl dig till Ylva Schöldberg!
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VIKINGARÄNNET 14 FEBRUARI 2016

Anmälan till Vikingarännet den 14 februari 2016 är öppen! Så nu hoppas vi på 
bra förutsättningar. 

Friluftsfrämjare har förstås medlemsrabatt!

Sprid information lokalt och anmäl gärna intresse för att bli en del i funktio-
närsstaben. Kontakta i så fall anders.tysk@vikingarannet.com.

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
Jennifer St. John 08-556 307 48 jennifer.stjohn@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

NYA STYRELSEMEDLEMMAR SÖKES 

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen söker tre ledamöter till regionstyrelsen. Är du intresserad eller har 
tips om en bra person? 

Läs mer här: http://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/aktuellt/styrelseledamoter-sokes/

Ta gärna kontakt med valberedningen om du är intresserad eller vill tipsa om en tänkbar kandidat. 

Kontaktperson: Henrik Tunér, henrik.tuner@friluftsframjandet.se
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