
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Enkö pi n g  
 

Utrustning att använda i verksamheten 
Styrelsen håller på med att inventera vilken 
friluftsutrustning vi har, var den finns och hur du gör 
för att kunna låna och använda i ditt äventyr. Vi ska 
också försöka få till ett system för hur du bokar det du 
behöver. Mer information kommer när inventeringen 
är klar.  

Kommande lokala utbildningar 
Vi planerar att under hösten kunna erbjuda Första 
hjälpen i skog och mark för ledare samt HLR och 
hjärtstartare för stugfunktionärer. Vi återkommer med 
mer information när dag och tid är bestämt. 

 
 

 
 

På gång i Enköping Nr 5 
Information till ledare, hjälpledare och funktionärer i Enköpings lokalavdelning 

 

Ledarsidan 
Har du sett att vi lagt upp mer information till er ledare 
på vår hemsida. Tanken är att det ska vara lätt för dig 
att hitta den information du söker och behöver. På 
hemsidan är den alltid tillgänglig och samlad på ett och 
samma ställe. Är det någon mer information som borde 
finnas där? Hör av dig så ska vi försöka fixa det. 
 

Natt i naturen 3 september 
Alla invånare i de fyra nordiska länderna bjuds in att sova ute 
under samma himmel den 3 september. Detta är en hyllning 
till vår gemensamma nordiska friluftstradition. Passa på att 
vara med!  

Äventyrshanteraren och direktbetalning 
Tre utbildningstillfällen är genomförda och 
deltagaravgifter har nu börjat komma in samlat till 
oss från Riks. 
 

 

Sommar och ledighet 
24 juni - 14 augusti kommer Christer Toresäter ta över rollen som 
ordförande. Skulle något hända under den tiden som behöver 
åtgärdas av styrelsen så kontaktar du Christer på 073-771 73 32 
 
Nu är det gott att leva. Njut av en härlig friluftssommar. 
 

Hälsningar styrelsen  
 

 

 

Äventyrliga familjen 
Vi genomförda hösten 2021 en satsning för att möta 
barn från 6 år och deras vårdnadshavare som inte 
tidigare varit aktiva ute i naturen. Familjerna fick prova 
olika aktiviteter tillsammans med våra ledare. 
Satsningen blev väldigt uppskattad och många har frågat 
efter en fortsättning. Så även denna höst kör vi och det 
kommer bli fem tillfällen. Tipsa gärna familjer som kan 
vara intresserade. Aktiviteterna kommer finnas med 
bland våra äventyr. 

Viktiga datum att planera in 
27 augusti  Informations- och rekryteringsdag på 

torget, Enköping 
11 september Valdagen, Friluftsfrämjandet informerar 

utanför Främjarstugan som är vallokal 
18 september Främjardagen i Bredsand 

Medlemsblad höst-vinter 
Styrelsen tillsammans med Pär Måwe jobbar nu på att få 
klart ett nytt medlemsblad. Medlemsbladet kommer som 
vanligt att delas ut under augusti med hjälp av medlemmar. 
Har du möjlighet att hjälpa till att dela ut i ditt område så 
hör av dig till Eva. Till medlemmar på landsbygden skickas 
den med post. 
 

Främjardagen 18 september 
Vårt bidrag till invigningen av Bredsandsslingan blev 
mycket lyckat så vi tänker köra samma upplägg för 
Främjardagen. Gun Tidestav är projektledare. Kontakta 
gärna henne på gun.tidestav@gmail.com för 
planeringen. 

Nya kajaker och kanadensare 
Vi har nu köpt in ytterligare två kajaker och två kanadensare 
till kanothuset i Bredsand. Dessutom finns nya paddlar och 
annan paddelutrustning där. Bokning av kajaker sker via 
kansliet och bokning av kanadensare sker via Pernilla 
Johansson, pernillacharlottejohansson@gmail.com 
I Örsundsbro har vi som tidigare 2 kanadensare som bokas via 
Sara Hager, saraemiliahager@yahoo.com 


