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VAD ÄR 
FRILUFTSFRÄMJANDET? 

Friluftsfrämjandet är en riksorganisation som har 
till ändamål att främja en aktiv fritid genom 

skidåkning och annat friluftsliv och därigenom 
verka för folkhälsa och livsglädje. 

 

 



VÅRA 
AKTIVITETER 



•  Friluftsliv för barn från 2 år och uppåt 

•  Friluftsliv för vuxna 

•  Utbildning 

•  Samhällsengagemang 

 

FRILUFTSFRÄMJANDET 
PÅ GOTLAND 



•  Lära ut Allemansrätten 

•  Förbättra svenskan 

•  Sysselsättning 

•  Bygga broar mellan asylsökande och 
gotlänningar 

ALLEMANSRÄTT FÖR 
ASYLSÖKANDE 

•  Fem aktivitetstillfällen 

•  Lära ut genom att visa 

•  Inga kunskapskrav 

•  Grupper med familjer 

•  Mentor från Friluftsfrämjandet 



•  Din familj deltar på träffarna 

•    

•  Du behöver inte: 

•  Kunna Allemansrätten 
•  Vara van vid friluftsliv 
•  Kunna lära ut 
•  Vara medlem i Friluftsfrämjandet 

DET HÄR KRÄVS AV DIG 



ÄR DU INTRESSERAD? 

•  Din familj kommer få härliga friluftsupplevelser 

•  Din familj kommer få nya vänner 

•  Din familj kommer hjälpa andra 

•  Du investerar din tid men får nya erfarenheter 



Första träffen handlar om att alla ska lära 
känna varandra. Vi träffas i naturen och lagar 
en enkel måltid över öppen eld. Alla hjälps åt, 
efter förmåga, att laga till måltiden som är 
anpassad så att alla kan äta den. 

FÖRSTA TRÄFFEN 



Grunderna i Allemansrätten. Vi går igenom var 
man får gå och vad man får göra och var man 
inte får gå och inte göra. 

Vi går en promenad där vi med praktiska 
exempel visar vad som menas med privatägd 
mark där man får gå och tomtmark är man 
inte får gå. 

ANDRA TRÄFFEN 



Vi går igenom vad som gäller för bär, blommor 
och svamp. Vi går en promenad och plockar 
lite blommor och visar vad man får och inte får 
göra. 

TREDJE TRÄFFEN 



Vi provar på kustfiske längs med havet och 
går igenom var man får fiska. Vi turas om att 
fiska. Vi går igenom var man får fiska och 
förklarar att vissa kuststräckor och insjöar är 
skyddade. 

Om vi får napp äter vi det tillsammans, annars 
har vi med annan mat att äta. 

FJÄRDE TRÄFFEN 



Vi avslutar med kanotpaddling i en insjö. 
Paddlingen anpassas så att alla kan vara 
med. Vi kan t ex binda ihop kanoterna om 
någon är osäker på att paddla. 

SISTA TRÄFFEN 



•  Skriv upp dig om du är intresserad 

•  Vi samlar in intresserade på asylboenden 

•  Vi sätter ihop grupper med 2-3 gotländska 
familjer och 2-3 asylsökande familjer 

•  Varje grupp får en mentor 

•  Innan första träffen har vi en 
endagsutbildning för våra gotländska familjer 

•  Första träffen bör bli i mars 

VAD HÄNDER NU? 



LÅT ÄVENTYRET BÖRJA. 


