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Verksamhetsplan 2021

Årets plan – med Covidalternativ

Coronapandemin kommer förmodligen att påverka vår verksamhet hela eller delar av nästa
verksamhetsår. Vi försöker hitta på alternativa aktiviteter utomhus efter väder och årstid. Om möjligt
vill vi ha en pampig invigning av vår Näridrottsplats, kanske i kombination med att kommunen firar
50 år som kommun. Alternativt kan det bli en smyginvigning eller så väntar vi till nästa år.
Förra årets Coronasäkrade Grisslehamnsdag på dansbanan blev en succé. Det planerar vi för även i
år. Vi vill även satsa på Loppis 1 - 2 dagar under sommaren. Första tillfället har vi planerat in under
Kristi Himmelsfärdshelgen, på lördagen den 15 maj. Vi skulle kunna Coronasäkra den på liknande sätt
som förra årets Grisslehamnsdag.

Årets satsningar
I första hand vill vi få Näridrottsplatsen klar under våren. Det som återstår är att se till att
Multiarenan blir klar samt en Pumptrackbana. Det kräver en finansiering på ytterligare 200 000 kr
som vi behöver ordna på något sätt. Vi har sökt ytterligare bidrag men ännu inte fått besked. Under
våren kommer även ett grillhus/regnskydd, några soffor, cykelställ, papperskorgar och belysning.
Bortsett från belysningen är dessa kostnader finansierade också de med bidragsmedel.
Vi vill även byta ut belysningen i motionsspåret så att alla lampor får ledbelysning. Nu när vi har tänt
belysningen ett visst antal timmar varje dag har elkostnaden ökat till det dubbla, med ledbelysning
räknar vi med att sänka den kostnaden igen.
Dessutom behöver vi skrapa och måla vissa delar på dansbanan.

Aktiviteter
Hur det blir med aktiviteter vet vi naturligtvis inte heller. Men vi har en plan, om den går att
genomföra får vi se.
1. Vinterverksamhet (med reservation för förändringar)
• måndagar 17.15–18.15 Kidz-verksamhet
• tisdagar
18.30–20.00 Innebandy - vuxna
• onsdagar
15.00–16.00 Gruppträning stolgymnastik/FAR
• onsdagar
17.00–18.00 Gruppträning motionsgymnastik
• lördagar
11.00–13.00 Kidz-verksamhet
• torsdagar 19.30–20.45 Yogakurs
• onsdagar
19.00–21.00 Fotboll seniorlaget
• torsdagar 14.00–16.00 Gå-fotboll
Alternativa aktiviteter pga Corona
• onsdagar
16.00-17.00 Utegymnastik och joggingpass i motionsspåret
• tisdagar
18.00-20.00 Promenad visning/Cykelturer
2. Året om - Öppen verksamhet
• Alla dagar tom påsk
• Alla dagar
• Alla dagar

Poängjakt
Promenad/joggingrundor
Aktiviteter Näridrottsplatsen (gym, boule mm)
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3. Sommarverksamhet (med reservation för ändringar)
Sommargympa
• måndagar
• tisdagar
• onsdagar
• torsdagar
• fredagar
Fotboll
• måndagar
• måndagar
• onsdagar
• tosdagar
• söndagar
Kursverksamhet
• 28 juni – 3 juli
• 28 juni – 3 juli
•

10.00–11.00
16.00–17.00
16.00–17.00
16.00–17.00
09.00–10.00

V27-32
V27-32
V27-32
V27-32
V27-32

16.00–17.00
17.00–18.00
19.00–21.00
14.00–16.00
14.00–16.00

V27-32
V26maj-sep
V24V24-

Fotbollsskola 6-9 år
Fotbollsspel 10-15 år
Öppen träning med Seniorlaget
Gå-fotboll
Gå-fotboll

09.30–12.30
13.00–16.00

V26
V26
V32

Gymnastikskola 6-9 år
Gymnastikskola 10-15 år
Fotbollsläger

Öppen verksamhet

Arrangemang
Möjligheten till större arrangemang är helt beroende på Coronaläget.
1.
2.
3.
4.
5.

Loppmarknad/Invigning?
Postrodden (strömmingsgrillning)?
Aktivitetsdag/Invigning?
Bycupen, fotbollsturnering?
Grisslehamnsdagen/Invigning?

Lördag 15 maj
Lördag 19 juni
Lördag 3 juli
Fredag 16 juli
Lördag 17 juli

Arbetsdagar
1. Vårrustning – april
• Städning runt fotbollsplan och på dansbanan
• Uppsättning sponsorskyltar
2. Höststängning – okt
• Städning runt fotbollsplan och dansbanan
• Borttagning sponsorskyltar

Anläggningsprojekt
•
•
•
•

Motionsspåret
• Utbyte av belysning till ledlampor (7 st)
Dansbanan
• Målning
Medborgarhuset
• Nytt lås?
Näridrottsplats
• Färdig våren 2021

10.00 – 14.00
11.00 – 14.00
10.00 – 16.00
17.00
10.00 – 16.00

