
Kultur- och fritidsmöte 230222 

Med på mötet: Ulrika, Knitte, Vanja, Eva, Bella 

 

Kontakt med kommunen: 

Ungdomsverksamheten: I mars kommer vi bjuda in till en träff med ungdomar och gasverket för att 

planera veckan som Gasverket kommer vara här i sommar. Bella har skrivit till Susanne på gasverket 

för att fråga om tid och dag i mars. 

Kulturskolan: arrangerar förhoppningsvis verksamhet på påsklovet. Har kontakt med Bella.  

Bibblan: Knitte hör av sig till dem för att se om det kan bli något. 

Bella har kontaktat förvaltningen centralt igen för att se om de kan lägga arrangemang i Örtofta. 

 

Folkets hus och parker: möte med Christel fotbollsföreningen 13 mars. Kan det vara aktuellt och bra 

med ett medlemskap? Bella går dit. 

 

Teaterföreningen – nästa föreställning: Christina Strömvall gör en berättarföreställning tillsammans 

med en cellist Anna Thorstensson. Den handlar om att mötas och skiljas. En fredag kväll i september, 

inget bokat datum ännu. Jenny är kontaktperson.  

 

Svenska kyrkan: Eva och Vanja går till sopplunch 27 april och pratar med dem. 

Kören – finns inte idag, varken för barn eller gamla. 

Vill de ha kör? Kan de arrangera mer musik i kyrkan? 

 

Pengar: Grannsamverkan: Bella skriver en öppen ansökan om pengar för att kunna arrangera 3 

tillfällen utefter önskemål från förslagslådan. 50000 kr. 

 

Vårfint-dagen 22 april: 

Edvard Danielsson vill spela handpan, vid korvgrillningen. Pris 999:- 

Kommer vara med från kultur- o fritidsgruppen: Bella, Eva 

Ta med: papper, pennor, underlägg att skriva mot, förslagslådan, lapp med instruktioner. 

Vi lämnar lådan i pizzerian samma dag och hämtar sön 30 april 

 

 

 



Olika förslag på aktiviteter som dök upp på mötet: 

 Samordna loppisdag 

 Träna hjärt- och lungräddning tillsammans, med de olika föreningarna? Knitte kollar ev pris 

 Mördarsnigeldag 12 juni? 

 Genomgång av utegymmet – frågan skickad till Siv ang att göra det på Vårfintdagen 

 Historievandring 

 Fågelskådning, lära sig 

 Fiske, lära sig 

 Ätliga växter, vandring lära sig 

 Magnetfiske 

 

 

Nästa möte: 11 maj kl 19 hos Ulrika, Löddeåv 19 


