
Daniel Wexell, Surte Bandyklubb/föreningsrådet 
William Pitsinki, Surte IS FK 
Terese Dahl, Bohus Gymnastikförening 
Monica Soogard, DHR Ale 
 

Magnus Lycklund, Nödinge SK Fotboll 

Hans Ulriksson, Nödinge SK Fotboll/föreningsrådet 

Lisa Forsberg, Ale Riksteaterförening/föreningsrådet 

Anette Hallgren, Team Motogirls/föreningsrådet 

Robert Werling, Ale Basket/föreningsrådet 

Katharina Bodén, Ahlafors IF 

Linda Skånberg, Ahlafors IF/Alebackens SK 

 

UllaKarin Othzén, Ale Aerobic & Dansstudio 

Elinor Johnson, Hålanda Hembygdsförening 

 

 

Emma Kronberg, föreningsutvecklare Ale kommun 

Klara Blomdahl, kultursamordnare Ale kommun 

Positiva effekter:  

• Tillväxt på medlemmar (negativ effekt av detta är att behovet av investeringsstöd blivit 

mer angeläget då nyttjandet och slitaget på anläggningen ökat) 

• Fördel att vara en utomhusidrott 

• Krisförberedelse – vi har lärt oss att hantera och agera i en krissituation 

• Bra information och dialog med Ale Fritid 

• Tillhörigheten och gemenskapen inom föreningslivet och samhället i stort har ökat – man 

hjälper varandra mer, mer medmänsklighet.  

• Barnen som kommer till träningarna är friska.  

 
Negativa effekter:  

• Caféintäkter har uteblivit 

• Svårt att få in sponsorpengar – företagen är rädda om sina pengar 

• Tagit mycket tid för styrelse & ledare (bränner vi ut våra ideella ledare???) 

• Seniorer har haft svårt att hålla coronasäkra träningar – finns en större rädsla & respekt 

för viruset hos de vuxna 



• Svårt att hantera och genomföra coronasäkra träningar generellt 

• Tappat många vuxna medlemmar – i konkurrens med gymmen som fått ha öppet.  

• Svårt att motivera många ungdomar att träna när de inte får tävla. Många motiveras av 

matcher/tävlingar och har tappat sugen för att hålla på.  

 

 

Långsiktiga effekter: 

• Risk för ökade kostnader när verksamheten startar igång för fullt igen 

• Först när verksamheten får bedrivas som normalt igen som vi kan se hur många 

medlemmar som vi tappat 

• Stor oro för konsekvenserna bland ungdomar – vad leder det ökade stillasittandet till? 

Tröskeln att komma tillbaka till/delta i fritidsaktiviteteter blir högre för varje vecka som 

går.  

 

Medskick till kommunen:  

• Gå inte ut med information förrän alla beslut är fattade. Jobbigt när det ibland skickats ut 

olika information under samma dag.  

• Tydlighet i beslut – enighet mellan grannkommuner hade varit önskvärt 

• Ale Arena – känns konstigt att behöva hallen stängd när det finns så stora ytor att kunna 

träna på.  

 

• Göra lokala evenemang på flera orter till hösten 

o Kombinera kultur – konstnärer – entreprenörer (ex. Surte Kraftstation) 

o Nyttja t.ex. Glasbruksmuséet i Surte, Ale Vikingagård, Repslagarbanan.  

• Komplement till Ale Outdoor – göra inomhusaktiviteter i Ale arena 

• Samverka med skolorna/fritidsverksamheten för att nå ut till fler barn (i de yngre 

åldrarna). 

• Kombinera aktiviteter (e-sport, kultur, idrott) för att nå ut till de äldre ungdomarna. 

Samverka med öppen ungdomsverksamheten, skolor, brottsförebyggare, fältarna m.fl.  

• Skicka ut en enkät via ungdomsrådet: Vad vill ungdomarna ha?  

Emma tar frågan vidare till Tommy Westers Andersson och ungdomsrådet.  

• Förslag: Genomföra en poängpromenad/tävling, där varje förening har en fråga, och 

deltagarna tar sig genom hela Ale.  

 

 

• Följ sidan Föreningar i Ale 

• Nyttja de olika lokala sidorna/grupperna att marknadsföra sin verksamhet i.  



• Workshop 20 april för de som vill lära sig mer om att administrera föreningens 

Facebook-sida 

 

 

• Barn under 7 år = syns inte i aktivitetsstatistiken, då vi ej får bidrag för dem. Borde få 

bidrag även för dem, då de skolas in i föreningslivet och ofta fortsätter med andra 

idrotter/aktiviteter.  

• Skötselavtal: finns brister i avtalets utformning, svårt att veta exakt vad som gäller. Ingen 

uppdatering av avtalet trots att verksamheten, och därmed också kostnaderna, ökar.  

 

 

Aktivitetsytor och mötesplatser 

• Surte aktivitetspark: ett viktigt lyft för Surte, och en mötesplats för alla åldrar. Satsa på 

fler sådana ytor i kommunen.  

• Tennisplanen i Surte: Det är oroande att arrendet som Surte Tennisklubb haft för 

tennisplanen ändrats. Det är superviktigt att planen finns kvar, den används mer eller 

mindre jämnt på sommaren, svårt att få tider då det är så fullbokat. Många äldre som 

spelar. En viktig mötesplats som måste finnas kvar!  

• Samverkan kring lokaler: kan kampsport och gymnastik bedrivas på samma anläggning, 

se till att bjuda in föreningarna till samtal kring önskade investeringar i lokaler och 

anläggningar. Kanske kan hitta möjligheter till samverkan och mer effektivt samnyttjande. 

Ju mer samverkan, desto bättre mötesplats!  

 

Föreningspool  
Ta upp frågan och driva den vidare.  

 

ÖP 2050 

• Viktigt att lyfta fram att underhållet av anläggningar måste hänga med när samhället växer 

• Önskvärt att ha ett kartlager med fritidsytor – vilka ytor är tänkta som fritidsytor? Också 

viktigt att VÄRNA OM VÅRA BEFINTLIGA AKTIVITETSYTOR! 

• För föreningars långsiktiga arbete behöver man veta förutsättningarna för att kunna 

bedriva sin verksamhet, därför är det så viktigt att det är tydligt i översiktsplanen vilka 

fritidsytor som värnas!  

 

Kommunens bokningssystem 

• Krångligt bokningssystem som inte är användarvänligt.  

• Tar alldeles för lång tid att lägga in säsongsbokningar, t.ex. att man måste fylla i alla 

taggnummer på varje bokning. Kanske funkar bra som administratör för kommunen, 

men otroligt tungjobbat från föreningssidan. Vissa funktioner som 

kommunadministratören har verkar ej gå att göra som förening.  

• Önskvärt att kunna boka på omklädningsrum på samma bokning.  



• Önskvärt att kunna kopiera bokningar från föregående år.  

• Ska inte behöva ta en hel dag att lägga in säsongsbokningar, risken är att vi dödar lusten 

hos våra ideella krafter när det är så krångligt och tar för mycket tid.  

 

• 13 april Föreningsgalan  

   Läs mer på ale.se/foreningsgala 

• 15 april  Tema: Barnkonventionen 

• 20 april  Workshop Facebook 

• 21 april  Föreläsning Ledarkraft 

 

För mer info om aktuella utbildningar, klicka in på ale.se och klicka in på:  

Kultur & fritid > Föreningar, föreningsliv > Aktuella utbildningar 

 

https://ale.se/foreningsgala
https://ale.se/kultur--fritid/foreningar-foreningsliv/aktuella-utbildningar.html

