
 

               Besök oss på                och funktionsrattsormland.se           1  

APRIL 2021 

Glödlampan 

 
 

Hej, hur står det till egentligen? 

Tackar som frågar brukar jag säga, inte helt tokigt som helhet men mycket 

upp och ner. Visst vi står inför en hel del utmaningar och inte minst har ju 

en hel del händelser under 2020 slagit väldigt olika för vår organisation. 

Men sett till helheten så har vi kunnat genomföra året på ett 

anmärkningsvärt bra sett och då menar jag våra planerade aktiviteter.  

 

För övrigt så planerar vi på samma sätt som 2020 med stor respekt 

för myndigheternas restriktioner. 

 

  

https://www.funktionsrattsormland.se/
https://www.facebook.com/funktionsrattsormland
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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

 
2021 kommer att bli ett än mer spännande år då vi just antagits 
som samarbetspartner med den riksomfattande organisationen 
"friluftslivets år" som i dagligt tal marknadsförs under namnet 
"Luften är fri". 

Detta partnerskap innebär ytterligare ett projekt på årsbasis som vi inom 
Funktionsrätt Sörmland ska ta oss an med stor ödmjukhet och respekt.  
Lite mer detaljerat på insidorna. Vi har inom kansliet haft en personalträff 
där huvudpunkten handlade om detta projekt som berör hela länet. Även 
kommande ordförande- och styrelsemöten blir naturligtvis berörda. 

"Våra" bidragsansökningar för 2021 från Regionen har infriats och har 
fördelas enligt regionens beslut. Vi kan här passa på att nämna vårt goda 
samarbetsklimat med alla våra samarbetspartner vilket i stort får tillskrivas 
hela organisationen (alla föreningar) såväl läns som lokal. Redovisade 
årsaktiviteter röner stor tillfredsställelse och uppskattning vilket mål  
fortsättningsvis är prio ett. 

Funktionsrätt Sörmland ska uppfattas som en integrerad del i vårt samhälle 
till alla delar. 

Sven-Erik Fritz / ordförande 

 

ZOOM 

 
Vi har köpt 2 licenser till vår verksamhet. Det för att föreningarna ska få 
möjlighet att använda licens nr 2 till era möten. Användandet är 
konstnadsfritt. Bokandet av licensen och informationen sker via kansliet 
telefonnr 016-13 87 90, eller Gunilla Backlund telefonnr 070-5178599 

 

ÅRSMÖTET 
 
28 april kl. 18.00 

Vi kommer att genomföra årsmöte både digitalt och fysiskt.  
Handlingarna kommer att skickas ut 14 dagar före mötet. 

 

 

https://www.funktionsrattsormland.se/
https://www.facebook.com/funktionsrattsormland
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LUFTEN ÄR FRI 

 

Funktionsrätt Sörmland i samverkan med föreningar och samarbetsorganen 
anordnar utomhusaktiviteter runt omkring i Sörmland inom projektet 
"Luften är fri - Friluftslivets år 2021". 

Projektet ”Luften är fri” innebär möjlighet att 

• Erbjuda utomhusaktiviteter för föreningsmedlemmar. 

• Stort nationellt projekt – möjlighet för våra föreningar att synas i media 
och marknadsföras. 

Vi är redan igång med verksamhet i Eskilstuna. Där anordnas varje vecka 

promenad i grupp på Hälsans stig. 

Vill din förening själva eller tillsammans med andra föreningar 
anordna något? Exempelvis: 

• Promenad på Hälsans stig 

• Fågelskådning 

• Guidad visning utomhus 

• Utflykter till fina platser 

• Grillning 

Vi hjälper er gärna med att bolla idéer och finansiera (efter 
överenskommelse). 

Välkomna att höra av er om ni har förslag eller frågor på 
kansli@funktionsrattsormland.se eller 016-13 87 90 

Mejla oss ifall du vill ha karta över Hälsans stig på din ort. 

Vi har startat en egen Facebookgrupp för projektet. Den heter "Tillgängligt 
friluftsliv i Sörmland". Länk till den: 
https://www.facebook.com/groups/149815340142207  

 
Information om det nationella projektet finns på hemsidan 
www.luftenarfri.nu och i appen som heter "Luften är fri". 

 

https://www.funktionsrattsormland.se/
https://www.facebook.com/funktionsrattsormland
mailto:kansli@funktionsrattsormland.se
https://www.facebook.com/groups/149815340142207
http://www.luftenarfri.nu/


                 Besök oss på                och funktionsrattsormland.se  4 

Post och Besöksadress Ansvarig utgivare 
Funktionsrätt Sörmland Sven-Erik Fritz 
Eleonoragatan 18 A                              ordforande@funktionsrattsormland.se  
633 44 Eskilstuna  
016-13 87 90                                      Skicka material till tidningen: 
kansli@funktionsrattsormland.se  resurs3@funktionsrattsormland.se 

EVENEMANG 

 

Barn-/Ungdomsverksamheten  

Verksamhet har startats upp och kommer att genomföra ett arrangemang 
på Motorstadion i Eskilstuna den 24 april tillsammans med Smederna.  
Kom gärna med förslag på aktiviteter vi kan anordna.  
Se inbjudan på vår hemsida.   

 

 

 

 
 

 

Projektet ”Tillgänglig natur – ökad livskvalitet” 

Inom projektet kommer vi att anordna en friluftsdag i Rördrommen den 13 
maj, inbjudan finns på vår hemsida.  

 

Friluftsdag i Kalkbro den 29 maj, som genomförs 

tillsammans med föreningarna i Strängnäs.  
Landshövdingen Beatrice Ask kommer och deltar i vårt arrangemang. 
Inbjudan kommer att läggas ut på vår hemsida under april.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.funktionsrattsormland.se/
https://www.facebook.com/funktionsrattsormland
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