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Angereds Föreningsblad  

Föreningsbladet innehåller information om 

föreningsstöd, kultur och folkhälsa. Det ges ut fyra 

gånger per år i mars, juni, september och december. 

Om någon förening eller kommunal verksamhet vill 

ha med kortfattad information om arrangemang och 

dylikt på detta blad så hör av er till redaktören. 

Föreningsbladet skickas ut via e-post. Kontakta 

personal på handläggningen om du vill ha en 

papperskopia sänd via post. 

Redaktör: Päivi Huhtala 031-365 26 72 

 

Information om föreningsstöd  

Stadenövergripande riktlinjer och anvisningar 

för föreningsbidrag i Angered  

För föreningsbidrag i staden och i stadsdelarna gäller 

Stadens riktlinjer och lokala anvisningar. De hör 

ihop och ska läsas tillsammans. Länk till stadens 

riktlinjer och Angereds anvisningar 

https://bit.ly/2MhnW0N 

Minskning av budget för föreningsbidrag och 

prioriterade grupper  

Den 17 december beslutade stadsdelsnämnden om 

budget 2020. Enligt beslutet nästan halverades 

föreningsstödet till 2,2 miljoner kronor och ska 

riktas till barn och unga.  

Beslutet innebär att kvinnor och personer med 

funktionsnedsättning inte prioriteras (även om de 

nämns som prioriterade grupper i anvisningarna). 

Inbjudan till årsmöte - ett krav för 

föreningsbidrag  

Enligt anvisningarna ska handläggare på 

stadsdelsförvaltningen bjudas in till årsmötet. 

Inbjudan till stadsdelsförvaltningen ska sändas av 

föreningen i samband med att kallelsen sänds ut. 

 

Ansökan 

Sänd ansökan om föreningsstöd i god tid. Det är 

särskilt viktigt om ni behöver få beslutet för att veta 

om ni har råd att genomföra aktiviteten, så slipper ni 

till exempel avbokningsavgifter om ni måste ställa 

in. Handläggningstiden börjar då stadsdels-

förvaltningen har fått ansökan och alla dokument 

som behövs. Beslut ska vara fattat inom tre månader 

från det att komplett ansökan har lämnats in. 

Ansökan och redovisningsblanketten finns på 

goteborg.se/angered. Klicka vidare till  

> Våra verksamheter 

> Kultur och Fritid 

> Föreningsliv, bidrag och stipendier 

> Bidrag till föreningar 

> Ansök föreningsstöd i din stadsdel 

Ansök om riktade stöd till lovaktiviteter 

Anvisningar för föreningsbidrag bestämmer hur det 

riktade stödet prioriteras. Sista ansökningsdag är den 

1 november det aktuella året.  

Utbildningar  

Ett antal gratis utbildningar anordnas regelbundet i 

samarbete med VSIF/SISU, Idrotts- och 

föreningsförvaltningen och stadsdelarnas 

föreningsstöd. Utbildningarna är ett bra sätt för 

föreningar att lära sig om allt från ekonomi till hur 

man blir en bättre ledare.  

Enligt riktlinjer för föreningsstöd ska föreningar 

aktivt sträva efter att delta i utbildningar och 

information som erbjuds av stadsdelsförvaltningen 

för att kunna få föreningsstöd. Utbildningar för 

våren är klara och föreningar kan anmäla sig. 

Följande utbildning genomförs i Angered: 

30/3 kl. 18-20.  Barnkonventionen i praktiken 

Barnkonventionen är lag från 1 januari 2020. Vi går 

igenom Barnkonventionens fyra huvudprinciper och 

konkretiserar hur ni genom ert ledarskap kan stärka 

barns rätt till inflytande och forma en verksamhet 

utifrån barnets bästa. 

https://bit.ly/2MhnW0N
http://www.goteborg.se/angered
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Utbildningskarta för fler utbildningar finns på 

Facebook föreningsstöd Angered. 

Anmälan till: kurser.vastragotaland@rfsisu.se 

 

Arrangemang  

Bergumsdagen  

3/5 kl. 10-14 Bergums Fritidslantgård 

Söndagen den 3 maj är det dags för årets 

Bergumsdag! Bergums Fritidsantgård fylls av 

försäljare, konsthantverkare, lokala matproducenter, 

föreningar och utställare av olika slag, fika och mat 

finns till försäljning och gårdens djur är ute och 

sträcker på benen. Bergumsdagen anordnas av 

Bergum Gunnilse Eventgrupp, som är en del i 

föreningen Bergum Gunnilse Utveckling (BGU). 

Tillsammans försöker vi som förening i vårt 

närområde att anordna gemensamma mötesplatser, 

som denna. BGU bagarteam bakar bröd i den 

vedeldade stenugnen och BGU ölbryggare brygger 

öl på plats vid Museigården. Till Bergumsdagen är 

alla varmt välkomna och dagen passar såväl stora 

som små! Vid frågor om dagen se kalendern på 

www.bgu.nu eller för anmälan av utställare, 

kontakta Tove Lilled, Equmeniakyrkan                

072-228 99 86 eller Charlotta Nylund, Svenska 

Kyrkan 073-773 87 45. Välkomna!   

 
Hjällbokalaset  
  
16/5 Hjällbo Torg  

 

Hammarkullekarnevalen  
  
29–31/5 Hammarkullen  

Info och anmälan: www.karneval.se  

 

 

 

Firande av Sveriges Nationaldag  

6/6 kl. 13-16 Hammarkulletorget 
 

Nationaldagen firas i Hammarkullen med 

flagghissning, tal, sång och kringaktiviteter.  

Föreningar som vill boka bord för information, 

försäljning, av exempelvis bakverk och hantverk, 

ska anmäla sig till Päivi Huhtala 070- 780 00 87 

eller paivi.huhtala@angered.goteborg.se senast den 

1 juni. Arrangeras i samarbete med 

kulturförvaltningen och lokala aktörer. 

 

Gårdstensdagen  
  
13/6 kl. 12-16 Gårdstensdalen  

 

Tips på lägergårdar  

www.gotalejon.org/trollsjonas 

www.grabogarden.se 

www.bockaberg.se 

www.ammenas.org 

www.bjorsjoas.se 

 

Föreningsverksamhet 

Iftin 

Paprikagatan 32 (gårdsstuga) 

Somaliska ungdomsföreningen Iftin bedriver 

verksamhet för alla åldrar i Lövgärdet sedan många 

år tillbaka. Verksamheten utgör en öppen mötesplats 

för gemenskap och bildning främst för ungdomarna i 

området. Syftet med verksamheten är att stärka 

identiteten hos ungdomarna, motverka alla former av 

missbruk samt erbjuda modersmålsundervisning, 

läxhjälp m.m. Föreningen arbetar för att främja 

medlemmarnas kulturarv, ömsesidig integration, 

allas delaktighet i samhället, jämlikhet, jämställdhet 

och mänskliga rättigheter. Föreningen uppmuntrar 

sina medlemmar att aktivt ta socialt ansvar för 

närmiljön där de bor.  

Kontaktperson: Abdullahi 070-401 54 99 

http://www.bgu.nu/
mailto:paivi.huhtala@angered.goteborg.se
http://www.gotalejon.org/trollsjonas
http://www.grabogarden.se/
http://www.bockaberg.se/
http://www.ammenas.org/
http://www.bjorsjoas.se/
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Angereds simklubb  

Angered Arena 

Vi kommer att anordna gratis simskola för barn och 

ungdomar under påsklovet vecka 15, både i Angered 

Arena och på Hammarbadet.  

Vi kommer även att ha intensivkurser i simskola för 

olika åldrar och nivåer med start vecka 20. 

Mer info på hemsidan www.angeredssk.se  

Integrationscenter  
Eriksbo Östergärdet 45 

Integrationscenter är en ideell förening som 

fokuserar på unga och kvinnor. Föreningen erbjuder 

kurser, föreläsningar, studiecirklar, resor och mycket 

annat. Kurser i allt från sömnad och matlagning till 

svenska språket erbjuds och är kostnadsfria. 

Ungdomsverksamheten erbjuder en 

fritidsverksamhet för de unga att vara på men också 

för att kunna hjälpa dem på olika sätt.  

Besök oss gärna eller ring 070-492 83 53 för mer 

information om vår verksamhet samt för att gå med, 

vi välkomnar alla! 

 

Barn och familjeföreningen i Angered och 

Bergsjön  

Föreningens mål är att ha olika aktiviteter för barn 

och ungdomar utifrån deras intressen.   

Följande aktiviteter planeras: 

• efter skola aktiviteter 

• simskola för barn 7–16 år 

• sommar utflykter 

• utbildning och läxhjälp för barn 

• deltagande i Hammarkullekarnevalen 

För mer information, kontakta ordförande Surer Dini 

073-787 78 58 

 

Bergum-Gunnilse Utveckling  

Bergum-Gunnilse Utveckling (BGU) arbetar genom 

olika grupper med samhällsutveckling av området 

Bergum, Olofstorp och Gunnilse med omnejd. 

Olika event och aktiviteter finns med i kalendern på 

www.bgu.nu 

Kontaktperson styrelsen: ordförande Erik Bick   

070-939 70 43, erik@busmaco.se   

Föreningens hemsida: www.bergum.gunnilse.se 

Mejladress: utveckling@bergum-gunnilse.se 

Facebook: Bergum-Gunnilse Utveckling samt         

fb-gruppen: Hur utvecklar vi Gunnilse och Bergum? 

SPF Seniorerna Lerjeå Angered  

Eklövet (samlingslokalen) Paprikagatan 39 

Välkommen till SPF Seniorerna Lerjeå Angered! 

Föreningen arbetar för att tillvarata pensionärernas 

intresse i Angered och verkar för gemenskap, 

trygghet, och trivsel. 

För detta ordnar vi månadsmöte med varierande 

program, bland annat underhållning information och 

föredrag.  Månadsmötena hålls i samlingslokalen 

”Eklövet” i Lövgärdet. Dessutom ordnar vi 

studiebesök, museibesök, kortare resor och spelar 

bowling.  

Hemsida: spfseniorerna.se. (Klicka på Föreningar 

och sök på ordet Lerjeå) 

Tikitut 

Häng med på vår resa mot ett nytt 

hållbart destinationsområde! 

Vill du vara med och utveckla en liten 

organisation?  Intresserar du dig för lokalt hållbar 

turism och naturturism? 

Vi söker aktiva medlemmar som vill vara med 

och utveckla och förbättra Tikitut som organisation.  

Kontakt Ulla:  ulla@tikitut.se eller 

Ida: ida@tikitut.se      

http://www.angeredssk.se/
http://www.bgu.nu/
mailto:erik@busmaco.se
http://www.bergum.gunnilse.se/
mailto:utveckling@bergum-gunnilse.se
mailto:ulla@tikitut.se
mailto:ida@tikitut.se
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KONSTigKERAMIK  

Saffransgatan 59A, Gårdsten 

Vill du prova på att arbeta med keramik? 

Då är du hjärtligt välkommen till oss på 

KONSTigKERAMIK! 

 

Onsdagar 4, 11 och 18 mars kl. 17 får du 

möjligheten att se vad man kan göra med lera.  

 

Vill du sedan delta på en prova-på kurs kan du 

anmäla ditt intresse på plats. 

Titta gärna in till oss på "keramiken" och se vad vi 

gör.  

Lerjedalens Golfklubb  

Kroksjöv 1, Gunnilse. Tag Blå Express till Gunnilse 

och därifrån 5 minuters promenad. 

 

Intresserad att prova-på? 

Kontakta oss så kommer vi överens om en tid när 

du/ni kan komma och se på vår anläggning, känna 

hur det känns att slå en golfboll och spela några hål 

tillsammans med av en erfaren ledare. Ring vårt 

kansli 031-94 30 83 eller mejla på 

info@lerjedalens.se eller 

lerjedalensjuniorer@gmail.com 

 

Träning juniorer (6 – 9 år, nybörjare 

Söndagar kl. 10-11 (träning) och därefter spel på 

korthålsbanan kl. 11-12. Start 19 april. 8 tillfällen på 

våren och 4 på hösten. Nybörjare får låna utrustning 

gratis. 

Träning juniorer (9 år och äldre eller med 

tidigare erfarenhet 

Måndagar kl. 17-18 eller kl. 18-19, tisdagar kl. 16-

17, 17–18 eller 18–19 samt eventuellt torsdagar       

kl. 18-19. 8 tillfällen på våren och 8 på hösten.  

Start vecka 17 den 20 april.  

För mer information se 

http://www.lerjedalen.se/klubben/kommitteer-

2/junior/juniortraning/. 

 

Anmälan senast 10 april. Länk till 

anmälningsformuläret: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfiFY

EzO-

Qq3lEfeWGXLHdhpq39WITuMSbv39Sttgn55ROw

A/viewform 

 

Familjedag 6 juni 

Hela familjen inbjuds att pröva på golf och bekanta 

sig med klubben den 6 juni kl. 15.  

Se mer på vår hemsida www.lerjedalen.se 

Lerjedalensjuniorer@gmail.com 

 

Golfläger för juniorer 

Arrangeras 13–16 juni. För mer information: mejla 

info@lerjedalens.se eller 

Lerjedalensjuniorer@gmail.com 

 

 

 

Trevlig vårvinter! 

Önskar Janusz Maxe och 

Päivi Huhtala, 

Föreningsstöd i SDF Angered 

 

mailto:info@lerjedalens.se
mailto:lerjedalensjuniorer@gmail.com
http://www.lerjedalen.se/klubben/kommitteer-2/junior/juniortraning/
http://www.lerjedalen.se/klubben/kommitteer-2/junior/juniortraning/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfiFYEzO-Qq3lEfeWGXLHdhpq39WITuMSbv39Sttgn55ROwA/viewform
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