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Arvsfondens kontaktuppgifter Ansökan med bilagor skickas till  

Telefon 08-7000 800 
E-post registrator@arvsfonden.se 
Webb www.arvsfonden.se 

Kammarkollegiet 
Arvsfondsdelegationsenheten 
Box 2218 
103 15 Stockholm 

  

 Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden till lokaler och anläggningar 

 
Sökande organisation (fullständigt namn enligt stadgarna el. officiellt register)  Organisationsnummer 

Luleå Gjutaren Idrottsförening 897000-3250 

Fastighetsbeteckning och ägare Län 

     

 1758-34 (Föreningsnummer) Norrbotten 

Adress (ange om C/O adress) Kommun 
 Kronan C12 Luleå 

Postnummer och postort Telefon sökande organisation 

97442 

     

 

E-post sökande organisation Webbadress sökande organisation 

luleagjutaren@gmail.com https://www.luleagjutaren.se 

Kontaktperson hos sökande organisation 

Jens Kärrman 

E-post kontaktperson Telefon kontaktperson 

jens.karrman@gmail.com 070-1604789 

Stöd söks för följande typ av lokal/anläggning: (Ange ett av alternativen genom att klicka i en ruta.) 

☐ Ombyggnation � Tillbyggnation  �X Nybyggnation   

Total kostnad, inklusive moms Sökt belopp, inklusive moms  
(upp till 70 % av total kostnad, max 5 mkr) 

8.510.498 SEK 5.000.000 SEK 

Den huvudsakliga målgruppen för projektet är (ange ett eller flera alternativ genom att klicka i en ruta) 

� X barn till och med 11 år med eller utan funktionsnedsättning 

� X ungdomar 12–25 år med eller utan funktionsnedsättning 

� X personer över 25 år med funktionsnedsättning 

Villkor för stöd 
Stödet ska användas i enlighet med Generella villkor för projektstöd ur Allmänna arvsfonden, som finns att läsa på 
www.arvsfonden.se. Verksamheten i sökande organisation samt i det planerade projektet får inte strida mot Arvsfondens 
krav på demokratiska värderingar. 

Meddela förändringar 
Uppgifterna i denna ansökan används för beredning och beslut. Om det sker förändringar vad gäller kontaktuppgifter, 
behörig firmatecknare eller i projektplanen i övrigt – vänligen meddela er handläggare snarast.   

Hantering av personuppgifter  
Uppgifterna som hanteras i denna ansökan inklusive tillhörande bilagor sparas och hanteras i enlighet med 
Dataskyddsförordningen. Uppgifterna kan komma att användas vid förnyad kontakt.  
Läs mer om vår hantering av personuppgifter på www.arvsfonden.se 
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Om Arvsfonden 

 
Målgrupper och kriterier för stöd 

Arvsfondens målgrupper är barn, ungdomar upp till 25 år och personer med funktionsnedsättning i alla 
åldrar. Arvsfonden har tre kriterier som ska uppfyllas i alla lokalstödsprojekt:  

Idén ska vara nyskapande och utvecklande 

Verksamheten som planeras ska vara nyskapande på orten och tydligt skilja sig från den verksamhet 
sökande förening och andra organisationer på orten normalt bedriver. 

Målgruppen ska vara delaktig 

Ett arvsfondsprojekt ska genomföras för och med målgruppen. Det är målgruppens behov som ska styra 
verksamheten. Målgruppen ska vara delaktig utifrån sina egna förutsättningar – i projektets planering 
och i den fortsatta verksamheten. 

Krav på överlevnad i 10 år 

Föreningar som beviljas lokalstöd ur Arvsfonden förbinder sig att driva den nya verksamheten i minst 
tio år efter beslut. Därför krävs det att föreningen en plan för hur den nya verksamheten ska komma 
igång och drivas på lång sikt samt ett tioårigt nyttjanderättsavtal eller motsvarande för fastigheten.  

Demokratiska värderingar 

Verksamheter som får stöd ur Allmänna arvsfonden måste vila på demokratisk grund. Med det menas 
att den sökande organisationens verksamhet och verksamheten i projektet inte får strida mot följande 
värderingar:  

Lika rättigheter och möjligheter 

Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning 
eller ålder. 

Delaktighet och inflytande 

Skapa möjlighet för alla i projektet att ha insyn i och kunna påverka verksamheten. Det kan till exempel 
handla om att kunna göra sin röst hörd och att bli lyssnad på. 

Inkludering 

Arbeta aktivt för att var och en ska känna sig välkommen och kunna bidra och delta i verksamheten. 
Inkludering innebär ett arbete för både fysisk och social tillgänglighet, det vill säga att alla ska kunna ta 
sig in i och vara på de platser där verksamheten bedrivs och att alla ska kunna ta del av projektets 
information och kommunikation. 

Ring gärna vår telefonjour om du vill bolla din projektidé. Du hittar information om 
telefonjouren och mycket annat om Arvsfonden på webben: www.arvsfonden.se 
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• Skriv tydligt och kortfattat, gärna i punktform. 
• Budgetmall för projektets kostnader och finansiering finns att ladda ner från 

www.arvsfonden.se 
• En fullständig lista av det du måste skicka med i din ansökan finns på sista sidan. 

 

PROJEKTBESKRIVNING 

 

1. Bakgrund 

Beskriv orten där byggnationen ska ske.  

Ange vilket år föreningen bildades samt antal medlemmar idag, varav antal under 25 år.  

Beskriv kortfattat föreningens nuvarande verksamhet och vilka lokaler eller anläggningar 
föreningen bedriver verksamhet i. 

Vem äger fastigheten där om-, till- och/eller nybyggnationen ska ske? 
Skriv här 

 
Luleå är en tätort vid Norrbottens kust och är centralort i Luleå kommun samt residensstad 
för Norrbottens län. Luleå har en historia som hamnstad och industristad med varv och 
stålverk som främsta näring. Under 1940-1980 var Luleå en av Sveriges snabbast växande 
städer och 1971 grundades Luleå tekniska universitet. Idag har Luleå 78.000 invånare och 
ett rikt närings- och kulturliv och även starka idrottstraditioner, där ishockeyn och basketen 
är mest känt i omvärlden. Skidsporten är också stark i kommunen och har vuxit de senaste 
åren. Luleå Gjutarens IF är idag Luleås största ungdomsförening, men det finns också flera 
andra starka föreningar som Bergnäsets AIK, Sunderbyns SK och Ersnäs IF.   
 

Kort sammanfattning av projektet 
Bygga en multibana kring Ormbergets skidstadion i Luleå. Vi skapar med en 3,5 kilometer 
lång multibana en tillgänglig och trafiksäker motions- och träningsmiljö för barn, ungdomar 
och personer med funktionsnedsättning. 
 
Banan ska kunna användas av alla utövare av idrotter på hjul, som rullskidor, parasport, 
cykel och skateboard. Det kommer att finnas tillgång till både flackare åkning och slingor i 
mer  kuperad terräng. Både nybörjare och mer vana åkare kommer att ha glädje av 
anläggningen. 
  
Integrerad i multibanan är även en så kallad ”pumptrack”, en asfalterad bana på 160 meter 
med gupp och kurvor avsedd för rolig och varierande åkning på hjul. Den blir den första i sitt 
slag i hela landet som har gupp och kurvor speciellt utformade för rullskidor och paraidrott. 
Även skateboard, inlines, kickbike och cykel kommer att ha glädje av den. Det blir en unik 
multipumptrack där speciellt barn och yngre ungdomar kommer utmana och utveckla sig 
själva genom spontanidrott och rörelseglädje. Denna multipumptrack kommer bli en central 
punkt i multibanan där spontanidrottandet inom alla hjulsporter sammanfogar ungdomar från 
olika idrottsmiljöer till en och samma arena. En tanke som vi gillar. Se bilaga 13. 
 
Luleå kommun äger fastigheten där den planerade nybyggnationen ska äga rum. 
 

Föreningen 
Luleå Gjutarens IF (i fortsättningen benämnd LGIF) grundades 1959 och har sedan dess 
varit verksam i Luleå. Klubben har sektioner för längdskidåkning och skidskytte. Under de 
senaste tio åren har intresset för längdskidåkning och skidskytte varit starkt i Luleå och LGIF 
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har därför vuxit snabbt.  
I dag har föreningen 524 medlemmar, varav 261 barn och ungdomar under 25 år i 
verksamheten. LGIF är en av de största klubbarna inom skidsport i Norrbotten. Ryggraden i 
föreningen är vår modell för Skidkul, där vi varje år erbjuder de yngsta möjlighet till 
skidglädje och gemenskap i flera grupper. 
 
Varje vinter arrangerar föreningen flera tävlingar, på både lokal nivå i Luleå Skidzon och 
inom distriktet. Vintern 2021 står LGIF som arrangör av DM i Norrbotten. Varje år i januari 
arrangerar föreningen skidloppet Kronanloppet som lockar många deltagare i olika åldrar. 
 
LGIF är en förening för alla och vi utvecklar skidåkare oavsett ambitionsnivå. Klubben följer 
Svenska skidförbundets riktlinjer ”Blågula vägen”. Det innebär att alla barn och ungdomar 
ska få träna efter sina förutsättningar i en inkluderande och vänlig miljö.  
 
LGIF’s träningar sker i huvudsak på Ormbergets anläggning i Luleå. En stor del av de aktiva 
tävlar regelbundet, men de barn och ungdomar som bara vill träna är lika välkomna. I 
klubbens grupper finns många barn och ungdomar som deltar i verksamheten för att röra på 
sig och träffa kompisar utan att tävla.  
  
Föreningen arrangerar flera klubbläger varje år, både under barmarkssäsongen och 
vintertid.   
 
LGIF har ett nära samarbeta med övriga skidklubbar i Luleå Skidzon. Flera av föreningens 
grupper tränar regelbundet tillsammans med aktiva i andra klubbar i kommunen.  
 

 

2. Syfte och mål 

Varför vill ni genomföra projektet och vad vill ni uppnå med det? 
Skriv här 

Multibana 
För ungdomar som utövar längdskidåkning eller skidskytte är rullskidor en självklar och rolig 
del av träningen från 11-12-årsåldern. I dag är en stor del av föreningens träning på 
rullskidor förlagd till cykelbanor, villagator och ibland bilvägar. Det är dessvärre omöjligt att 
undvika biltrafik, och även oförberedda möten med cyklister och fotgängare, vilket inte är 
gynnsamt ur ett säkerhetsperspektiv. 
 
Träning på rullskidor får till stor del förläggas till Boden eller Piteå där det finns asfaltsbanor. 
Till banan i Boden är det 40 kilometer och till den i Piteå är det 60 kilometer. Det förutsätter 
att det finns föräldrar som har möjlighet och är beredda att skjutsa, vilket vi som förening 
inte kan räkna med. Föreningen vill kunna erbjuda idrott på lika villkor och det är mycket 
svårt idag. Med en multibana, som dessutom kommer att kunna erbjuda asfalterade 
anslutningar från närliggande bostadsområden, skulle möjligheterna öka väsentligt för att 
fler ska kunna ta sig till träningar och aktiviteter på egen hand. 
 
Ur ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv är det inte heller bra att åka långa sträckor i bil för 
att träna.  
 
LGIF’s ambition och vilja är också att kunna behålla våra ungdomar och juniorer i klubbens 
verksamhet längre än vad vi gör idag, då många tidigt flyttar till städer med bättre 
träningsmöjligheter. Vi tror att en multibana starkt skulle bidra till att dels bibehålla 
attraktionskraften för skidsporten och dels behålla fler ungdomar i Luleå och föreningens 
verksamhet. 
 
Behovet av ändamålsenlig lägerverksamhet för skidföreningen och övriga intresserade 
föreningar är stort och kan i mycket större utsträckning förläggas på hemmaplan med en 
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asfalterad bana. Det är positivt för klubbarnas ekonomi och kommer dessutom göra 
verksamheten än mer inkluderande. När flertalet läger förläggs till andra orter är det svårt för 
alla aktiva att vara med.   
Multibanan i Luleå ska också locka fler än längdskidåkare och skidskyttar. Norrbottens 
parasportförbund har idag begränsad möjlighet till verksamhet för idrotter på snö, eller  
överhuvudtaget för idrotter utomhus. En tillgänglighetsanpassad asfaltsbana på Ormberget 
kommer att kunna ge paraidrotten i Luleå nya tränings- och rekryteringsmöjligheter. I samtal 
med parasporten i Norrbotten har det tydligt framgått att det finns ett stort behov av en 
anläggning som är tillgänglig för förbundets utövare. Representant för paraidrotten uttrycker 
att banan till och med skulle kunna gagna paraidrotten i ett större område än Luleå, det vi 
kallar fyrkanten, Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyns kommuner tillsammans. 
 
I dag är tröskeln hög, både vintertid och sommartid, för paraidrottare som vill träna 
vinteridrotter som längdskidåkning eller skidskytte i kommunen. En multibana som är 
lättillgänglig och kan nyttjas under hela barmarksperioden kommer att minska steget att 
även komma till Ormberget vintertid för träning. 
 

Skyttevall 
Den befintliga skidskyttevallen i området kan idag inte användas sommartid för 
skidskytteträning med rullskidor. Behovet av en moderniserad anläggning är stort och en 
förutsättning för att föreningens skidskytteverksamhet ska kunna fortsätta att utvecklas.  
Förutom asfaltering i in- och utgång från skidskyttevallen och en asfalterad yta för 
straffrundor så är både skidföreningen och paraidrotten i starkt behov av att komplettera och 
utveckla befintlig anläggning med luftgevärsmål. Utan denna typ av mål kan tex en 
paraidrottare inte bedriva skidskytte. Utrustningen för luftgevärsmål är dock flyttbar och står 
således utanför ansökan, men kommer att införskaffas med separata medel. 
 

Multipumptrack 
Vi tror på en mötesplats för en mångfald av ungdomar genom att sudda ut gränsen mellan 
spontanidrott och organiserad idrott. Den sociala samvaron är central för att i längden få 
ungdomar att behålla sitt intresse för ett aktivt liv. Med en multipumptrack avser vi att skapa 
en rolig och avslappnad mötesplats för ungdomar.  
 
Det är viktigt för våra ungdomar att träffa och se att det finns andra skid- och 
idrottsintresserade ungdomar som håller på med samma sak. Vi ser att det stärker dem i 
deras val av att fortsätta med sitt idrottsutövande. De vill ses, träffas, umgås, lära känna nya 
som har liknande intressen på ett enkelt och naturligt sätt. Vi tror starkt på att en arena som 
denna, som är öppen och tillgänglig för alla, kan bidra till detta.  
 
Både multibanan och multipumptracken kommer att nyttjas under hela barmarksperioden av 
dessa grenar: längdåkare, skidskyttar, paraidrottare, skidorienterare, cyklister, skateboard, 
inlines, kickbike m.fl. idrotter. Dessutom kommer den att utgöra ett än bättre underlag än i 
dagsläget vad gäller möjligheten att anlägga konstsnö tidigt på vintersäsongen. 
 
 
Övriga föreningar 
Luleås orienteringsklubbar har också deltagit i diskussionerna och stödjer projektet. Banan 
skulle ge möjligheter till utveckling av grenen precisionsorientering samt även till 
rullskidträning för skidorienterare samt en ökad möjlighet till att Ormberget fortsätter att 
utvecklas till en mötesplats för spontana friluftsintressen och friluftsaktiviteter som tex Hitta 
ut som med sitt app-styrda “letande” lockar många ungdomar att prova på orientering. 

Även Luleås cykelklubbar är positiva till att nyttja anläggningen, i synnerhet för de yngsta 
grupperna finns behov av en lättillgänglig teknikbana som multipumptrack-banan. 
Cykelklubbarna har under de senaste åren utvecklat ett antal fina och väl nyttjade 
markerade leder på Ormberget i samarbete med kommunen. Dessa leder ligger ej i direkt 
anslutning till multibanan men föreningarna ser möjligheter att nyttja banan och 
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pumptracken i början och/eller i slutet av tex ett längre cykelpass, vilket skulle passa 
ungdomsgrupperna mycket bra. 
 
I målgruppen 11-25 år inryms även de studenter som kommer till Luleå för att studera och 
utveckla sin skidåkning. Luleå tekniska universitets nystartade satsning på elitidrott är 
ytterligare en enhet som stödjer projektet. I diskussioner med studenter och 
verksamhetsledare för universitetets satsning har framkommit att behovet av en multibana 
är stort och efterfrågat. Både från de redan etablerade skidåkarna och från de studenter 
som bedriver prova på och nybörjarträning har vi fått värdefulla synpunkter och stöd. 
 

Mål 
Skapa en trygg träningsmiljö där barn och ungdomar kan träna på ett säkert och roligt sätt. 
Förlänga skidsäsongen med skidliknande träning som kan genomföras året runt på en 
varierad bana.  
 
Skapa en aktivitetsanläggning där aktiva ungdomar i olika klubbar i Luleå kommun kan 
mötas och träna tillsammans. Med tanke på banans centrala läge är tanken att ungdomar 
ska kunna ta sig till anläggningen för att träna, träffa kompisar och utvecklas även utanför de 
organiserade klubbträningarna.  
 
Skapa en mötesplats där ungdomar i organiserad verksamhet och ungdomar som 
spontanidrottar kan blandas på ett naturligt sätt och inspireras av varandra. 
 
Att den befintliga skidskyttevallen ska kunna användas av skidskyttar och paraidrottare även 
under barmarkssäsongen då multibanan ansluter till skidskyttevallen och straffrundor 
kommer att alfalteras och integreras i teknikytan. 
 
Att fler med funktionshinder ska känna sig välkomna och ha möjlighet att på ett enkelt sätt 
nå fina områden på Ormberget för sin träning, friluftsliv eller andra aktiviteter med 
medföljande eller familjen. 
 
Att kunna starta nya aktiviteter som beskrivs under punkt 9. Nyskapande verksamhet och 
anläggning. 
 

 

3. Målgrupp 

Beskriv projektets huvudsakliga målgrupp/målgrupper. Till exempel vilka grupper inom 
målgruppen som föreningen vill nå ur ett ålders-, jämställdhets-, tillgänglighets- och 
mångfaldsperspektiv.  
Skriv här 

Projektets målgrupper 
•Barn 0-11 år, med eller utan funktionsnedsättning. 
•Ungdom 11-25 år, med eller utan funktionsnedsättning. 
•Personer över 25 år med funktionsnedsättning.  
 

Barn och ungdomar i Luleå Gjutarens verksamhet 
Hösten 2020 anordnade klubben workshops med alla aktiva ungdomar födda 2009 och 
tidigare. Totalt har ett 60-tal barn och ungdomar deltagit i dessa workshops och 
diskussionerna har sammanställts och dokumenterats i bilaga 1. 
 

Barn och ungdomar i olika föreningar inom Luleå kommun 
Barn och ungdomar från 6 till 25 år i alla klubbar i Luleå skidzon samt cykel, skateboard, 
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handikapp- och orienteringsföreningar i kommunen har kontaktats och erbjudits att svara på 
en enkät med frågor om behovet av en multibana och dess utformning.  
 
Personer över 25 år med funktionsnedsättning 
I dag finns få aktiva vinteridrottare inom parasporten i Norrbotten. Av den anledningen valde 
vi att ha fördjupade diskussioner med Norrbottens parasportförbund och Luleå 
handikappidrottsförening istället för enkätsvar. De har bidragit med mycket värdefulla 
synpunkter och gett oss insikter om hur anläggningen ska utformas för att kunna nyttjas av 
paraidrottare med olika funktionsnedsättningar.  
 

Närliggande föreningars ungdomar 
För att få en bredare input och synpunkter samt för att förankra projektet hos föreningar i 
Luleå kommun som bedriver barn- och ungdomsverksamhet för målgrupperna har LGIF 
under hösten bjudit in dessa föreningar till samtal. Seminariet genomfördes digitalt på grund 
av pågående pandemi, men blev trots det välbesökt och goda diskussioner hölls. Under 
projektets gång kommer klubbarnas kontakter i Luleå skidzon och parasportförbundet att vara 
samarbetspartners. Alla föreningar som bjudits in och/eller deltagit i seminarium listas 
under punkt 8 Samarbetsorganisationernas kontaktuppgifter. 
 

 

Uppskatta hur många som kommer att använda lokalen/anläggningen varje vecka: 

Barn 0–11 år: 175 

varav barn med funktionsnedsättning: 5 

Ungdomar 12–25 år: 175 

varav ungdomar med funktionsnedsättning: 5 

Vuxna över 25 år:  5 

varav vuxna med funktionsnedsättning: 5 

 

Eventuella kommentarer till uppskattade siffror kan anges nedan.  
Skriv här 

Enkäten i bilaga 2 visar att 108 svarande kommer att använda banan vid ca 170 tillfällen per 
vecka. Vi bedömer att vi fått svar från ca 50% av målgrupperna och därför beräknar vi totala 
antalet tillfällen till 350 per vecka fördelat på målgrupperna 0-11 år och 12-25 år (Bilaga 2, 
diagram 1, 5). Vi har ingen organiserad verksamhet som riktar sig till vuxna. Eventuell 
spontan användning av vuxna lämnar vi därför utanför uppskattningen.  
 
Det är på samma sätt svårt att bedöma antalet tillfällen som multipumptrack kommer att 
användas. Vi har även lämnat den utanför beräkningen. Men vi vet att den kommer locka 
många yngre barn och att den kommer användas till hundra procent av målgrupperna för 
projektet.  
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4. Beskrivning av den nya lokalen eller anläggningen  

Beskriv vad som ska byggas (om/till), utformning och mått, lokalen eller anläggningens 
placering samt hur långt ni kommit i projekteringen. Bifoga gärna bild.  
Skriv här 

Multibana 
Multibanan kommer erbjuda en asfalterad slinga på 3,5 kilometer. Området närmast 
skidstadion kommer bestå av flackare åkning och utöver själva stadionytan kommer det att 
finnas två lättåkta slingor. Banan kommer att passera och integrera skidskyttevallen. 
Svenska skidförbundets rekommendation för multibanor är att det ska finnas lätt åkning i 
centrum av banan och att de mer utmanande partierna ska finnas längst ut. Även 
paraidrotten i Norrbotten har i samtal med LGIF förordat en sådan lösning. På så vis går det 
att lära sig åka på lättåkta delar och i takt med att man känner sig säkrare går det att hitta 
mer utmanande slingor. Att bedriva träning för funktionshindrade hjulburna på Ormberget är 
inte möjligt idag. För ritning, se bilaga 3 och 4 samt flygfoto bilaga 11. 
 

Skidskyttevall och teknikyta 
På Ormbergets skidstadion kommer det finnas en helt platt asfalterad yta. Där kan barn och 
ungdomsgrupper träna teknik och leka. För klubbens nybörjarträningar är det mycket 
välkommet med en platt och jämn yta för att introducera barn på rullskidor.  
 
Paraidrotten ser mycket positivt på en platt teknikyta och har kommunicerat till oss att det är 
en förutsättning om nya utövare ska kunna introduceras. Teknikytan kommer även 
användas som straffrundor till skidskyttet. Straffrundor kommer att målas upp på asfalten. 
Det gör att skidskyttevallen som finns på Ormberget kommer kunna nyttjas på ett bättre sätt 
än i dag.  
 

Multipumptrack 
Den 160 meter långa multipumptracken kommer byggas integrerat i multibanan. Den är unik 
i sitt slag eftersom den är anpassad för små hjul och integrerad i en längre multibana. För 
ritning se bilaga 5. 
 
 
Projektering 
Placeringen av multibanan är i Luleå ganska självklar eftersom Ormberget ligger centralt 
och redan har en stor mängd idrottsklubbar som bedriver sin verksamhet där. Av kostnads- 
och miljöskäl (stora delar av Ormberget är naturreservat) behövde multibanan förläggas på 
befintliga skidspår. Utbudet av spår är stort och vi behövde välja vilka som lämpar sig bäst. 
 
Vi har utgått från Svenska skidförbundets projekteringsanvisningar där man rekommenderar 
att ha den lättaste åkningen centralt belägen i anläggningen. Ungdomarna och paraidrotten 
efterlyser en platt större asfalterad yta och har vi lagt centralt på stadion. Söderut från 
stadion hittade vi en enklare slinga som är ett bra alternativ för nybörjare i deras nästa steg 
när de vill lämna stadion. 
 
Såväl i workshops som i enkäterna framgår det att ungdomarna också vill åka i backar och 
svängar. Norrut från stadion finns den möjligheten och vi valde att dra den mer utmanande 
delen av banan ditåt. Här finns även möjlighet att på flera ställen göra genvägar så man kan 
välja olika alternativa vägar beroende på färdighet. Genvägarna skapar också många 
alternativ då vi under träningar vill hitta olika stafettslingor, intervallslingor och möjligheter att 
hålla ihop träningsgrupperna under träning trots att vi har stora kapacitetsspann inom 
grupperna. 
  
Önskan om en permanent plats för spontan skidlek har funnits länge i klubben och från 
början hade vi planer på att nyttja överblivna jordmassor från multibanan till att skapa gupp 
inför vintersäsongen. Därifrån föddes tanken på att asfaltera även dessa för att få in det 
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spontana även sommartid. Vi kontaktade Skidförbundet för att kolla om någon förening gjort 
något liknande och som ett sammanträffande hade de också inlett diskussioner om att göra 
en ”multipumptrack” som fungerar även för små hjul och inte som nu bara för cykel. De 
behövde dock en förening som vill och vågar testa konceptet och där kom vi in. I samtal 
med parasportförbundet peppades vi ytterligare till att prova göra detta. Utifrån detta stöd 
har vi kontaktat en entreprenör inom pumptracks som designat en bana som kommer att 
fungerar allra bäst för idrotter på små hjul - rullskidor, inlines och kickbike, men även för 
rullstol och cykel. Se bilaga 7. 
  
Allt ovanstående är projekterat och uppritat i CAD för att få ett så bra offertunderlag som 
möjligt. En projektering har utförts i programvaran AutoCAD Map 3D 2019. Underlaget som 
har använts är grundkarta från Luleå kommun samt höjdkurvor med 1 m ekvidistans. 
Jämförelser på kurvradier har skett med kurvor på befintliga rullskidbanor i Lycksele och 
Piteå.  
  
Ritningsunderlaget som producerats har använts som underlag för en Mängdförteckning 
med tillhörande Teknisk beskrivning enligt AMA Anläggning 20. Detta utfördes för att erhålla 
ett underlag som en entreprenör skulle kunna prissätta för offert. Se bilaga 6. 
 

 

5. Tillgänglighet 

Alla lokaler och anläggningar som Arvsfonden ger stöd till ska vara tillgänglighetsanpassade 
för personer med funktionsnedsättning. Beskriv vilka anpassningar av lokalen/anläggningen 
som ska genomföras inom ramen för projektet.  
Skriv här 

Anläggningen ska vara anpassad så att all sport på hjul ska kunna använda den. Det kan 
handla om att det ska finnas flacka partier och säkra kurvor, men också om att erbjuda 
platser där det är enkelt för paraidrottare att ta sig från bilen till banan. Det ska vara lätt för 
en paraidrottare inom tex längdskidåkning eller skidskytte att träna på Ormberget. Både för 
stående, sittande och knästående utövare. 
 
Följande åtgärder har vi i det här skedet bestämt oss för att genomföra inom ramen för 
projektet: 
 
•Bryta en ny tillfart till norra delen. Vi har konstaterat att området norrut är väldigt naturskönt 
och att det vore roligt om alla kunde få ta del av denna fina del av banan. Ingången utgörs 
tyvärr av en uppförsbacke som tangerar maxgränsen på 12% lutning för sitski-åkare och 
den behövde vi komma runt. Genom att bryta en ny flackare tillfart skapar vi möjlighet för 
såväl funktionshindrade och nybörjare att få tillgång till den fina skogsslingan norr om 
stadion.  
•En tillgänglighetsanpassad parkeringsplats i anslutning till stadion. Från parkeringen 
asfalteras en stig till den platta stadionytan. På vägen dit passerar stigen grillplatsen. Luleå 
kommun har även lovat projektet att en toalett kommer att tillgänglighetsanpassas invid 
multibanan.  
•Det kommer finnas räcken invid påfarten till banan som stöd för paraidrottare för byte av 
utrustning. 
•Tillgänglighetsanpassad skidskyttevall. LGIF erbjuder skidskytte för ungdomar från 8 år. 
För att även kunna erbjuda skidskytte för paraidrottare krävs luftgevärsmål. Denna 
investering kommer som tidigare nämnts att ske utanför detta projekt. 
 
Följande åtgärder bevakas under projektets gång: 
•Utformningen av banan, som till exempel dosering av kurvor, kommer att utföras genom 
kontakter med våra samarbetspartners i paraidrotten.  
•Det ska vara enkelt för medföljande, assistenter och övrig familj att följa med barn och 
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ungdomar på träningen. Det ska vara enkelt att röra sig till fots och det ska finnas bänkar att 
sitta på.  
•Märkning och skyltning är en annan viktig del för att banan ska användas på rätt sätt och 
här har vi en mycket god dialog med Luleå kommun för att säkra att informationen är rätt 
och når alla nyttjare och besökare. 
 
 

Hur har ni tagit reda på vilka anpassningar som behöver göras för att lokalen/anläggningen ska 
vara tillgänglig för personer med olika typer av funktionsnedsättningar? 
Skriv här 

Vi har i dialog med Norrbottens parasportförbund tagit reda på hur banan kan 
tillgänglighetsanpassas på bästa sätt och fått information om vilka delar som är viktigast att 
satsa på för att skapa tillgänglighet för olika typer av funktionsnedsättningar. I ovanstående 
punkt framgår vad vi beslutat oss för att genomföra i projektet. Vi har även tagit del av 
internationella skidförbundets rekommendationer för sitski.  
 

 

6. Projektets organisering 

Hur planerar ni att organisera projektet? 

Hur har ni förankrat projektet inom er organisation?  
Skriv här 

Under ansökningsprocessen har vi varit en arbetsgrupp bestående av ledare från LGIF.  Vi 
har under arbetet förankrat skrivningar, planer och idéer vid ledarmöten för hela föreningen, 
vid styrelsemöten samt i workshops med ungdomar. Allt arbete, inklusive projektering, har 
skett på ideell basis.  
 
Under ansökningsprocessen har arbetsgruppen regelbundet haft en bra dialog med 
tjänstemän på Luleå kommuns fritidsförvaltning.  
 
Under projektets genomförande kommer vi att ha en arbetsgrupp med representanter från 
LGIF, Luleå kommun, Norrbottens parasportförbund samt kontaktpersoner från övriga 
klubbar.  
 

 

7. Samarbeten 

Genomförs projektet/verksamheten i samarbete med andra organisationer? Beskriv hur 
samarbetet ska utformas och vad samarbetsorganisationernas roll är. Ange tidsperspektiv för 
samarbetet, exempelvis om det gäller före, under eller efter byggnationen, på kort eller lång 
sikt.  

Ange om samarbetet är överenskommet (beslutat) eller planerat.  

I projekt vars huvudsakliga målgrupp är personer med funktionsnedsättning är samarbete med 
minst en funktionshinderorganisation ett krav.  
Skriv här 

Många föreningar i Luleå kommun har deltagit i diskussioner och seminarier om en planerad 
multibana och stödjer projektet. De föreningar som vi listat med kontaktuppgifter under 
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nästa punkt är samarbetspartners där vi före och under byggnation kommer att ha ett 
löpande utbyte vad gäller information och rapportering. Efter projektets slut planerar vi för 
gemensamma aktiviteter, exempelvis träningsdagar och läger.  
För att sprida intresset för banan kommer vi att erbjuda prova på dagar i samarbete med 
Norrbottens parasportsförbund.  
 
 

8. Samarbetsorganisationernas kontaktuppgifter 

För varje samarbetsorganisation ska ni ange namn, kontaktperson, e-postadress och 
telefonnummer.  
Skriv här 

Följande föreningar har deltagit i diskussioner och seminarier om planerad multibana och 
stödjer projektet: 
 

Luleå Handikappidrottsförening -  Ordförande Per Gren. Tel: 0920-491076 E-post: 
per.gren@ltu.se 
Sunderby Sportklubb - Ordförande Annika Östlin tel: 070-216 91 99 E-post: 
annica.ostlin@sunderbysk.se och styrelsemedlem Niklas Eriksson tel: 070-625 72 73 E-
post: niklas.eriksson.78@gmail.com 
Ersnäs Idrottsförening - Peter Drugge tel: 070-629 82 05 E-post: 
maria_laxen@hotmail.com och Jonas Persson tel: 070-935 12 11 E-post: 
perssonjonas73@gmail.com 
Orienteringsklubben Renen - Ordförande Martin Hasselström tel: 070-546 38 44 E-post: 
martinhasselstrom@gmail.com och styrelsemedlem Fredrik Engström tel: 072-539 07 16 E-
post: fredrik.i.engstrom@ltu.se 
Luleå Cykelklubb - Mats Hedström tel: 070-316 9515 E-post: mats.o.hedstrom@gmail.com 
och Magnus Spett tel: 070-516 0913 E-post: spettmagnus@hotmail.com 
Gammelstads IF - Roland Larsson tel 0920-491325 E-post: roland.larsson@ltu.se 
Studentidrotten Luleå tekniska universitet - Jonathan Palander tel: 076-800 00 21 E-
post: jonatan.palander@gmail.com 
 

Övriga föreningar där vi haft kontakt men som ej kunde närvara vid seminarium: 
Bergnäsets AIK 
Brändöns IF  
Luleå Extremsport  
Luleå Terrängscyklister 
Antnäs BK 
 

Följande förbund och övriga intressenter har deltagit i diskussioner och seminarium om 
planerad multibana och stödjer projektet: 
 
Norrbottens parasportförbund - Ordförande Lena Revholm 070- 292 30 49 E-post 
lena.revholm@parasport.se och Johan Ahlström Tel: 070-657 97 39 E-post: 
johan.ahlstrom@live.se 
 

Luleå tekniska universitet 
Vi har också ett starkt stöd för denna satsning från Luleå tekniska universitets 
elitidrottssatsning. Att kunna erbjuda en asfalterad bana i närmiljö skapar ett stort vardagligt 
värde i träningen för de idrottare som efter gymnasiet vill flytta hit och studera och fortsätta 
utveckla sin skidåkning parallellt med eftergymnasiala studier.  
Kontaktperson: Joakim Abrahamsson, verksamhetsledare idrott, Luleå tekniska universitet. 
Tel: 0920-493450 E-post: joakim.abrahamsson@ltu.se 
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Svenska skidförbundet 
Jonas Braam, anläggningskonsulent längd- och rullskidor. Tel: 073-322322 E-post 
jonas.braam@skidor.com 
 

 

ARVSFONDENS KRITERIER

Arvsfondens tre kriterier måste vara uppfyllda för att projektet ska kunna beviljas stöd. 
Motivera under punkterna 9-11 hur projektet uppfyller kriterierna. 
 

9. Nyskapande och utvecklande 

Vilken ny verksamhet vill ni starta?  

På vilket sätt är den verksamhet ni vill starta nyskapande och utvecklande på orten jämfört 
med er ordinarie verksamhet och vad andra aktörer på orten redan bedriver? 
Skriv här 

En multibana där barn, ungdomar, juniorer och paraidrottare kan utvecklas på samma 
anläggning finns inte i Norrbottens kustland.  
 
Dessutom kommer en asfalterad multipumptrack med gupp att integreras i multibanan. Den 
kommer att vara anpassad till rullskidor och sitskis på hjul. Den typen av multipumptrack 
finns i dag inte på någon plats i Sverige.  
 
LGIF’s yngre träningsgrupper kommer ha möjlighet att träna grundläggande moment som 
balans, koordination och teknik i en säker miljö. Därmed kommer fler yngre 
träningsgrupper  ha möjlighet att träna rullskidor, än vad som är fallet i dag. De äldre 
ungdomarna får tillgång till mer avancerad träning under säkra och roliga förhållanden.  
 
Med en multibana vill Luleåklubbarna kunna börja arrangera tävlingar för rullskidor och för 
skidskytte på rullskidor. Banan och de nya straffrundorna skapar förutsättningar för att 
kunna använda den fina skyttevall som finns på ett än mer ändamålsenligt sätt.  
 
För LGIF’s del kommer multipumptracken användas för lek på rullskidor och teknikträning. 
Att åka i gupp och svängar utvecklar koordination och balans. Det finns oändliga möjligheter 
till rolig skidlek och varierade stafetter. Vintertid kommer det packas snö på 
multipumptracken, och den blir då en fantastiskt fin skidlekplats.  
 
Vi vill arrangera säsongsavslutningar och samlingar av olika slag intill banan. Närhet till 
stadionbyggnad, värmestuga, grillplatser, bänkar och räcken gör det tillgängligt för alla 
idrotter att samlas i stort och smått under hela året och i olika arrangemang. Det behövs 
åtkomst till värmestuga, vatten och toaletter vilket redan finns på området. 
 
Orienteringsklubben Renen i Luleå kommer att introducera precisionsorientering för både 
funktionshindrade och icke funktionshindrade ungdomar. Att genomföra gemensamma 
arrangemang är bra för allas utveckling. Precisionsorientering är en gren inom 
orienteringsfamiljen som erbjuder alla, både funktionshindrade och icke funktionshindrade, 
oavsett ålder, att utöva orientering på lika villkor.  
 
Cykelklubbarna i Luleå är ser fram emot att kunna cykla banracing med landsvägscykel på 
multibanan och köra MTB i pumptracken.  
 
För ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning kommer det finnas möjlighet till prova 
på-träning i en säker miljö. För mer vana åkare med funktionshinder kommer anläggningen 
erbjuda unika möjligheter till bra träning. Parasporten ser att det finns stor användning för en 
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multipumptrack när det gäller teknikträning. 
 

 

Varför är en om-/till- eller nybyggnation nödvändig för att bedriva den nya verksamheten? 
Skriv här  

En nybyggnation är nödvändig för att vi ska kunna bedriva ovan nämnda nya aktiviteter, då 
det inte finns några områden eller ytor i Luleå kommun med liknande funktion. 
 

 

Hur långt (i kilometer) är det till liknande lokal/anläggning och verksamhet? 
Skriv här  

Den kombination av aktiviteter som kommer att finnas på Ormberget finns ingen annanstans 
i Norrbotten. De asfaltsbanor som finns i Piteå och Boden är mer utmanande och mer 
anpassade för elitåkare. Till Lindbäckstadion i Piteå och Pagla i Boden är det dessutom 60 
respektive 40 kilometer.  
 
Kombinationen med en multipumptrack där inte bara cyklister utan som även rullskidåkare, 
parasportare och andra hjulsporter kan använda är den första i sitt slag i Sverige. 
 

 

10. Målgruppens delaktighet 

Varifrån kommer idén till projektet?  
Skriv här  

Sedan många år tillbaka har LGIF pratat om behovet av en asfalterad bana. Samtalen har 
då till största del förts av ledare och tränare som upplevt den osäkra trafiksituationen men 
även många barn och ungdomar har uttryckt - varför har vi inte en asfaltsbana i Luleå? I takt 
med att föreningen växt och har fler aktiva ungdomar har behovet ökat år för år.  
 
Vi vill att anläggningen ska utvecklas till att bli mer nyttjad under hela året och av fler 
idrottsföreningar och intressen och därmed bli mer allround, en anläggning som nyttjas året 
runt och blir mer tillgänglig samt även en mötesplats för framför allt yngre målgrupper vad 
gäller spontanidrott. 
 

 

Hur har ni tagit reda på att målgruppen/målgrupperna efterfrågar den nya verksamhet ni vill 
starta?  
Skriv här 

Vi har haft en förutsättningslös dialog med målgrupperna i workshops och även genomfört 
en enkät gentemot målgrupperna för att få underlag till vad som önskas och efterfrågas.  
 
Samtalen med ungdomarna har varit mycket givande. Deras önskemål, efterfrågan och 
behov som framkommit i workshops redovisas i bilaga 1. 
 
För att nå en större mängd av målgrupperna har vi skickat ut en enkät. Ett axplock av 
utfallet redovisas nedan.  
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Skidåkande ungdomar vill undvika att åka rullskidor bland bilar. Vidare efterfrågas en mer 
skidlik bana än vad som är fallet vid åkning på cykelbana eller villagata (bilaga 2, fråga A). 
 
Barnen och ungdomarna vill ha varierad åkning med kurvor, uppförsbackar och 
nerförsbackar. De äldre ungdomarna prioriterar uppförsbackar för att kunna genomföra mer 
effektiv träning (bilaga 2, diagram 6, 7, 9). 
 
Den yngre målgruppen ser gärna att det finns ett flackare parti att börja träna på samt en 
helt platt yta för teknikträning. Det efterfrågas också av utövare och ledare inom parasporten 
(bilaga 2, diagram 8, 12). 
 
Det finns också i samtliga målgrupper en önskan att det ska finnas bra genvägar, dels för att 
kunna korta av långa nedförsbackar, dels för att variera slingorna (bilaga 2, diagram 10). 
 
Parasporten har meddelat att behovet av den här sortens anläggning är stort i Norrbotten. 
De asfaltsbanor som finns i Norrbotten i dag är inte anpassade till paraidrottare. Från 
paraidrottens sida välkomnas en stor plan teknikyta, vilket gör introduktion och 
teknikinlärning lättare. Man ser också mycket positivt på multipumptracken, vilken skulle 
kunna användas för teknikträning för paraidrottare på avancerad nivå. 
 

 

Hur är målgruppen/målgrupperna delaktiga i projektets planering?  
Skriv här 

De tre målgrupperna har varit mycket delaktiga i planeringen av projektet och kommer delta 
när det genomförs. Under arbetets gång kommer vi regelbundet stämma av viktiga beslut 
med målgrupperna, via möten och fortlöpande samtal.  
 

 

Hur är målgruppen/målgrupperna delaktiga och har inflytande i den fortsatta verksamheten 
efter det att byggnationen är klar? 
Skriv här 

Under träningar, tävlingar och andra aktiviteter kommer vi dels att tillfråga ungdomarna om 
anläggningen, dels genomföra utvärderingar av aktiviteterna. Barn och ungdomar är väldigt 
kreativa och har många önskemål och idéer som vi vuxna inte tänkt på. Det faktum att de 
varit involverade i planeringsstadiet kommer underlätta delaktigheten i verksamheten 
framöver.  
 

 

Hur kommer ni att arbeta med att främja jämställdhet, tillgänglighet och mångfald i projektet 
och i den fortsatta verksamheten?  
Skriv här  

I längdskidåkning och skidskytte tränar killar och tjejer tillsammans. De deltar på samma 
tävlingar och umgås på ett naturligt sätt tillsammans. Sporten är öppen för alla men 
utmaningen är att locka ungdomar som inte har en tidigare koppling till sporten. Att öka 
mångfalden är ett av målen vi vill uppnå med att integrera multipumptracken. Vi vet att 
många skidåkande barn idag har föräldrar som själva har skidåkarbakgrund. Genom en 
integrering av spontanidrott tror vi att vi ökar chansen att även barn utan sådana föräldrar 
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kan komma i kontakt med skidsporten. Samma gäller även vice versa, att skidåkande barn 
får ta del av “mindre allvarlig” spontanidrott. 
 

 

11. Överlevnad 

Föreningar som får stöd ur Arvsfonden förbinder sig att driva den verksamhet som ligger till 
grund för beslutet i minst tio år.  

Hur ser planen ut för att den nya verksamheten ska komma igång och fortsätta efter 
byggnationen i minst tio år?  

Skriv i rutan nedan eller bifoga som en bilaga. Planen bör innehålla följande: 

− Beskrivning av verksamhet och aktiviteter samt om den är spontan eller organiserad. 
− Verksamhetens omfattning (hur många timmar/dagar/gånger i veckan/månaden/år). 
− Hur ni ska nå målgruppen och marknadsföra verksamheten. 
− Särskilda aktiviteter som planeras för att få i gång verksamheten. 
− Hur ni ska säkra att det finns ledare för verksamheten på kort och lång sikt. 
− Tidsplan. 

Skriv här 

LGIF’s långa historia med stor barn- och ungdomsverksamhet är en garant för att den nya 
anläggningen med ny verksamhet kommer att leva i minst tio år till. Klubben har tio 
träningsgrupper inom längdskidåkning och tre träningsgrupper inom skidskytte. Intresset bland 
barn för att utöva längdskidor och skidskytte är växer och flera av de yngsta grupperna har 25-
30 aktiva. Det innebär att återväxten är god, både av aktiva och ledare. Intresset är väldigt stort 
och vi har utökat verksamheten med nya skidkul-grupper.  
 
Verksamheten som beskrivs i punkt 9 kommer att med banan att kunna bedrivas året runt alla 
dagar i veckan. Föreningen måste redan idag att sprida ut grupperna över veckodagarna för att 
undvika trängsel och kollisioner vad gäller de ytor som finns idag. Med en multibana kommer 
grupperna att bli större och fler av grupperna kommer att förlägga sin träning på Ormberget 
året runt och i fler typer av aktiviteter. De äldsta grupperna (7 st av de 13 grupperna) tränar 
minst två gånger per vecka vilket gör att det blir minst 20 tillfällen per vecka i bara LGIF. Sedan 
kommer fler samarbetsföreningar att förlägga aktiviteter på Ormberget och samlingar, kick-
offer, avslutningar och spontan-träffar kommer att öka markant. 
 
Marknadsföringen kommer att ske via sociala medier, föreningarnas facebook och 
instagramkonton. Hemsidor kommer att uppdateras med länkar till den nya anläggningen och 
med information om vilka aktiviteter vi kommer att erbjuda. Information om anläggningen 
kommer även att finnas på Luleå kommuns hemsida. 
 
Även via samarbeten med våra intressenter kommer vi att komma i kontakt med ett än större 
antal nyttjare än vad vi har möjlighet till idag. Ungdomarna kommer att sprida kommentarer om 
anläggningen och  aktiviteterna via sina social mediekanaler samt att “mun till mun” 
marknadsföring kommer att ske vid nöjda nyttjare. Flera av klubbens barn och ungdomar deltar 
regelbundet på tävlingar inom och utom regionen och där sker ett värdefullt informationsutbyte 
helt informellt. 
 
På kort sikt kommer vi att anordna och erbjuda prova-på-tillfällen både inom föreningen men 
också tillsammans med våra samarbetsföreningar så att integrationen kan ske på ett naturligt 
sätt. Både aktiviteter av typen organiserade aktiviteter med plan, program och ledare men 
framför allt aktiviteter av typen spontanidrott där vi informerar om vad som finns och sedan sker 
aktiviteten fritt med eventuell ledarledd inledning och avslut till en början. Dessa aktiviteter ska 
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leda till ökad spontanidrott i förlängningen.  
 
På lång sikt hoppas vi att kunna genomföra aktiviteter med regionsomfattning, som tex 
sommarskidskolor som lockar deltagare från flera län. 
 
Vi har ingen detaljerad tidsplan men avser att utöka aktiviteterna i samma takt som föreningen 
växer. Det kan ske en explosionsartad utveckling men det kan också krävas mer tid för att 
skapa nya strukturer. 
 
Ledare rekryteras löpande från föräldrar till barn som vill börja i de yngsta grupperna och vi 
erbjuder Svenska skidförbundets utbildningar för alla ledare. 
 
Att multibanan ligger i ett skyddat friluftsområde innebär att området inte kommer att bebyggas. 
Klubben har ett nyttjanderättsavtal från kommunen som gäller tio år framåt. I avtalet förbinder 
sig Luleå kommun att inte förändra området på ett sådant sätt att banan hotas.  
 

 

Vem ansvarar för skötsel av lokalen/anläggningen i minst tio år?  
Skriv här  

Luleå kommun har gjort klart att de medfinansierar projektet och avtal kommer också att 
träffas vad gäller drift och underhåll under sommar och höst med utrustning som redan i dag 
finns på plats. I överenskommelsen mellan förening och kommun ingår att LGIF åtar sig 
uppdrag på Ormberget, som städdagar på anläggningen. 
 

 

Hur ska driften av lokalen och den nya verksamheten finansieras i minst tio år efter beslut?  
Skriv här  

Föreningens verksamhet på anläggning kommer att finansieras genom löpande 
föreningsarbete samt av medlems- och träningsavgifter.  
Driften av anläggningen kommer att finansieras av Luleå kommun enligt punkt 11.2. 
 

 

Hur ska ni säkra att kunskapen om det åtagande som en tioårig förbindelse innebär förs vidare 
inom styrelsen (då ledamöter regelbundet byts ut)? 
Skriv här  

LGIF:s styrelse är aktiva i projektet och kommer att överföra kunskapen till eventuellt nya 
ledamöter.  
 

 

Lokalstödsprojekt ska slutredovisas senast två år från beslutsdatumet. För att komma ihåg 
viktiga saker som sker under projektets gång är det bra att dokumentera dessa (exempelvis 
möten med samarbetspartners, finansiärer och målgrupper eller positiva/negativa förändringar 
som påverkar projektet). 

Hur planerar ni att dokumentera det som sker under projektet? 
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Skriv här  

Vi kommer att föra minnesanteckningar vid varje möte och dokumentationen sparas både i 
pappersform i en projektpärm och digitalt. Vi kommer regelbundet att ta säkerhetskopior på 
materialet. För dokumentation av själva byggprocessen kommer vi även att fotografera 
regelbundet. 
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UNDERTECKNANDE 

 

Denna ansökan undertecknas av personer som har rätt att företräda 
sökande organisation (behörig firmatecknare) 

Genom att underteckna intygas att lämnade uppgifter är riktiga samt försäkras att 
lokalstödet kommer att användas enligt de uppgifter som lämnats. 

Vi bekräftar att vi har läst och godtagit Generella villkor för projektstöd ur Allmänna 
arvsfonden. 

Vi bekräftar att verksamheten i vår organisation samt i det planerade projektet inte 
strider mot Arvsfondens krav på demokratiska värderingar. 

 

Ort och datum  Ort och datum 

     

  

     

 

Namnteckning  Namnteckning 

   

   
Namnförtydligande  Namnförtydligande 

     

  

     

 

Telefon och e-post  Telefon och e-post 

     

  

     

 
 

 

Se nästa sida för lista över dokument som ska skickas in tillsammans med ansökan. 

 

Ansökan med bilagor skickas med post till: 
Kammarkollegiet 
Arvsfondsdelegationsenheten 
Box 2218 
103 15 Stockholm 

 

Spara den ifyllda ansökningsblanketten (Word) och budgeten (Excel) på er dator. De kan 
komma att behövas i ett senare skede. 
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Checklista, bilagor till ansökan om lokalstöd  
(Klicka i respektive ruta för att markera) 
Bifogas Kompletteras  

x bilaga 8  Budget och finansieringsplan  
Använd Budgetmall för ansökan om lokalstöd, exceldokument 
som laddas ner från www.arvsfonden.se. 

x bilaga 6 
och 7 

 
Offerter som styrker posterna i budgeten 

x bilaga 9  Kopia av organisationens gällande stadgar 

x bilaga 10  Kopia av senaste årsredovisningen (verksamhetsberättelse och 
ekonomisk berättelse). 

x bilaga 12  Kopia av styrelseprotokoll och/eller årsmötesprotokoll som 
visar styrelsens nuvarande sammansättning och vilka som är 
utsedda att vara firmatecknare. Namn, funktion/titel och 
behörighet måste framgå. Protokollen ska vara justerade. 

x se punkt 
11 

 
Driftkalkyl 

x bilaga 3 
och 4 

 
Ritningar (eller motsvarande handlingar) 

x bilaga 11 � Bilder på lokalen/anläggningen som ska byggas om/till, eller 
platsen där en nybyggnation ska ske 

☐ x 10-årigt nyttjanderättsavtal eller motsvarande avtal alternativt 
Lagfart 

☐ x Kopia av bygglov eller förhandsbesked 

 x  Eventuella andra bilagor (bilder, överenskommelser om 
samarbete, osv.) 
Ange vad:  

Finansieringsintyg från Luleå kommun och RF/SISU Norrbotten 
(kompletteras) 

Bilaga 1: Sammanställning workshops 

Bilaga 2: Enkätsvar 

Bilaga 5: Skiss/bild över multipumptrack 

Bilaga 13: Stödbrev Svenska skidförbundet 

 


