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	Bidragssäkande organisation_namn: Riksförbundet Hälsofrämjandet (RHF)
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Belopp kr: 350 000 KR
	Från Svenskt Friluftsliv sökta medel_Avser bidragsår: 2013
	Ansökan upprättad av_Namn: Kurt Svedros
	Ansökan upprättad av_Epostadress: kurt@svedros.se
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Debattartiklar: On
	Ansökan upprättad av_Mobiltelefon: 073-0328595
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Remissvar: Off
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Uppvaktningar av rikdagsledamöter ocheller departement: On
	Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv_Annat, nämligen: Off
	Ansökan upprättad av_Telefon dagtid: 08-59998616
	Åtgärder för ett starkare friluftsliv_Nämligen: Påverkan i skolor, allmänheten, kommuner och myndigheter
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 1: Hälsofrämjandet somr sén starten 1940 har arbetet med friluftsliv/motion, var med när utredningen startade om en samlad organisation för alla ideella organisationer som sysslade med friluftsliv, som senare fick namnet Frisam där RHF sedavarit aktiv. Under dessa 10 år har RHF som  en ideell riksorganisation vars ändamål bland annat är att verka för en "grön" livsstil med friluftsliv som en väg till bättre hälsa och livskvalitet. I dagens stressade samhälle – allt  går så fort - då är behovet av friluftsliv större än någonsin. RHFs friluftsliv är ett sätt att leva och umgås med naturen för att på det sättet öka välbefinnandet. Enligt RHF hör friluftsliv och hälsa ihop. RHF arbetar därför med en friluftsinriktad livsstil som är av avgörande betydelse för bättre folkhälsa bl.a. därför att friluftsliv i naturen enligt forskning bl.a: - ökar motivationen till fysisk aktivitet, - stärker immunförsvaret, - hjälper hjärnan att varva ner, - reducerar stress och förbättrar återhämtningen, - ger bättre sömn, - är balsam för själen m.m. Människan har alltid varit en del av och levt i samklang med naturen. Man rörde sig i naturen varje dag fram till industrialismens genombrott och städernas utveckling. Människan har som biologisk varelse utvecklats i naturen till både kropp och själ tillsammans Vetenskapliga studier visar att männi- skor som lever ett stressigt liv i städerna i dag har extra stort behov av naturens läkande kraft för att må bra. Forskning under senare år har slagit fast att friluftsliv i våra naturmiljöer är avstres- sande, dämpar ångest och hjärtklappning, sänker blodtrycket och ökar prestationsförmågan m.m.. Att vara ute i friluftsmarkerna ger frisk syrebemängd luft, motion och solljus som är av stort värde för vår hälsa. Friluftsliv är en av de viktigaste motionsaktiviteterna för återhämtning och gör att vardagen upplevs meningsfull och att vi känner oss friskare till kropp och själ. Friluftsliv är vår viktigaste hälsokälla - friluftsliv är avgörande för en förbättrad folkhälsa i vårt land. RHF arbetar därför med att förmedla kunskap både om friluftslivets positiva påverkan på folkhälsan och om forskning inom området så att alla skall få en bättre förståelse och kunskap om att man mår bättre av aktivt friluftsliv och naturupplevelser i  den svenska naturen, RHF har nått både politiker och allmänheten och skolor i en utsträckning som vi inte vågat hoppats på. Detta gäller i alla högsta grad succén i skolorna är en stor framgång för friluftslivsintresset bland barn och ungdom och förhoppningsvis hos föräldrarna. Föräldrar gör ju ofta som barnen önskar och den entusiasm RHF mött bland eleverna, talar för att det nu blir mer friluftsliv i många familjer och mindre stillasittande. 
	Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks_sid 2: Allemansrätten.Den svenska allemansrätten, gav förr stora möjligheter för alla innevånare att på sommaren och hösten lägga upp en livsmedelsreserv inför vintern. Den ger denna möjlighet än i dag och  dessutom  har alla innevånare möjlighet att under hela året i hälsobefrämjande syfte ta till vara och utnyttja skogar, hagmarker och våra fjällområden för rekreation, friluftsaktiviteter och motion. Många svenskar vistas mer eller mindre ofta i naturen och njuter av olika fritidsaktiviteter, strövar bland träd och blommor och motionerar i olika former .eller plockar bär, svamp och olika örter, En viktig regel vid utnyttjandet av allemansrätten är  ”inte störa – inte förstöra”. RHF arbetar mycket aktivt med att sprida kunskap om allemansrätten till  alla  grupper i samhället med hjälp av skriften "Må bra med Allemansrätten". Det gäller familjer, nya svenskar barn och ungdomar( Enl. distributören till skolorna"Utbudet" är skriften periodvis  det mest efterfrågade materialet av av många grupper i samhället. Bl.a. lärarna beställer klasspaket till alla elever i klasserna men även terapeuter.föreningar och enskilda samt t.ex Boverket m.fl.Dvärgbandmasken  En fara  för framtidens allemansrätt och människors hälsa  som måste uppmärksammas redan nu är parasiten dvärgbandmasken. Den har kommit in i Sverige under 2011 och finns på några smärre orter i landet. Att hålla naturen ren och fri från skadliga parasiter och smittämnen är allas ansvar enligt Marianne Elvander på SVA, (Statens Veterinärmedicinska Anställt) och i det instämmer RHF och kräver snabba åtgärder för att utrota parasiten i de områden där de upptäckts. RHF jobbar med att kräva att politiker och myndigheter fattar beslut om insatser för att stoppa spridningen av dvärgbandmasken och samtidigt utrota den från Sveriges  friluftsmarker. Såväl som fästingen och spanska skogssnigeln så kan denna parasit utvecklas i vår livsmiljö och drabba våra barn och barnbarn i form av svåra leverskador och risk för dödsfall. RHF kommer att följa frågan och agera aktivt mot politiker och myndigheter för att inte  riskera att människor skall avskräcks från att vistas i naturen på grund av oro  att drabbas av  svåra sjukdomar.Bostadsnära grönytor   Naturen uppfyller även många andra viktiga uppgifter som  t.ex. luftrening, klimatutjämning, vattenrening och bullerdämpning  förutom möjlighet till allsidig rekreation. RHF verkar för att  politiker,myndigheter och allmänhet skall inse att naturvård, friluftsliv, fysisk aktivitet och folkhälsa hör ihop och att friluftslivet är av avgörande  betydelse för att uppnå bättre folkhälsa hos svenska folket. Stress och utbrändhet ökar och den stillasittande livsstilen utvecklar fetma, hjärt- kärlsjukdomar diabetes m.m. Därför verkar  RHF för att bevara de bostadsnära grönytorna bl.a. genom skrivelser, debattinlägg m.m. till bl. a. till Regeringen och storstädernas politiker och via samarbete med Boverket. Den tätortsnära naturen i parker och bostadsnära grönområden är  ovärderliga  för barnfamiljer, små  barn (2- 11år) och äldre (65 + ) om de enkelt skall kunna komma ut och tillgodogöra sig nyttan av  grönskande  naturTänkvärda ord i rätt tid. RHF stödjer sitt folkhälsoarbete på befintlig forskning  och lång erfarenhet (drygt 70 år) samt på de tankar som den engelske läkaren Dr William Bird bl.a. redovisade vid det Nordiska seminariet i Oslo den 10 maj 2011, ”Frisk i naturen – en grön gränsöverskridande möjlighet”. I en intervju som Lisa Bergström (vice ordf. i RHF, då även projektledare i det nordiska projektet ”Frisk i naturen”) då gjorde med honom , var hans klara budskap:: ”Vi måste ha ett tydligare budskap”.och påpekande att det finns akut behov av att flytta fokus från behandling av ohälsa till förebyggande och pekade på den viktiga roll natur och parker kan spela i detta sammanhang”.  .Inriktning på arbetet under 2013 1) RHF kommer att arbeta med materialet ”Frisk i naturen” ut till politiker, myndigheter m.fl. och vid föreläsningar ut till allmänheten i det lokala arbetet, på hälsohemet Masesgården, samt i skolor som lärarhandledning.2) Friluftsvandringar i lokalföreningarnas  regi på 8 orter ( beror på ledare) med stöd av förbundet för att nå ut till oli- grupper, ,osäkert antal på Masesgården ( 30 gäster/vecka - 52 veckor, till detta kommer ett stort antal dag- och veckoslutsgäster). 3 )RHF kommer att fortsätta sprida friluftsbudskapet (enligt texten ovan)  ut till tidningen Hälsas läsare mist 4 ggr/år (ca 160 000 läsare) och i medlemstidningen Hälsofrämjaren till medlemmar och intressenter i butiker, restauranter  och olika väntrum. 4 ggr /år.4)RHF fortsätter arbetet med att dels påverka hur bostadsnära grönytor sparas vid förtätning och nybyggnation i både små och större kommuner dels att de skall planera för lättillgängliga friluftsmarker och utveckla friluftsområden i kommunernas närhet.    5) RHF planerar för att medverka på hälsomässor och seminarier samt planera för  egna seminarier kring dessa frågor.6)RHF kommer under 2013 att fortsätta med förstärkta  och utvecklade  aktiviteter riktade mot politiker och myndigheter genom olika uppvaktningar (personliga och skriftliga).7)RHF förstärker kansliresurserna utöver förbundssekreterare med en sakkunnig deltidsanställd med flera  timmar/vecka och dels genom teknikutveckling för att effektivisera arbetet inom ovan redovisade områden.. 8) RHI  kommer att verka som ambassadörer för skriften ”Frisk i naturen”  (argumentations broschyren) med det menar vi att vi ämnar verkar för mer friluftsliv inom vården, stadsplanering och inom pedagogiken.9) RHF kommer göra riktade insatser (bl.a. med inriktning på rörelse ute i det gröna-grönytor, parker m.m) mot äldre med huvudfokus i regionerna Småland, Stockholms området och Skåne med syfte att öka deras livskvalitet. Detta genom ett separat projekt där vi behöver en god bas att stå på.


