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Organisationsbidrag
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
Bidragssökande organisation
Namn

Riksförbundet Hälsofrämjandet (RHF)
Från Svenskt Friluftsliv sökta medel
Belopp, kr

Avser bidragsår

200 000

2016

Ansökan upprättad av
Namn

E-postadress

Kurt Svedros

kurt@svedros.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-6430504, 08 -59998616

073- 0328595

vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv
Debattartiklar
Remissvar
Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement
Annat, nämligen:

Talat med, ministrarna Åsa Romson, Gabriel Wikström och Sven -Erik Bucht

Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks

Friluftsliv i RHF är friluftsliv för alla - för jämlik hälsa
RHF.s friluftsverksamhet.
RHF har tagit på sig att vara ambassadör för "Frisk i naturen" inom Svenskt Friluftsliv och arbetar med
detta projekt inom Hälsorörelsen. Kontinuerlig upptryckning av skriften "Frisk i naturen" sker under
åren, då efterfrågan är stor. Spridning av densamma sker till myndigheter, politiker, skolor
(lärarhandledning) och till allmänheten. I denna broschyr finns "gröna" viktiga hälsoargument helt
baserade på fakta. Där får man goda råd, om vad naturen kan bidra med i folkhälsoarbetet - en
kostnadsfri, biverkningsfri, ständigt tillgänglig resurs "utanför husknuten". Att fysisk aktivitet är viktigt, för
att alla skall må bra, är de flesta överens om både i behandlande och l förebyggande syfte. Nu vet man
att naturen har en återuppbyggande och lugnande effekt, och särskilt viktigt för den mentala hälsan.
Forskningen har gett en fördjupad bild av hur människan påverkas positivt av att vara i naturen. Naturen
kan hjälpa till vid t.ex. stresshantering smärtlindring, depressioner och mental återhämtning enligt
foskning under senare år. I Täby kommun skrivs "Natur på recept" ut på vårdcentralen.
RHf avser därför att fortsätta arbetet 2016 med"Frisk i naturen i skolorna, tillsammans med Socialdepartementet och SLU (följa forskning och samarbeta vid information och föreläsngar och i viss mån
inom Hälso - och sjukvården - Täby och Sthlm läns landsting.
RHF har tre hörnpelare i sitt arbete "Frisk i naturen", "Må bra med allemansrätten" och "Friuftsliv -med
naturens skafferi" - knutet till mottot 2016 - "Satsa på naturen nu, framförallt skogen, som en
hälsofaktor" - använd- "Frisk i naturen på recept".
Den psykiska ohälsan ökar snabbt i Sverige idag -i form av stressrelaterade besvär och utmattningssyndrom trots ökat välstånd. Symtom är trötthet, sömnsvårigheter, värk, oro, sämre förmåga att
minnas m.m. RHF stödjer forskarna och jobbar med " Naturen -en källa till mental och fysisk hälsa"..
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

RHF fortsätter därför att kräva, att regeringen ser över möjligheterna för och ställer krav om
att kommunerna även planlägger skogs- grön-och friluftsmarker i och kring större orter och
i anslutning till mindre, även turistorter runt om i landet. Fler boende kräver mer grönytor–
inte mindre! RHF uppvaktar politiker, sänder material och till storstädernas och turistorternas politiker m.fl. och kräver ”rädda de "bostadsnära grönytorna” och ”de värdefulla fritidsmarkerna runt turistorterna”, och påpekar att grönytor och vegetation uppfyller många
viktiga uppgifter som t.ex. luftrening, klimatutjämning, vattenrening och bullerdämpning
förutom möjligheten till en allsidig närrekreation. Detta är helt avgörande för både hälsan
och klimatet i framtiden.
RHF fortsätter att kräva att statens - och andra skogsbolag ges klara rekommendationer att
miljö- social- och rekreationskrav skall sättas före avkastningskrav, i anslutning till bostadsorter och orter med rekreations och turistintresse. Om dessa inte respekteras, överväga
någon form av lagstiftning, och att pengar, om det erfordras, sätts av till dessa ändamål i
form av ett rekreationskonto.
RHF vill att mer skog ska fredas nu och för framtida friluftsliv, till fromma för hälsa och livskvalitet och som naturens skafferi. RHF fortsätter att kräva: Stopp för stora kalhyggen,
större hänsyn till den biologiska mångfalden, utrotning av dvärgbandmasken och stopp för
Mårdhundens och Tvättbjörnens inflyttning till Sverige. RHF vill värna; ett ekologiskt
skogsbruk utan gifter och bevarande av slåtter och hagmarker för att ge möjlighet, till ett
hälsosamt, omväxlande friluftsliv och att kunna plocka skogens ätliga växter, bär svamp.
Till detta kommer RHF.s verksamhet "Må bra med allemansrätten" i skolor och inom flera
grupper i samhället, se ansökan - verksamhetsbidrag, - 1,
och RHF.s verksamhet "Friluftsliv med naturens skafferi " se verksamhetsbidrag - 2.

duplicera.nu

Delkostnader av administrationen för att driva friluftsverksamheten inom RHF:
Om verksamheten ska fungera så fordras det en lokal – RHF har lokal på Fjällg. 23 B i
Sthlm – lokalhyra 35 000 kr + lön, sociala avgifter ca 22 000 kr + driftskostnad (hyra
kopieringsmaskin m.m) 34 000 kr + revisor 18 000 kr, hemsida 15 000 kr, porto 5 000 kr,
Vegetar och Hälsa information/marknadsföring ( ca 200 000 läsare) (del) 52 000 kr + grönområden i tätorter - insamling av forskningsfakta, kurser m.m.14 000 kr+ skog - seminarier,
materialframställning och information till politiker och allmänhet m.m.28 000 kr + "Frisk i
naturen" 14 000 kr + oförutsett 6 000 kr.= totalt 249 000 kr.
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