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VI HAR GJORT FÖLJANDE ÅTGÄRDER FÖR ETT STARKARE FRILUFTSLIV

[ - ] Debattartiklar
[ - ] Remissvar
[ - ] Uppvaktningar av rikdagsledamöter och/eller departement
[ - ] Annat, nämligen:

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

Vandringsbloggen har funnits sedan 2013 och är idag en av Sveriges absolut största
friluftsbloggar med syfte att sprida kunskap, gemenskap och främja folkhälsan. Jag
riktar mig speciellt till målgruppen nyfikna som vill komma igång. Och jag driver
stort och brett frågan om att omdefiniera friluftsnormer (som tyvärr ofta utgår från
män och man talar till män på mäns villkor) till att ta ner frilufsande, att vara i
naturen och vandring till vad vanliga personer kan göra mellan dagishämtningar,
möten, semestern och fiskpinnarna. Jag vänder mig till storstadsmänniskor mitt i
karriär eller familjeliv. Jag har skapat ett vandirngscommunity med 2000
medlemmar på 20 orter runt om i Sverige.
Position: Vandringsbloggen Community är en gratisrörelse för att få människor att
enkelt kunna ta steget ut. I nästa skede - när intresset för att upptäcka mer än egna
hemområdet kommer - då slussas de per automatik vidare till organisationer som
STF och Friluftsfrämjandet. Communityt är alltså ett komplement till befintliga
aktörer.
Med bidraget vill jag:
- Skapa en onlineplattform med stöd för att kunna ha träffar runt om i hela sverige.
- Bokningssystem för event.
- Uppföljning, säkerhet, medlemsregister.
- Ledarutbilnding - online och fysisk.

Med detta bidrag skulle jag kunna ta fram allt det som behövs för att
Vandirngsbloggen Community ska kunna användas för de som inte har Facebook,
för de med olika sorters handikap eller funktionsnedsättningar och på sikt även
specielainriktade insatser för barn och ungdomar.
Mitt fokus är att få människor att komma ut i naturen enligt sina förutsättningar.
Det handlar både om ekonomiska, sociala och fysiska förutsättningar. Jag vill
inkludera fler i friluftslivet. Ett friluftsliv där jag tycker vi har en lång väg kvar att
trampa upp stigar som på många andra ställen i samhället är självklara. Jag pratar
kroppsform, mansplaining i fjällstugor och konkreta saker som att kunna hitta
vandirngsleder som går att nå med buss, en ryggsäck som går atts tänga över stor
byst.

