
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

IKHP Huskvarna

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Handikappanpassningar av Huskvarnabergens friluftsområde
Projektstart (år/mån):

2022-04-25
Projektslut (år/mån):

2022-10-25
Projektets totala budget (kr):

7000000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

7000000 2022
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Mikael Gustavsson
E-postadress:

kansli@ikhp.se
Telefon (dagtid):

036-133054
Mobiltelefon:

0706060041

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

IKHP sköter och driver sedan decennier friluftsanläggningen uppe på
Huskvarnabergens höjder. Friluftsanläggningen omfattar löpspår, skidspår
(konstsnöanläggning), vandringsleder, cykelleder och grillplatser. Vi planerar just
nu för byggnation av en Bike Park i anslutning till slalombacken.
Friluftsanläggningen saknar i dagsläget handikappanpassade slingor och
rörelseaktiviteter för handikappade vilket efterfrågats av funktionshindrade under
många år. Investeringen ligger helt i linje med den handikappanpassning som
genomfördes av IKHP-stugan för ett antal år sedan. Vår ambition är att
anläggningen skall bli en av de mest anpassade anläggningarna med störst utbud av
rörelseaktiviteter i närområdet för rörelsehindrade både sommartid och vintertid.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

En asfalterad handikappslinga med en tillgänglighetsanpassad parkering i direkt
anslutning till den skall anläggas runt Älgagölen som ligger i hjärtat av IKHP:s
friluftsanläggning. Denna kommer vintertid att användas för att anlägga konstsnö så
att rörelsehindrade och ungdomar skall kunna åka sit-ski på den flacka och
användarvänliga rundan runt den vackra Älgagölen i hjärtat av friluftsanläggningen.
Konstsnöinvesteringarna ingår i den ansökta bidragssumman. Utöver den sommar –
och vintervänliga handikappslingan så kommer handikappanpassade nedfarter i den
planerade Bike Parken i Strutsabacken att anläggas.



Förväntade effekter

Vi räknar med att flera funktionshindrade (handikappade, pensionärer etc.) kommer
att börja aktivera sig mera och hitta ut i naturen i vår kommande
handikappanpassning av Friluftsanläggningen. Nyinvesteringarna kommer även att
bidra till att flera icke funktionsnedsatta kommer att besöka friluftsanläggningen.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Investeringar inkl. arbete 7000000
Summa, kr: 7 000 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Antal arbetstimmar Pris per timme

4000 200

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.


