
Aktivitetsplan, år 2 

o Kontinuerliga möten med styrgruppen och referensgrupperna. 

o Kontinuerliga möten med SVIC-grupperna. 

o Fortsätta arbetet med att etablera nya föreningar i området. 

o Tillsammans med arkitekter fortsätta arbetet med att ta fram ritningar för nya 

aktivitetsområde på Svarta Led. 

o Samtala och samverka med riks- och distriktsförbund som bedriver Parasport. 

o Samverka med föreningar och RF/SISU Blekinge för att göra prova-på-dagar 

både inom parasport men även inom föreningarnas ordinarie verksamhet.  

o Utveckla samarbetet med BTH (Blekinge tekniska högskola) när det gäller 

innovation inom parasport.   

o Fortsätta utveckla vårt nätverk kring parasport med föreningar i Blekinge 

tillsammans med RF/SISU Blekinge.  

o Studiebesök för att få inspiration till nya aktivitetsytor. 

o Studiebesök hos andra som driver liknande projekt/arbete för att ta del av 

goda exempel och få inspiration att utveckla vårt arbete.  

o Fyra nya aktivitetsytor som är tillgänglighetsanpassade ska iordningställas. 

o Verka för organiserade sommarlovsaktiviteter och andra lovaktiviteter i 

området. 

o Dokumentera och mäta hur området används för spontanidrott. 

o Arbeta för att utrusning som krävs för att utöva vissa idrotter inom parasport, 

ska finnas tillgängliga (t.ex. kälkhockey). 

o Samverka med kommunens fritidsledare för att skapa och genomföra 

aktiviteter i området. 

o Informera och föra dialog med allmänheten om utveckling av Svarta Led då 

det hålls arrangemang/cuper i området. 

o Utveckla arbetet med Valjeviken. Ta reda på deras behov och önskemål både 

när det gäller aktiviteter och tillgänglighet.  

o Löpande dokumentation av projektet via dagboksanteckningar men även med 

hjälp av pr-byrå för att sprida arbetet i projektet. 

o Aktivt arbeta med hemsida och sociala medier. 

o Erbjuda utbildningstillfällen, konferenser och mässor för SVIC- och 

referensgrupperna. 

o Ta hjälp av personer som funktionsnedsättningar för göra en 

tillgänglighetsbedömning av Svarta Led.  

o Utveckla området som kallas för Svarta Leds natur & friluftsområde genom att 

samverka med olika aktörer för att göra fler aktivitetsytor, göra området mer 

tillgänglig genom bla skyltning och information. 



o Stötta föreningar i att utveckla sin verksamhet med tex nya aktivitetsytor och 

nya former av träning. 

 

 

Aktivitetsplan, år 3 

o Kontinuerliga möten med styrgruppen och referensgrupperna. 

o Kontinuerliga möten med SVIC-grupperna. 

o Fortsatt arbeta med att etablera nya föreningar i området, så att vi når 5 nya 

föreningar inom projektet. 

o Stötta föreningar i att starta verksamhet för personer med 

funktionsnedsättning. Det gäller även föreningar som inte är direkt verksamma 

i området.  

o Studiebesök hos andra som driver liknande projekt/arbete. 

o Analysera och dokumentera medlemsstatistik hos befintliga föreningar i 

området – att vi nått målet med en ökning på 200 medlemmar. 

o Konkretisera överlevnadsstrategier för fortsatt användning och utveckling av 

området. 

o Utvärdering och säkerställa ett fortsatt arbete med referensgrupperna.  

o Erbjuda sommarlovsaktiviteter och andra lovaktiviteter. Samverka med 

kommunens fritidsledare för att skapa och genomföra aktiviteter i området. 

o Fyra nya aktivitetsytor som är tillgängliga ska iordningställas. 

o Fortsätta utveckla vårt nätverk kring parasport med föreningar i Blekinge 

tillsammans med RF/SISU Blekinge.  

o Löpande dokumentation av projektet via dagboksanteckningar men även med 

hjälp av pr-byrå för att sprida arbetet i projektet samt få stöd med 

slutpresentationen av projektet. 

o Arrangera prova-på-dagar i samverkan med föreningar, Blekinge 

parasportförbund och RF/SISU Blekinge. 

o Öppen slutkonferens för projektet. 


