Fritid
I Rättviks kommun finns ett stort antal skid-, motionsoch elljusspår, vandrings- och cykelleder samt uppmärkta fäbodstigar – alla i en underbart vacker natur!
Ungdoms- och fritidskontoret ansvarar för öppen ungdomsverksamhet i ungdomens hus i gamla Wasaborg
samt vid fritidsgården Santana i Furudal. I Boda kyrkby
finns en föreningsgård i föreningsregi.
Årligen arrangeras ett ungdomsting, där ungdomar och
beslutsfattare i kommunen möts i syfte att få med kommunens ungdomar i den demokratiska processen samt
att förbättra kommunens attraktivitet för ungdomar.

Hos oss kan du rekvirera kommunens ”Kultur och
föreningsguide”, som närmare presenterar bland annat
föreningarna i kommunen och deras verksamheter. I
guiden finns även en översikt över de anläggningar som
finns för sport, rekreation och camping.
Rättviks sporthall, liksom kommunens övriga gymnastikhallar, är tillgängliga för uthyrning. Kommunens
ungdomsföreningar, vars verksamhet fordrar utövande i
sporthallarna, prioriteras.

SERVICEGARANTI

Vi garanterar att:
• alla föreningar som finns registrerade hos ungdoms- och fritidskontoret ska beredas möjlighet att via förhandlingar påverka det kommunala stödet till sin verksamhet.
• föreningslivet inom Rättviks kommun, ska ges möjlighet till regelbundet informations-/tankeutbyte omkring
föreningars roll och situation. Minst en föreningsträff per år ska arrangeras.
• öppen ungdomsverksamhet i ungdomens hus/Wasaborg och fritidsgården Santana i Furudal sker minst tre
gånger per vecka under perioden 15 september – 15 april årligen samt att all verksamhet där vi är arrangörer
eller medarrangörer är drogfria.
• ungdomsting alternativt annat inflytandeforum för ungdomar genomförs varje år.
• Rättviks sporthall, liksom kommunens övriga gymnastikhallar, är tillgängliga för uthyrning måndag-fredag
kl 16.00-22.40 och lördag-söndag kl 08.00-21.00 under perioden 1 augusti – 30 maj. Kommunens ungdomsföreningar, vars verksamhet fordrar utövande i sporthallarna, prioriteras.
• vid tillräcklig snömängd under perioden 1 december – 30 mars finns preparerade/åkbara skidspår måndaglördag antingen vid Jarlstugan eller vid motorbanan.
• bandyplanen i Rättvik Arena är spolad under perioden vecka 46 – vecka 9 varje vintersäsong.
• konstgräsplanen på Hedslunds IP är öppen för fotbollsspel minst under perioden vecka 13 – vecka 40 varje
sommarsäsong.

För information om fritidsverksamhet och föreningsliv – kontakta oss:
Lars Björklund
Fritidschef
0248-70 225
lars.bjorklund@rattvik.se

Carina Flath
Fritidsassistent
0248-70 226
carina.flath@rattvik.se
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