
MAXA DIN SOMMAR! 
 

Är du ung på landsbygden? Vill du att det ska hända roliga saker i din hemby i 

sommar? Det finns många möjligheter till en händelserik sommar för dig som 

är ung och bor på landsbygden. Här hittar du några tips på hur det kan bli 

möjligt!  
 

Mobil mötesplats  
Vi är en fritidsgård som förflyttar sig och besöker områden som har ett längre avstånd till en 

fysisk fritidsgård. Vi stöttar era idéer och hjälper er att själva planera och arrangera olika 

aktiviteter. 

 

Kontakt:  

Erik Sandström, fritidsledare 

Tel: 090-16 45 39, 070-665 44 13 

Mail: erik.sandstrom@umea.se 

 

Sök stöd för att arrangera aktiviteter  
Genom till exempel din idrottsförening eller bygdegårdsförening kan ni söka pengar hos 

Umeå kommun för att arrangera aktiviteter. Kontakta Föreningsbyrån för att veta mer.  

 

Kontakt:  

Ida-Maria Hallberg, fritidskonsulent  

Tel: 090-16 21 45  

Mail: ida-maria.hallberg@umea.se 

 

Sök stöd för landsbygdsutveckling  

Har du en idé om hur din by kan bli en ännu bättre plats att bo på? Vill du föra in ett 

ungdomsperspektiv i utvecklingen av din by? Det finns pengar att söka för idéer och projekt  

som bidrar till lokal utveckling och som gynnar bygden. Kontakta Umeå kommuns 

landsbygdsutvecklare för att veta mer.  

 

Kontakt: 

Jennie Bergvall Kalén, landsbygdsutvecklare 

Tel: 090 – 16 14 74 

Mail: jennie.bergvall.kalen@umea.se 

 

Kulturstorm 

Kulturstorm är en förening med unga medlemmar som arrangerar aktiviteter för att barn 

och unga ska få göra och uppleva mer kultur. Vi kan komma till din by och göra roliga 

aktiviteter, eller tillsammans i Umeå. Se mer på Instagram eller Facebook @kulturstorm. 

 



Kontakt: 

Clara Ziegler, föreningskoordinator 

Tel: 070-204 60 19  

Mail: clara@kulturstorm.se 

Sverok Västerbotten 

Vi är en ungdomsorganisation för alla som sysslar med spel. Hos oss kan du starta en egen 

förening eller gå med i någon redan existerande spelförening! 

Kontakt: 

Mail: styrelse@vasterbotten.sverok.se 

 

Fritidsbanken  
Här kan du låna sport- och fritidsutrustning helt gratis i 14 dagar! Fritidsbanken kan också 

besöka dig i din hemby.  

 

Kontakt:  

Christer Thomasson, platsansvarig 

Tel: 072–0177267  

Mail: christer.thomasson@fritidsbanken.se 

Hemsida: www.fritidsbanken.se 
 

 

Med anledning av coronaviruset/covid-19, vill vi uppmana till att följa 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller genomförandet av aktiviteter och 

arrangemang 
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