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YTTRANDE 

Chillbo Ungdomsgård har för verksamhetsåret 2016 ansökt om ett bidrag på 30000 
kr. Bidraget ska dels ge möjlighet till kostnadsfria aktiviteter för familjer i 
Kilbolokalen och dels vara ett bidrag till Kilbolokalen för underhåll av lokalen och 
uppdatering av spel. 
 
Utifrån ansökan så föreslår vi att ett totalt bidrag på 20000 kr för kostnadsfria 
aktiviteter och för uppdatering av spel i lokalen tillstyrks. Däremot beviljas inte 
bidrag till slitage av lokalen. 
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Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan för Chillbo 2016 
 

Chillbo Ungdomsgård grundades 2014 på initiativ genom ungdomsverksamheten i 

Kilbolokalen. Grundidén är att alla barn/ungdomar från årskurs 1-9 skall få en 

plats att umgås på, en plats där föräldrarna inte behöver vara med men där 

barn/ungdomarna ändå är under uppsikt av ledare.  

 

Chillbo Ungdomsgård består av en stor lokal och en liten. Den stora använder vi 

till aktiviteter samt spellokal och den lilla lokalen används som tv-rum/myshörna. 

En vanlig fredagskväll på ungdomsgården kan barn och ungdomar komma dit för 

att exempelvis spela spel, rita, hänga i myshörnan, spela pingis och köpa godis 

och dricka i kiosken. Under våren har vi haft flera temakvällar där vi bland annat 

har arrangerat disko, maskerad, dekorerat cup-cakes samt godisregn i anslutning 

till avslutningskvällen. Sådana temakvällar kommer vi att fortsätta med under 

2016. Till hösten 2015 har vi planerat in att ha bland annat filmkväll, TV-

spelsturneringar och Halloweenparty. Under våren har vi följt Let´s dance från 

myshörnan på övervåningen.  

 

Ungdomsgården går under Kilbolokalens ungdomsverksamhet och har öppet varje 

fredag under skolans läsår mellan kl 18-23. Chillbo Ungdomsgård har ett eget 

konto inom Kilbolokalen och sköter sin egen ekonomi. Allt överskott går 

oavkortat tillbaka till ungdomsgården och barn/ungdomarna. 

 

Alla jobbar ideellt med Chillbo Ungdomsgård och vi har en arbetsgrupp som 

planerar och sköter ekonomi, inköp och det är minst en ur arbetsgruppen som är 

med varje fredag. Arbetsgruppen träffas minst en gång i månaden och vid 

ytterligare tillfällen inför temadagar (ca 4 st/termin). Övriga ledare består av 

föräldrar, unga vuxna och ”praktikanter”, som är hjälpsamma ungdomar som 

börjat gymnasiet. Ledarnas uppgifter är till största del att enbart finnas till 

hands men också delta i spel och aktiviteter som ungdomsgården tillhandahåller. 

Vi lägger stor vikt på att vara delaktiga ledare. 

 

Under våren har vi haft öppet vid tjugo tillfällen med start den 16 januari. Vi har 

totalt haft 664 besökare under vårterminen. Under vårterminen har det varit 

kostnadsfritt för alla barn och ungdomar att komma och besöka ungdomsgården i 

Kilbolokalen. Detta är möjligt då vi har fått bidrag från Sala kommun. Det har 

gjort att vi har fått en del nya ansikten som besöker oss på fredagskvällarna.  

 

Vi har fortsatt att jobba aktivt med sociala medier såsom Facebook och 

Instagram för att få ut information men också för att dela med oss av vad som 

händer under fredagskvällar i Kilbolokalen.  



 

Kilbolokalen har, vid årsmötet 2015, ändrat i stadgarna, så att det finns 

nedskrivet att Kilbolokalen bedriver ungdomsverksamhet. 

 

Planering för verksamhetsåret 2016 

  

Under 2015 började vi avskaffa inträde. Det har vi fått positiva reaktioner på 

och vi vill gärna fortsätta med att ungdomsgården ska vara kostnadsfri för 

familjer men detta har varit möjligt under 2015 tack vare bidraget vi fick av 

Sala kommun innan vårterminsstart 2015.  

 

Vi jobbar kontinuerligt med underhåll av befintliga spel och inköp av nya för att 

tillgodose barn/ungdomarnas förväntningar. Vi har fram till nu inte bidragit till 

lokalens underhåll men ser att vi måste bidra med en summa till Kilbolokalen för 

den värme-, el- och slitageökningar ungdomsgården medför. Vi kommer från och 

med i år, 2015, att betala en summa till Kilbolokalen för slitage men också för 

att vi ska stödja varandra. 

 

Vi vill härmed ansöka om ett bidrag för 2016 på 30 000 kronor för att 

kunna tillgodose en tillfredställande ungdomsgård för besökare och dess 

ledare. 

 

Utifrån det sökta bidraget på 30 000 kronor tänker vi oss att hälften, 15 000 

kronor, ska gå till slitage och underhåll. Det kan vara att uppdatera spel och att 

betala en slitageavgift till Kilbolokalen.  

Vi tänker att den andra halvan av bidraget ska gå till aktiviteter av olika slag och 

temadagar. När vi har temadagar där exempelvis Halloweenmaskerad kommer 

att vara ett stående tema på hösten så kommer vi att smycka lokalen i det 

aktuella temat.  
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