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STIPENDIER FRÅN C O BERGMANS FOND (EDEK) TILL 
UNGA FÖRETAGSAMMA 
tilldelades 2015:                   

SVARTLÅGANS 

MULTISPORTFÖRENING        
representerat av Johannes Winroth och 

Jonas Nyström  
och 

HARADS SKOTERFÖRENING 
repr av Johan Sandling och Joel Eriksson 

SVARTLÅGANS 

MULTISPORTFÖRENING 

”De har skapat och bedriver helt nya fysiska och sociala aktiviteter för bygdens 

barn och ungdomar.”  

HARADS SKOTERFÖRENING  

”För ett suveränt underhåll och skötsel av skoterlederna samt upprustning av 

skoterkojan, allt till glädje för friluftslivet i bygden.” 

Johannes Winroth berättar om SVARTLÅGANS MULTISPORT  

Vi är en politiskt och religiöst obunden grupp som är engagerade i att förbättra fritiden för 

barn och unga. Idétagarna är uppväxta i byn och vet hur det är att växa upp i glesbygden i 

Norrland och har själva, med hjälp av föräldrar och vänner, kämpat för att hålla sig aktiva och 

vill nu göra något för barn och unga. 

Vi tar det bästa från många världar och specialiserar oss inte på någon idrott. Verksamheten 

ska utgå från barnens egna intressen och behov där leken, glädjen och lusten att röra sig sätts 

främst och bör därför innehålla allsidig träning och uppmuntra till deltagande i flera idrotter 

och prova på nya aktiviteter. Vi avser att samarbeta med barn och unga och vill lära ut att det 

är viktigare att hjälpa en kamrat i utövande av idrott än att visa upp klockrena resultat. Vi vill 

också aktivt tillsammans med barnen jobba mot mobbning, doping och alkohol/droger. 

Vi tycker det är barns rätt att vara barn. Det är lika viktigt att kunna simma, sparka iväg 

en boll eller knyta en knut som att vinna en tävling. Vi vill stimulera barn att använda sin 

fantasi och våga prova på något nytt. Viktigt är att skapa gemenskap, samhörighet och 

utveckling.  

Initiativtagarna är också parkansvariga i Storklinten. Vi har nu fått material och mark att 

bygga en egen snö-/cykelpark för att vi ska kunna åka när som helst och mitt i byn. Barnen lär 

sig att det tar tid att bygga hopp och att det är viktigt med säkerheten.  

Föreningen har nu köpt gamla Filadelfia, nu Bulldo (Svartlå på Lulesamiska) i Svartlå. och 

vill att det ska bli en träffpunkt för barn och vuxna där man kan mötas och prata om nya idéer 

eller ta en fika eller delta i en aktivitet, allt från att bygga klättervägg, spela spel, dansa, ha 

barnkalas, spela pingis …  Vi vill att byn ska vara levande och alla förslag fångas upp.    


