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Kultur- och Fritidsföreningar i samverkan (nedan kallad Kofis) har under 2012 haft 8 
(elva) protokollförda styrelsemöten. Kofis har också haft gemensamma och enskilda 
möten med campinggästerna på Öhns camping.  
 
Under 2011 tog styrelsen beslut om att se huruvida Kofis kunde rusta upp Öhns 
camping och därefter arrendera ut den till någon intresserad förening att driva den. 
Efter flertalet besiktningar så kunde det konstateras att det skulle ta mycket resurser i 
anspråk – pengar som inte fanns i Kofis och manskap som heller inte Kofis har att 
tillgå. Pga detta gjordes en kortsiktig lösning och en långsiktigare lösning. Den 
kortsiktiga lösningen var att säsongscamparna fick själva driva Öhns camping 2011 
och under det året skulle bidrag sökas för upprustning. Den långsiktiga lösningen var 
(och är) att om bidrag kunde erhållas så skulle upprustning ske succesivt.  
 
Under 2012 beviljades bidrag för avlopp, ny varmvattenberedare och 
vattenledningar.  Upprustningen bestod i vad Kofis erhöll i bidrag samt mycket mera 

• Nytt tak på servicebyggnaden (plåttak) 
• Servicebyggnaden målades 
• Nytt staket på altanen och båda handikappramperna försågs med staket 
• Nya duschrum för både herrar och damer 
• Badgästernas toalett fick ny matta inlagd 
• Avloppet till latrintömningen åtgärdades 
• Storstädning genomfördes och allt som inte fungerade (bland annat gammal 

kyl) eller var trasigt kördes på soptippen 
 
 
Styrelsen har beslutat att fortsätta upprustningen av campingen och ämnar också 
skapa fler platser så att säsongscamparna blir 20 st och skapa plats för spontana 

 



övernattningar. Denna planering sträcker sig över minst 3 år eftersom samarbete 
med Sundsvalls kommun och Näringslivsbolaget bör etableras. 
 
Kofis har 2012 precis som tidigare år drivit och ansvarat för Nationaldagsfirandet i 
Matfors. Arbetsgrupp var som vanligt några eldsjälar och Tuna kyrka är en viktig 
samarbetspartner. Dagen blev lyckad tack vare hårt arbete och stort engagemang av 
de inblandade – både föreningar och arbetsgrupp. Tack alla inblandade för att ni är 

sådana drivkrafter. 

 
Kulturveckan inföll i slutet av augusti. Med ett lite förnyat upplägg var veckan som 
alla år välbesökt och rosad. Tidigare år har det varit en mängd olika aktiviteter varje 
dag vilket har gjort att alla aktiviterer inte varit så välbesökta som man önskat. 
Förnyelsen av Kulturveckan 2012 var att föreningar själva fick ta ansvar över sina 
aktiviteter, arrangera och eventuellt söka bidrag för sin aktivitet genom 
arrangemangsbidrag. En annan del av förnyelsen var att aktiviteterna under veckan 
var något färre vilket gjorde att de aktiviteter som erbjöds inte hade samma 
konkurrens som tidigare år och följden blev att aktiviteterna blev välbesökta. Kofis 
stod som vanligt som huvudman och styrelsens Gunnel Ledström Blixt ansvarade. 
Tack Gunnel för att du drev detta ”i hamn”!   
 
Under hösten planerade Kofis en fortsatt utveckling av Öhns camping och 
planeringen av Jullördag påbörjades. 2012 blev ett annorlunda koncept för 
Jullördagen och Kofis tog beslut att inte agera huvudman för Jullördagen. Ansvaret 
för arrangemanget blev Matfors ryttarförening och allt skulle sammanfalla med 
invigning av nya centrum i Matfors. Dessutom skulle Matfors skola ha sin årliga 
julmarknad samma datum. Det blev alltså tre aktörer som spred julstämning i 
Matfors.  
 
Delar av styrelsen träffade Sundsvalls kommun under hösten. Syftet med mötet var 
att diskutera intresset för bland annat en camping i Matfors och hur kommunen och 
Kofis kan samverka i andra glesbygdsfrågor. Mötet kom denna första träff inte fram 
till något konkret och därför kommer ytterligare möten att bokas, antingen varje 
förvaltning inom kommunen eller genom.  
 

Slutord 

 
Kofis styrelse märker att det verkligen är förändringstider på gång överallt, både i 
Matfors och i föreningslivet. Det som varit Kofis inriktning tidigare har varit att vara en 
sammanhållen informationskanal mellan föreningar och andra aktörer. I det 
informationssamhälle som nu finns är en sådan inriktning kanske inte vad som 
behövs i dagsläget varför Kofis ser över sin verksamhet. Vi tittar på nya möjligheter 
att vara en aktör inom föreningslivet och en samarbetspartner alla typer av 
föreningar. Vår förhoppning är att Matfors med omnejd bidrar till att föreningslivet och 
landsbygden blomstrar här, väster om Sundsvall.  
 
 
 
 



Styrelsen vill med tacka alla er som bidragit till detta blomstrande föreningsliv 2012 
och ett stort tack till Kofis arbetsgrupper som alltid utför ett strålande arbete med att 
ge av sig själva, sin fritid och sin kunskap. 
 
Ett stort tack från styrelsen för säsongen 2012! 
 
 
 
 
 
…………………………………  ………………………………… 
Eric Svalander, ordf.   Lena Schmid, kassör 
 
 
 
 
………………………………….  ………………………………….. 
Erica Johannesson, sekr.  Gunnel Ledström Blixt, ledamot 
 
 
 
 
 


