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Redovisning av kulturbidrag
Föreningens namn
Tyresö Naturskyddsförening

Rubriken på arrangemanget som ni beviljats bidrag för
Sagornas skog
Arrangemanget planeras att genomföras januari  juni

✔ Arrangemanget planeras att genomföras juli  december

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget
6 oktober 2019 kl. 1215

Plats för arrangemanget
Albyskogen

Eventuella medarrangörer
Krusboda Scoutkår, Friluftsfrämjandet, Tyresö Kommun

Beskriv hur arrangemanget som ni beviljats bidrag för genomfördes
Även detta år fick vi en vacker, solig dag i skogen. Vi bedömer att det kom 400500 pers, vilket kändes lagom (till skillnad mot förra året som
kändes mer som invasion). De flesta var barnfamiljer med barn i och bredvid barnvagn. Som vanligt berättade den magnifika
Bergadrottningen sagor och sägner vid stora bergväggen där åhörarna kunde sitta på låga bänkar bland ormbunkarna. Bergadrottningen,
Marina Granlund, är suverän på att interagera med både små o stora som får sjunga, räkna och vara med i berättelserna på olika sätt. Varje
halvtimme började en ny omgång med ny publik assisterad av "skogsfrun". Vid "vägskälet" uppe i backen hade vi i år en fin stor stolpe med
pilar till de olika upptäckarstigarna och upplevelseplatserna i arrangemanget: Stora skogsspåret och lilla skogsspåret(för barnvagnar),
Rävspåret, Hitta vilsestig, Mulle, Trollmor som sjöng och berättade för trollungar i hängmattorna, Äventyrsbana med balansgång på stock
med lina Dessutom en stor björn som rörde sig här och var i skogen. På plats fanns också olika personer ur "Skogsfolket"
(Naturskyddsföreningen) som hjälpte folk till rätta och visade hur man väver naturväv av det som skogen ger. På gräsytan nedanför backen
kunde man grilla pinnbröd hos scouterna. Kulturens Lena Guthe gjorde fina skyltar, affischer och PR och lånade ut kläder till "Skogsfolket".
Scouterna körde transporter och lånade ut sin stuga till rekvisitamaterialet. Naturskyddsföreningen stod för samordning och planering. Så
roligt att möta alla glada , förväntansfulla barnfamiljer, särskilt många pappor, kändes det som, och vi fick många uppskattande tack.
Beskriv om och i så fall hur arrangemanget uppnådde sitt syfte
Syftet att locka ut, speciellt barnfamiljer, till skogens värld uppnåddes mer än väl.

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget nådde sin avsedda målgrupp
Vi beskrev det i inbjudan som en upplevelsedag för barn och vuxna. De fick gemensamma upplevelser i familjerna!

Beskriv vilka lärdomar ni kan dra från arrangemanget
Otydligt att det är vi föreningar som jobbar. De flesta uppfattade att det var kommunen som stod för det hela.
Vi ser att de flesta barn är ganska unga. Upp till 6 års åldern. Men vi ser uppgifterna längs spåren som folkbildning även för vuxna.
Vi "hyrde" in en fotograf som dokumenterade dagen så vi har många fina bilder.

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till redovisningen
.
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Faktiska intäkter (kr)
Beviljat bidrag från kultur- och fritidsnämnden
16000
Biljetter/avgifter
0
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)
0
Övriga intäkter
0

Faktiska kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
15000
Resor/transporter
0
Lokalhyra
0
Utrustning/material
0
Marknadsföring
0
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
1000
Specificera övriga kostnader
Fotodokumentation

Summa budget för ansökan
Egen finansiering anges här
0
Summa intäkter
16000
Summa kostnader
16000
Summa redovisning
0
Övriga kommentarer om det ekonomiska utfallet
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