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Vad är Kreativa fonden?
Kreativa fonden startades 2013 av Botkyrka kommun i syfte att möjliggöra och synliggöra egna idéer och initiativ hos Botkyrkabor och
andra aktörer. Fonden vänder sig till projekt som är kulturellt eller kreativt nyskapande, är bra för Botkyrkaborna och platsen Botkyrka
samt leder till nya samarbeten. Projekten ska genomföras på plats i Botkyrka och gärna involvera Botkyrkaborna.
Årets utlysning och ansökningar
Under 2015 har kommunen utlyst totalt 600 000 kr ur fonden. Pengarna har i år tillskjutits av kultur- och fritidsförvaltningen,
kommunledningsförvaltningen samt bostadsföretaget Mitt Alby. Utlysningen har skett via kommunens ordinarie kanaler samt via ett tiotal
utvalda informatörer bestående av Botkyrkabor och ett brett kommunikationsarbete via sociala medier i samarbete med föreningen Orten i
fokus.
Utlysningen har pågått mellan 31 januari-29 mars. Totalt har 70 ansökningar inkommit. Det totala ansökningsbeloppet har uppgått till
3 830 000 kr. . En stor majoritet av ansökningarna kommer från sökande i Botkyrka. Bland de sökande dominerar kvinnliga privatpersoner
följt av föreningar. Liksom tidigare år dominerar ansökningar inom kulturområdet, följt av en ökande andel sociala projekt.
Idélabb och coaching
Samtliga sökande har erbjudits deltagande i idélabb på Hallunda folkets hus och Tumbascenen samt enskild coaching av det sociala
företaget The Good Tribe med säte i Subtopia, Alby. Totalt har ett trettiotal personer deltagit i idélabb och coaching.
Beslut om fördelning
En styrgrupp bestående av tjänstemän i Botkyrka kommun har beslutat om fördelning av medel ur fonden till tio mottagare och projekt till
ett totalt belopp om 600 000 kr.
Styrgruppen består av Pernilla Hellman, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, Rani Kasapi, kulturchef, Gustav Fridlund,
utvecklingsledare kommunledningsförvaltningen, Rebecka Hagman, kommunledningsförvaltningen, och Ann-Christine Andersson,
enhetschef Ungdom och förening, kultur- och fritidsförvaltningen.
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Projekt
Mottagare
Postort
Bollywoodopera i Charlotta Huldt- Lidingö
Botkyrka
Ramberg, enskild

Botkyrka
makerspace

Tülay Gürgün,

Fittja film & food
festival

Viktoria Nguema.

Japansk sagoyoga

Azusa Itagaki,

Stockholm

enskild
Norsborg

enskild
Solna

enskild
Kokbok för
diabetiker

ABF BotkyrkaSalem, förening,
kontakt Amira

Norsborg

Chamoun

Rallyklubbarna

ABF BotkyrkaSalem, förening,
kontakt Olle

Aktivitet
Produktion av communityopera med
Bollywood som tema. Planerat
samarbete med bl a Alby Fejm,
Kulturskolan, Subtopia.
Föreställning i Hangaren 2016.
Botkyrkas första makerspace på
Xenter med prova-på-aktiviteter
inom digital media och teknik.
Film- och matfestival på Fittja äng. I
samarbete med lokala
kulturföreningar.
Japanska sagor för barn
kombinerade med rörelseövningar
inspirerade av yoga. I samarbete
med Bibliotek Botkyrka.
Framtagande av kokbok tillsammans
med utrikesfödda kvinnor i
Botkyrka. Föreläsningar av dietister,
studiecirklar i matlagning och
dokumentation i text och bild.

Norsborg

Design och bygge av lådbilar samt
gemensam dag för rally och sociala
aktiviteter. Samarbetsprojekt mellan
Botkyrkas fritidsklubbar.
Temadag i Hallunda med gatuloppis,
workshop om stadsodling samt
lådcykelfilmvisning.
Produktion och framförande
musikteater baserad på boken ”O
Tari thaj e Zerfi”. Planerad turné i 8
kommuner. Samarbete med
Framtidens romer i Botkyrka.

Melander
Recycloppis

Norsborgs unga
aktiva, förening

Norsborg

Romsk musikteater

Romano Pasos
Research Centre,
förening, kontakt
Gregor Kwiek

Skarpnäck

Period
2015sommar
2016

Målgrupp
Stödbelopp
Barn, unga, familj, 75 000 kr
professionella

Skollov i Barn och unga 10november 15 år

75 000 kr

Sommar
2015

Barn och unga,
familj

75 000 kr

Höst
2015

Barn 4-7 år

10 000 kr

Sommar- Utrikesfödda
höst 2015 kvinnor, främst
från syriska,
assyriska och
arabiska
språkgrupper.
Höst
Barn och unga 102015-vår 12 år
2016

65 000 kr

25 000 kr

Höst
2015

Allmänhet i
50 000 kr
Hallunda/Norsborg

Höst
2015-vår
2016

Allmänhet i
Botkyrka.
Föreställningar på
Tumbascenen.

75 000 kr
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Movement Summer The Movement,
Camp Botkyrka
förening, kontakt
Evelina-Maria
Redstorm
Trädgården och
Mötesplats
naturen för äldres
Grödinge,
hälsa och
förening, kontakt
välmående
Ingegerd Hjeltman
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Örebro

4 dagar dansläger i Alby med
professionella internationella
danspedagoger.

Sommar- Barn och unga 775 000 kr
höst 2015 20 år, främst tjejer.

Grödinge

Hälsofrämjande aktiviteter för äldre
kopplade till trädgård, odling och
vandring och föreläsningar. I
samarbete med Stiftelsen Vårstavi
och Grödinge Hembygdsförening.

Höst
2015

Äldre i Grödinge,
Botkyrka.

75 000 kr
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