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Aktivitetshuset

Milot
Information till föreningar
Behöver din förening en ny lokal? I den före detta militäranläggningen Milot finns både gott om plats
och lokaler som passar för verksamheter med skilda krav. Som förening har ni också stora möjlighteter
att påverka utformningen av byggnaden och aktiviteterna i huset. Målet är att skapa ett levande, jämställt
och jämlikt centrum för fritidsaktiviteter – både inom sport och kultur.

Röda rummet – 300 m2
med mjuk matta för stående
kampsport. Cirkusutrustning
och sandsäckar.

Blå rummet – 120 m2
med mjuk matta för
liggande kampsport.
Spegel och ribbstolar.

Danssalen
– Bruna rummet
– 120 m2
med parkettgolv
och speglar.

Idrottshall
– Orange rummet
– 450 m2
med idottsgolv,
basketkorgar,
handbollsmål,
och innebandysarg.

Entré

Turkosa rummet – 300 m2
med stengolv och ljuddämpande
material på väggar.

Mötesrum
för ca 10 pesoner

Parkourhallen – 600 m2
(går inte att hyra)

Blåsvarta rummet – 300 m2
med konstgräs och ribbstolar.

Takhöjd i rummen är 5–7 meter. I alla rum finns ljudanläggning med tillgång till ljud via Bluetooth.
Wifi finns i varierande kvalitet.

Utemiljö
Milot ligger med naturen inpå knuten i direkt anslutning till Ursviks motionsområde. Framför byggnaden
finns en stor asfalterad och öppen yta som kan användas för olika aktiviteter. Här finns också en pumptrack för cykel, inlines eller skateboard.

Samarbete och värdegrund
För att din förening ska kunna hyra lokal i Milot finns några enkla grundregler. Vi förutsätter att föreningen delar vår värdegrund – Milot ska vara en jämlik och trygg plats för alla. Sundbybergs stads Kulturoch fritidsförvaltning är HBTQ-certifierad. Vi förväntar oss också att din förening deltar i husrådsmöten
några gånger per år och att ni vid ett par tillfällen per termin medverkar med prova-på-aktiviteter vid
öppet hus för allmänheten.

Kostnad
Sundbybergsförening, prioriterad målgrupp (barn och ungdomar 7–20 år, personer med funktionsvariationer, personer som lyfter pension): gratis
Sundbybergsförening, övriga: 100 kr per timme
Föreningar utanför Sundbyberg: 250 kr per timme
Privatpersoner: 250 kr per timme

Tillgänglighet
Rymlig parkering direkt utanför huset.
Entré med ramp i markplan.
Inga trösklar i lokalerna.
Toalett anpassad för rullstol.
Könsneutralt omklädningsrum (flex) byggs sommaren 2021.

Hitta hit
Adress: Milstensvägen 52 i Ursvik.
Buss 504 från centrala Sundbyberg (ca 20 minuter), Hallonbergen Centrum (ca 5 minuter) och Rissne (ca
7 minuter) stannar vid hållplats Backstugevägen. Därifrån är det ca 400 meter att gå längs upplyst gata
till Milot.

Vill du veta mer?
Vi visar dig gärna runt! Skicka ett mejl till milot@sundbyberg.se

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

