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Verksamhetsrapport 2018 Fritidsbanken
Fritidsnämnden beslutade 2018—03-13, §25 att permanenta
Fritidsbankens verksamhet i samarbete med LSS Daglig Verksamhet i
lokaler på Föreningarnas Hus.

Nya lokaler och öppettider
I december 2018 / januari 2019 har Fritidsbanken flyttat in i nyrenoverade
lokaler på Föreningarnas Hus.
Från och med november 2018 har Fritidsbanken inte längre öppet dagtid
på Föreningarnas Hus eftersom LSS Daglig Verksamhet har flyttat till nya
lokaler. Fritidsbanken Trelleborg har kvällsöppet i samarbete med
Språkcafé Ungdom måndag och onsdag klockan 17.30 – 19.00, tisdag och
torsdag klockan 18.00 – 20.00. Övriga tider enligt överenskommelse med
kultur- och fritidsförvaltningen.
Hela lagret av skridskor finns för utlåning på Söderslättshallen i ishallen.
Dessutom finns små Fritidsbanker med ett litet urval av sportsaker för
utlåning på fritidsgårdarna i Smygehamn, Anderslöv, Skegrie och på
Backafalls fritidsgård, Tjejloftet och Gasverket. Samarbete pågår även med
föreningar som också kommer att kunna erbjuda sina medlemmar utlån
från Fritidsbanken i sin verksamhet.

Statistik 2018
Årlig sammanställning av statistik och information har rapporterats 21
januari 2019 till Fritidsbanken centralt som vill veta hur utlåningen har gått
under året, hur mycket prylar som finns i lager och hur många som jobbar
med Fritidsbanken.
I december 2018 fanns uppskattningsvis 550 sportsaker på lager totalt.
Totalt fler än 4 700 utlåningar gjordes 2018 beräknat enligt följande:
65 utlåningar med lånekort har gjorts totalt 2018 på Fritidsbanken på
Föreningarnas Hus. Dessutom har Språkcafé Ungdom lånat saker från
Fritidsbanken 2-4 gånger per vecka i sin verksamhet på Föreningarnas
Hus. Fritidsgårdarna har gemensamt cirka 120 artiklar för utlåning
november – december till sina besökare; barn och ungdomar från 10-17 år.
Vid 18 tillfällen på allmänhetens skridskoåkning höst och vinter 2018 har
nästan hela skridskolagret på Söderslättshallen varit utlånat; cirka 100
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skridskor per tillfälle alltså minst 1800 utlåningar. Trelleborgs
Konståkningsklubb och Trelleborgs Ishockeyförening lånar skridskor vid
sina konståkning- och hockeyskolor. Fritidshem och skolor lånar också
skridskor från Fritidsbanken vid sina regelbundna besök i ishallen, till glädje
för alla barn utan egna skridskor. Utlåningen på allmänhetens åkning, jullov
och sportlov är också väldigt hög.
Fritidsbanken fanns även med på årets nya satsning Sommar på Dala med
kommunala sommarjobbare, aktiviteter och utlåning av sportsaker.
Totalt 2 400 barn och ungdomar var med på olika föreningsaktiviteter plus
41 ungdomar som sommarjobbade på Fritidsbanken hela sommarlovet
måndag- fredag klockan 10-18. Fritidsbanken lånade ut gratis sportsaker
och biblioteksböcker, spelade basket, brännboll, boule, fotboll, tennis med
mera.
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