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Verksamhetsrapport maj
Under maj månad har det förutom de vanliga aktiviteterna på gårdarna
bl.a. gjorts en del utflykter till Jump, Gokart, Vanningen m.m.
Gasverket har varit med en grupp ungdomar och provat på att spela
padel, Anderslöv har varit på Piggsvinstetern, Backafall har åkt inlines
med hjälp av Fritidsbanken, Smyge har haft frågesport, Skegries
ungdomar har fått prova på Judoträning och de har haft en kväll med
mopedtema.
Den regionala UKM-festivalen i Höör har gått av stapeln, två dagar med
workshops och uppträde, det är ännu inte klart om några av våra
ungdomar har utsetts till att representera Skåne i riksfestivalen.
För trettonde året i rad så har Fagerängsdagen firats.
Från kl.15.00 - 18.00 var det ponnyridning, sumobrottning, hoppborgar,
reptilcenter och utställningar från bl.a. Trelleborgs hem, ABF,
bokbussen, polisen och Svedala ungdomsbrandkår. På kvällen inledde
Mikael Rubin scenframträdandena med att önska alla en trevlig kväll
och därefter var det full rulle med band från Kulturskolan, rap, dans,
zumba och sång. Denna dag möjliggörs bara genom ett stort
engagemang från all personal i Ungdomsenheten och ungdomar som
ställer upp och jobbar ideellt. Initiativet till denna dag kom från
ungdomar på Fagerängen som tröttnat på att deras område alltid bara
omnämndes i negativa ordalag och detta ville man försöka ändra på
genom att locka folk att komma dit och bilda sig en egen uppfattning.
Föreståndaren på Backafall har sagt upp sig och kommer inte tillbaka
efter sin föräldraledighet 190807, vi har fått avslag på begäran att
tillsätta den vakanta tjänsten.
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Det tillfälliga bygglovet för att bedriva fritidsgårdsverksamhet på
Gasverket går ut 190630 och man har ansökt om permanent bygglov,
skulle detta inte beviljas måste fritidsgården stänga.
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