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Verksamhetsrapport för juni, juli och del av augusti 2019
Tre informationstillfällen har vi haft i maj och i juni för att informera våra föreningar om de olika
möjligheterna som finns att söka kommunala bidrag. Ett möte hölls dagtid medan två på kvällstid. Vi har också
haft ett antal separata möten med olika föreningar som söker vår hjälp i allmänhet och i vissa särskilda
ärenden.
Sommarjobbande skolungdomar – trubadurer på stan och på våra äldreboenden. I år har vi haft åtta
sommarjobbare här hos oss på kultur- och evenemangsenheten. Det har varit skötsamma ungdomar som
under stort eget ansvar medverkar till både sin egen och andras berikade fritid och samhällsbild.
Vi har utbildat all vår personal inom förvaltningen i HLR. På alla våra evenemang finns alltid en hjärtstartare
och personal som kan HLR och därmed sköta hjärtstartaren om det skulle behövas.
Nationaldagsfirandet i Trelleborg är sedan elva år ett stort och viktigt
evenemang i kommunen som vi arrangerar.
Solen sken, marschorkestern spelade fint och
trelleborgarna gick man ur huse i det
fantastiskt vackra vädret!
I år hade vi Hepstars med Svenne Hedlund på
scenen….. jag kan inte låta bli att visa en bild på
konferencieren och Svenne ;-P

Kommunförbundet Skåne och Region Skånes kulturförvaltning bjöd in mig
att hålla föredrag på deras konferens ”Kultur i äldreomsorg - Organisation,
uppföljning och Skånes gemensamma arbete framåt”.
Företrädare från trettio olika kommuner och organisationer i Skåne fanns
på plats i Lund. Trelleborgs kommun är en av få skånska kommuner som
har en kulturgaranti inom äldreomsorgen.

Sommar i stadsparken – alla måndagar
hela sommaren har vi lyckats fylla med
musik från många olika genrer! Femton måndagskonserter och

utöver det ytterligare femton andra arrangemang i
stadsparken i år. Så visst händer det saker i Trelleborg! Vi bjuder med hjälp
av våra föreningar på allt från jazz till blåsmusik, country, hiphop, körsång,
rock och till och med opera!

Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16

45 tusen invånare – mitt i sommaren arrangerade vi fest för alla
trelleborgare för att fira att kommunen nu har fyrtiofemtusen invånare.
Med på festen var både Michael Rubin och Danne Stråhed.

Filmen Grease på storformat och utomhus! Flera hundra unga och deras familjer samlades för att titta på
sommarlovsfilm i stadsparken, ett populärt gratis sommarlovsprogram. Vår enhet ordnade arrangemanget
tillsammans med ungdomsenheten.

Utebio i form av stumfilm visades i både
Trelleborg, Anderslöv och Smygehuk.
Även i år kom ingen mindre än Jan Troell
för att ta tillfället i akt att se ett unikt
kulturevenemang.

Med vänlig hälsning
Annika Eriksdotter med medarbetare
#StolthetOchGlädje
Kultur- och evenemangsenheten
Kultur- och fritidsförvaltningen

