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Verksamhetsrapport juni/juli
Vi var och hjälpte till på ”Trycket”, niondeklassarnas avslutningsdans i
Parken.
Under skolavslutningsveckan hjälpte vi till med ”Varannan vatten”
kampanjen under studenternas grillkväll på Dalabadet och på
avslutningen utanför SSG samt var ute och fältade.
På Backafall hade man Bajramfest med mat och dans för att fira slutet
av Ramadan.
Första onsdagen på sommarlovet genomförde vi den traditionella och
mycket uppskattade Tosselillaresan för samtliga fritidsgårdar, totalt tre
bussar med 140 glada barn och ungdomar.
Varje onsdag under sommarlovet har det arrangerats ”Sommaronsdag”
på olika platser i kommunen, vi har varit i Stadsparken, Smyge,
Dalabadet, Skegrie, Generationsparken och Anderlövsbadet. Det har
varit blandat och variationsrikt innehåll, alltifrån hoppborgar,
ansiktsmålning, graffiti, salsa, vattenkrig, sandslottstävling, dragkamp,
zumba, skateskola och kubb. Under dessa onsdagar har vi haft god hjälp
av föreningar som har erbjudit prova-på verksamhet bl.a. boxning,
boule och muay thai. Nattvandrarna och Rädda barnen har varit
behjälpliga med korvgrillning vid några tillfällen. För att alla ska ha
möjlighet att vara med oavsett var man bor i kommunen så har vi hyrt
in en skolbuss som hämtat och lämnat barnen. Alla aktiviteterna har
varit gratis och när vi varit på Anderslövsbad har vi även bjudit på
entrén.
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Det har varit utebio i Stadsparken på storbildsskärm då vi visade
Grease och hade popcornsförsäljning, ett uppskattat arrangemang för
alla åldrar.
Det har under sommaren genomförts en hel del utflykter bl.a. Urban
beach i Malmö, Ystads djurpark, Liseberg, Trelleborgsrevyn,
dressincykling, badutflykter och en familjedag med paddling i
Snogeholmssjön.
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Det har även varit mycket uteaktiviteter som t.ex. basket, kubb och div.
lekar.
All personal har varit på studiebesök på ”Gummifabriken”, en
fritidsgård i Skurup, ett inspirerande besök som gav nya idéer till våra
verksamheter och efter det gick vi igenom vårt måldokument för att
säkerställa att vi uppfyller våra uppsatta mål.
Än så länge inget nytt om vad som ska hända med Gasverkets
verksamhet, ingen ny lokal eller besked om när vi måste flytta.

