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Ljudteknisk hjälp, service och support har vi utfört till Vångavallen vars högtalaranläggning behöver mycket
underhåll och stöd. Till det stora projektet med ny infoskärm till Trelleborg Centralstation för att köra
evenemangsinfo på och även infartsskyltar med evenemangsreklam deltar vi i.
Second opinion och offertgranskning gällande offert som bildningsförvaltningen fått för service på tekniken i
gymnasiets aula hjälper vi till med just nu.
Tyvärr är det två år långa extra-tjänstavtalet med allas vår Arne slut. Det betyder att vi nu är en man kort i vår
enhet. Vi måste konstatera att vi får anpassa graden av service och antalet evenemang till detta nya läge.
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!
Även arrangemangen i Parken har varit fler än vanligt i år – och där har vi en stor del i att dessa föreställningar
blir verklighet. Ett tiotal arrangemang har vi hjälpt till med där under sommarmånaderna. (se Parkens rapport)
Sommarlovskul med fler än 4 300 deltagartillfällen
På årets sommarlovskul har 4 300 deltagartillfällen registrerats för trelleborgsbarn i åldern 6-15 år med ett
fyrtiotal kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. Slutsumman är preliminär i början av september eftersom inte
alla aktiviteter är redovisade ännu. Alla deltagande barn och ungdomar är välkomna till fortsatta föreningsoch fritidsgårdsaktiviteter när sommarlovet nu är slut.
Sommarlovskul genomfördes med 801 870 kronor i statligt stöd. Medarrangörer på årets Sommarlovskul har
fått mycket positiv respons från alla som varit med. Besökare har påtalat att det är fantastiskt med dessa
kostnadsfria aktiviteter speciellt för de som inte kan eller har ekonomi till att åka på semester.
Sammanfattningsvis har årets stora satsning Sommaronsdag varit mycket uppskattat och alla barn har haft
möjlighet att göra något roligt på sommarlovet på olika platser i kommunen inklusive buss utan kostnad.
Många aktiviteter har haft öppet för alla med möjlighet till drop-in på aktiviteterna för den som spontant vill
vara med. Övriga aktiviteter krävde föranmälan till respektive arrangör och hade begränsat antal platser.
Arrangörer ombads att om möjligt bjuda på nyttigt mellanmål, frukt, dricka eller liknande till deltagande barn
att delas ut så långt lagret räckte för att kunna erbjuda någonting att äta när skolan har stängt.
Sommarlovskul A-Ö
Sommarlovskul bjöd på basket, bibliotekscykel, boule, boxning, bushcraft, Cirkus Saga, dans- och teaterskola,
fotbollsskola, Fritidsbanken, fritidshemmens dag, funkisaktiviteter, färg- och formverkstad, golf,
graffitiworkshop, lakansgraffiti, luften – vår framtid, magic monster och motstånd, matlagning,
musikanläggning, myntslagning, mytologiskt sommarlovs-lajv, måla och teckna fritt, padel, riddarspel, Rockis
och Poppis rockshow, salvor och cerat, Simborgarmärkets dag, sommarboken sommarfotboll,
sommarlovskyrka, sommarlovsteater, sommaronsdag, sommar-rockskola, sommarRugby @ pingvin, Språkcafé,
teater, textila yttryck, thaiboxning, tyngdlyftning, utebio GREASE och Vattenverkstad.
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Sommarlovsprogrammet skickades till alla grundskolor i Trelleborgs kommun i början av juni.
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Vi har ett projekt med att snickra bodar som föreningar kan få hyra. Tidigare har det funnits bodar som hyrts
ut men de har med tidens tand försvunnit. Två bodar är klara och en tredje är på gång. Förhoppningsvis kan en
fjärde byggas i höst.

Anbud har tagits in inför Trelleborgsgalan och arbetet med galan går nu efter sommaren över i ett mer
operativt skede.
Vi har ansökt om regionalt bidrag för att öka Kultur i äldreomsorgen: Samverkansprojekt mellan Ystad,
Tomelilla och Trelleborg i samarbete med Musik i Syd gällande Kultur i äldreomsorgen. Personalutbildning i
musik. Mer sång i vardagen! Om existentiell hälsa och långsiktig vård genom kultur. Vi hoppas på svar i oktober
för att kunna starta projektet kommande år.
Med vänlig hälsning
Annika Eriksdotter med medarbetare
#StolthetOchGlädje
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