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Verksamhetsrapport för februari och mars 2020.
Den 4 februari hade vi premiär för våra föreningsfrukostar – vi bjuder in till föreningsfrukost fyra gånger om
året och vid varje tillfälle får fyra föreningar fyra minuter på sig att presentera sin verksamhet, ett projekt eller
något annat bra man har gjort/vill göra. Utöver föreningarnas presentationer har förvaltningen möjlighet att
informera om vad som är på gång. Ca 40 personer deltog vid första tillfället och vi är mycket nöjda med
konceptet och hoppas på att övriga frukostar blir minst lika lyckade. PGA Corona ställer vi in föreningsfrukosten
den 24 april.
Den 5 februari var tre personer från kansliavdelningen på vår årliga heldagsträff med Idavall, vår leverantör av
boknings- och bidragssystem, för att ta del av och ställa frågor kring de senaste uppdateringarna i systemet.
Vecka 8 hade vi individuella samtal med alla våra nio pensionärsorganisationer inför eventuella
bidragsjusteringar i framtiden. Vi passade också på att hjälpa till med deras bidragsansökningar för i år.
Den 26 februari var det invigning av Kim Wall foajén med ett fyrtiotal gäster. Ingrid Wall och Thomas Nilsson
höll invigningstal och många från vår förvaltning som varit involverade i projektet deltog också glädjande nog i
invigningen.
I samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen har vi haft inledande möten och diskussioner kring
sommarlovsaktiviteter och tillsammans med personal från barnavdelningen på Lasarettet i Trelleborg, har vi
haft samtal med förhoppningar om att kunna starta upp aktiviteter för barn med övervikt.
Digitala handlingsplaner
23 idrottsföreningar har provat årets nyhet för digital webbansökan via kommunfil från Idrott Online. Från och
med ansökan för höstterminen 2019 kan Trelleborgs kommun ta emot kommunfil från de föreningar som tillhör
Riksidrottsförbundet och använder Idrott Online för att rapportera uppgifter för det statliga LOK-stödet.
Vi arbetar även med att ta fram ett antal olika digitala biljett+betalsystem som kan underlätta för alla
verksamheter inom förvaltningen.
Marknadsföring
Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter har tillsammans köpt en egen liten ruta i LOKALTIDNINGEN. Hela
året kommer någon av kultur- och fritidsnämndens verksamheter att synas i en annonsruta. 52 annonser!
Sportlovsstatistik
På sportlovet 2020 medverkade 22 föreningar och totalt 5 239 barn provade på olika aktiviteter.
Av dessa var 2 481 flickor och 2 781 pojkar. Förhoppningsvis rekryterades nya medlemmar för fortsatt
föreningsverksamhet liksom nya besökare till fritidsgårdar, kultur- och fritidsaktiviteter.
Till Badhuset kom 2 083 barn och Söderslättshallen hade cirka 500 allmänna sportlovsbesökare utöver ordinarie
verksamhet. Till fritidsgårdarna kom 700 besökare vecka 8 och till Bibliotek, Museum och Trelleborgen totalt
450 sportlovslediga barn och ungdomar. 1 474 deltagare provade på övriga föreningsaktiviteter.
Arrangemang i våra idrottshallar:
v.8 Kul-i-Fem aktiviteter i olika anläggningar
8. TGD-Open med Trelleborgs Gymnastic and Dance
22. Vinterpilen med Trelleborgs Bågskytteklubb
12. Invigning Kim Wall foajén
29.2-1.3 Konståkningstävling med Trelleborgs Konståkningstävling
22.2 Invigningsmatch i Västervångshallen med Trelleborg Basket

Kulturgarantin inom skolan INSTÄLLT! På grund av coronaviruset har skolbio för 6-åringarna och
åk 6 ställts in.
Kulturgarantin inom äldreomsorgen ställer om till digitalt utbud pga corona och besöksförbud.
Tyvärr saknar många äldreboenden wifi så därför blir det betydligt mindre kulturutbud för våra
äldre på dessa boenden. Men de som kan hittar en fantastisk skatt om de klickar här:
www.kulturarenan.se

CORONAKULTUR – kultur- och fritidsförvaltningen kraftsamlar och visar upp massor med aktiviteter via länkar,
gäller både eget och andras utbud. Sammanställningen är gjord och kommer att presenteras i sociala medier.

Vi ingår i ett nybildat nätverk för kultur i äldreomsorgen, och vi har fått
ett regionalt bidrag om 150 000 kr för att hjälpas åt att öka medvetandet
om värdet av kultur i äldreomsorgen.
Vår planerade nätverksträff är inställd pga Corona, nytt datum kommer.

Poesifestivalen den 20 mars i Parken blev framflyttat till annat datum (ej bestämt
nytt datum)– vårt stora evenemang i samverkan mellan kulturskolan, Parken och
kultur- och evenemang tillsammans med skolbiblioteken och gymnasieskolan - ett
stort spännande evenemang som engagerar många unga! Poeten och artisten Emil
Jensen skulle också varit där!: Istället blev det pop up poetry på många olika ställen –
titta här om du är nyfiken: www.sustainablepoetry.se

Filmverkstan
• Fotokurs och filmkurs på sportlovet,
totalt deltog 20 ungdomar.
• Film och Analys - Filmen ”Amatörer” - 9 besökare
Nästa Film & Analys, 26/3, blir inställd pga Corona.
• Italiensk afton 28/2 – Fausto Coppi - streaming till Italien från
Biblioteket, ca 60 besökare
• Museetjänst-film – redigering, Film om chefstjänsten som ligger ute.
• Podd/vodd med Magora
• KF - streaming 2 dagar
• Studiebesök på Ystad studios
•Körvideos - Trelleborgs kammarkör - 3 musikaliska vykort - manusstadie för närvarande. Inspelning i maj
månad.
•Streama för hållbarhetsavdelningen på regionen 26/3 - inställt pga Corona.Bortfall av inkomst: 10 000kr
•Ev. reklamfilmer om gymnasieutbildningar på gång - väntar på klartecken från gymnasiet.
•Skapande skola i september - planering.
•Redigering till Visit: reklamfilm om Trelleborgen – 2 versioner
•19/3 inställt möte pga Corona, med ART - ungdomar från Malmö opera.
•Streaming 26/3 i Parken – Rådhusconcernen Inkomst: 10 000kr

•Drönarinspelning samt redigering av ljusspel i stadsparken – görs under vecka v.13.
•Troellutställningen:
Intervju med fotograf Mischa Gavrusjov och skådespelerska Liv Ullman - inspelat 5-6 mars.
Redigering med Jan Troell till utställningen, flera kortfilmer samt 1 långfilm.

Valborgsfiranden ställs in – vi kör digitalt! Vi planerar att visa ett digitalt valborgsfirande, med tal och
allt, läggs ut på våra sociala medier.
Parken – kultur och konferenscenter gapar tomt .
De flesta arrangemangen har avbokats och några har ombokats. Några möten och event har flyttats till Parken
pga Corona, Parkens lokaler är rymliga och man kan genomföra möte men avstånd 1 ½ - 2 m mellan personerna
som deltar.
Barnen kommer till Parken för en ny träff med ”Räkan Rut” som är ett Skapande skola projekt för 255
förskolebarn. Vad finns i Östersjön? Barnen lär sig genom , sång , musik och drama om djuren i Östersjön. 5
åringarna besöker stranden och havet. Sedan kommer de till Parken för att träffa musiker och dramapedagoger.
Får en bok och en CD-skiva. Projektet startade med att 40 förskolelärare fick en utbildning om hur man kan
arbeta med estetiska lärprocesser och vad som växer och lever i Östersjön. Projektet pågår i 1 år och avslutar
med att havsbandet kommer och sjunger/spelar all låtar barnen lärt sig om Ålen åke och Räkan Rut mfl.
Teater Karavanen spelar 4 föreställningar med tema ”Stopp min kropp” för 11 –åringar på Parken ,
genomfördes 520 barn deltog
Teaterföreställningen ” Hemligt ” 28 och 29 april kl 9.00 och 11.00, Skapande skola, klassrumsföreställningar ,
avvaktar om det blir inställt
”Konsert som sitter kvar länge ” med Emilia Mårtensson och hennes eminenta musiker till Parken, UTSÅLT
Hyllningskonsert till Robert Boberg 4 april kl 19.00 på Parken, FRAMFLYTTAT till den 29 augusti.
Konsert med Staffan Hellstrand med band den 8 april kl 19.00 i samarbete med musikföreningen Riffet,
FRAMFLYTTAT TILL DEN 1 OKT
En musikalisk föreställning på Parken med sånger hämtade från Astrid Lindgrens filmer, ”Astrids guldkorn”
FRAMFLYTTAT, INFO O, NYTT DATUM KOMMER
Havsbandet ger den 13 maj 2 föreställningar kl 9.30 och kl
10.30 för 500 förskolebarn, avslutning på Skapande
förskoleprojekt ,AVVAKTAR
Nycirkusföreställning med workshop 22 och 23 augusti;
Trelleborgshems projekt och ett spännande nytt samarbete
om att nå ut med kultur i Trelleborgs ytterområden,
Malörten och Hallabacken. I samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan, SKER UTOMHUS, KAN EV GENOMFÖRAS på
Parken.

Under tiden som det är mindre bokningar i Parken
genomförs en rad lagningar, förbättringar och
förändringar i lokalen som annars kanske inte hunnit bli
gjorda.
Med vänlig hälsning
Annika Eriksdotter med medarbetare
Martin Wedin Hansson med medarbetare
#Stolthet och glädje
Kansliavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen

