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Verksamhetsrapport februari/mars
Ungdomsenheten
Under sportlovet genomfördes som vanligt mycket aktiviteter. Det var
fotbollsturnering, prova-på boxning, 5-kamp, diverse turneringar,
aktivitetsdag på Söderslättshallen m.m.
Den nya platsobundna verksamheten har fått namnet Pop Upp-gården vilket
symboliserar att den kan poppa upp varsomhelst vilket den också gör, de har
bl.a. varit i Liljeborgsskolans lilla idrottshall, Bäckaskolans idrottshall,
Torpalängan i Smyge, Trelleborgen och även haft verksamhet någon kväll på
Loftet.
I Skegrie anordnade man för första gången LAN i idrottshallen vilket blev
succé så man planerar att göra det ännu större nästa gång. De har också varit
på Akka servicecenter och haft biljardturnering med pensionärerna som
verkligen bevisade att gammal är äldst och vann en jordskredsseger.
Backafall har varit på biljard-SM för fritidsgårdar där man gjorde väl ifrån sig
men det räckte inte hela vägen till final.
Ungdomens hus har bl.a. varit och kört gokart, spelat padel och bakat
fastlagsbullar.
Anderslöv bor i flyttkartonger och väntar fortfarande på att flytta beroende på
fotbollsklubbens ovilja att samarbeta.
Coronaepedemin har så klart också haft en stor inverkan på fritidsgårdarnas
verksamheter, en helg var vi tvungna att stänga både Ungdomens hus och
Backafall p.g.a. personalbrist då många var sjuka eller vabade. Två dagar har vi
också haft stängt på Ungdomens hus för att personalen istället har hjälpt
Trygghetsvärdarna, som var underbemannade, genom att vara ute och fälta.
Vi försöker att ha mycket uteverksamhet för att på så sätt minska risken för
smitta men ändå kunna aktivera våra barn och ungdomar.
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Situationen är svår för alla och oron över att bli smittad eller föra med sig
smitta till anhöriga är stor. Vi hoppas alla att detta snart är över och att livet
kan återgå till det normala.
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