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KFN 2021/19
Verksamhetsrapport

Verksamhetsrapport för november 2021
Lykttändningen genomfördes på första advent tillsammans med skyltsöndagen med gott om publik. Dagen innan
hade det varit både julmarknad och öppet hus på Träffpunkt Trelleborg. Många gäster och många nyfikna
föreningsrepresentanter bevistade båda evenemangen.
Träffpunkt Trelleborg har renoverats både i Akkasalen och i Holgersonssalen och det ser fint ut! Vi har satt nya
skyltar och arbetar med att implementera bokningssystemet för framtida bokningar från både studieförbund och
föreningar. Flera planeringsmöten har genomförts för att förbereda för ABF:s flytt av delar av sin verksamhet till
båda träffpunkterna som kan komma att genomföras till terminsstarten VT22. Vi har bokat in byte till nya dukar
på våra biljardbord på Träffpunkt Trelleborg.
Vi är med i styrgruppen för Skånska nätverket för kultur i äldreomsorgen. Den 29 november stod vi som värdar för
vårt regionala möte med medverkande från 26 av de 33 skånska kommunerna. Temat var konst och bibliotek i
äldreomsorgen.

Jätteväggen är nominerad till samhällsbyggnadsnämndens pris i år! och vi har gjort en 15 minuters dokumentär

om jätteväggen och här är länken: https://www.youtube.com/watch?v=1xIyb3dDby8. Även Trelleborgs kommuns hemsida
har uppdaterats med text om jätteväggen!
Kulturgarantierna
Kulturgarantin inom äldreomsorgen fick genom samverkan med socialnämnden ett bidrag som gör att två extra
musikturnéer till alla särskilda boenden blir av nu i november och december. Även julmusik i form av besök av
Musik i syds program genomförs. Titta gärna in på våra facebooksidor för flera särskilda boenden och
träffpunkterna! Sök på Trelleborgs träffpunkter så kommer det upp.
Kulturgarantin för unga har även denna termin brottats med coronarestriktioner men även med ökade kostnader
för själva transporterna. Detta gör att utbudet måste minskas vilket resulterar i färre utbudspunkter.
Parken

Parkens verksamhet lider stort av att alla parkeringsplatser tagits bort i samband
med ombyggnad av Övre och inför förskolans byggnation.. Detta innebär att
både arrangörer och gäster inte har möjlighet att parkera i närområdet, förutom
på intilliggande villagator. Samhällsbyggnadsförvaltningen hänvisar till
parkeringen söder om Hamngatan och till Valengallerians parkering på taket.
Listan visar bokningar i oktober och november.
Konferenser, möten
Fest/bröllop
Konserter
Teater

Filmverkstan

Kultur-och fritidsförvaltningens kansli
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Filmverksta´n varje torsdagkväll, med ca 8-9 ungdomar, har jobbat med en
film som blir klar innan Jul. Planerat musikvideos med och för Trelleborgs
kammarkör, inspelning sker under våren 2022. Inspelning, redigering samt
textning av årets Väsenvandring på Trelleborgen. Länk till filmen:
https://www.youtube.com/watch?v=XODVpiARPZ0 Skypat KS och KF samt
påbörjat planeringen utav en film om ”Familjens hus” i Anderslöv.
Inspelning sker under december. Inspelning samt redigering, av
utbildningsfilm under 2 dagar för kommunledningen.
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Besöksadress: Söderslättshallen
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Tillgängliga hjärtstartare ger ökad trygghet – med initiativ och projektledning från kultur- och fritidsförvaltningen
Som första kommun i Sverige har Trelleborgs kommun valt att placera ut ett tjugotal
hjärtstartare som ska vara tillgängliga för alla, dygnet runt. En snabb räddningsinsats vid
hjärtstopp är livsavgörande och tillgängliga hjärtstartare kommer att innebära ökad trygghet
för både invånare och besökare. På kommunens idrottsanläggningar har hjärtstartarna
använts vid ett flertal hjärtstopp och därmed räddat liv.
https://www.trelleborg.se/nyheter/tillgangliga-hjartstartare-ger-okad-trygghet/
Vad gör dig stolt på din arbetsplats?
Kommundirektören har ställt frågan till alla förvaltningar.
Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp svarar följande:
Kulturskolan och Biblioteket
Som chef är jag stolt över personalens engagemang för verksamheten och den höga kompetens som vi genom vår
personal kan erbjuda kommuninvånarna
Kulturskolans alla konserter och föreställningar som görs under ett läsår
Bibliotekets enorma utbud av föreläsningar och aktiviteter
Museerna
Vi bjöd trelleborgarna på en underbar filmfestival i Smygehuk, med många kända skådespelare i publiken
En specialskriven pjäs om Jan Troell sattes upp och drog massor av folk i Stadsparken i somras
Museerna ställde om till att kunna möta skolklasser även digitalt
En evenemangspäckad sommar på Trelleborgen som drog mängder av besökare från när och fjärran
Utställningen om Jan Troell har väckt stor nyfikenhet hos lärare, rektorer och elever från både Trelleborg och
Vellinge. Hundratals niondeklassare har tagit del av utställningen och fått utveckla sitt eget skapande
Träffpunkterna och Kulturgarantin
Träffpunkter för seniorer i Trelleborg under kultur- och fritidsnämnden vingar ger ännu bättre verksamhet
Vi har gjort över100 musikföreställningar på alla våra särskilda boenden i år
Kansli
Ett trettiotal tillgängliga hjärtstartare ger ökad trygghet
Tryggare Trelleborg arbetar för en meningsfull fritid
Rekordmånga deltagartillfällen på lovaktiviteter
På Fritidsbanken kan du låna sport- och friluftsutrustning gratis
Ett tjugotal digitala informationsskärmar visar bland annat evenemangskalendern på platser i hela kommunen
Kommunens nya multiarena på Västervångshallen är invigd med höstkonsert
Priser delas årligen ut till Årets Kulturstipendiat, Årets Förening och Årets Idrottsprestation
God samverkan med lokala föreningar och organisationer
Nya anläggningsprojekt: ridsportanläggningar, omklädningsbyggnad på Söderslättshallen, ny rugbyanläggning, ny
idrottsanläggning vid Engelska skolan, utbyggnad av Axel Ebbes konsthall, utbyggnad av ishallen i Smygehamn, nytt
bibliotek i Anderslöv
Trygghetsvärdarna
Vi är stolta över kommunens och dess invånares engagemang kring det trygghetsskapande arbetet
Vi är stolta över alla utbildningsmöjligheter som vi har tillgång till
Serviceenheten
Vi är stolta över våra fotbollsplaner där våran A-plan på Vångavallen återkommande får beröm från SvFFs
matchdelegater.
Vi är stolta över att ha startat upp en ny verksamhet med driften av Kyrkoköpinge samt Brosjödals ridanläggningar.
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Vi är stolta över alla nya idrottsanläggningar som den senaste tiden byggts, håller på att byggas samt planeras
byggas i kommunen.
För den höga och varierande kompetensen som finns i arbetsgruppen där vi gemensamt löser de flesta uppgifter på
ett föredömligt sätt.
För de snabba omställningarna som vi gjort på våra anläggningar i samband med pandemirestriktioner där
Söderslättshallen varit en komplicerad fastighet att lösa.
Ungdomsenheten
Omställningen fritidsledarna gjorde för att behålla kontakten med ungdomarna när gårdarna stängdes, de fältade,
hade uteaktiviteter och gjorde onlineaktiviteter via Instagram.
SommarHäng i Stadsparken med aktiviteter i 9 veckor måndag-fredag kl. 12.00-21.00. Fler än 13 200
deltagartillfällen av barn och ungdomar registrerades plus den glädje som spreds till förbipasserande i en dyster tid.
De skapade även trygghet i Stadsparken genom sin närvaro.
Sysselsatte också 48 ungdomar som fick sommarjobb under vardera tre veckor.
Badhuset
Vi är stolta över Trelleborgs Badhus, som är den äldsta simhallen i Skåne och som var norra Europas finaste simhall
när den byggdes 1939.
Vi är stolta över att kunna erbjuda aktiviteter för alla våra medborgare, 0-99+ år.
Vi är stolta över vår simundervisning. Varje år lär sig många medborgare att simma hos oss, mestadels unga men
även en del vuxna.
Vi är stolta över att under 2021 har vi utvecklat vår simundervisning med Lovsimskola (sport-, påsk-, sommar- och
höstlov). Simskola för elever som ej nått sina mål i skolämnet Idrott och hälsa.
Och mycket mer…
Med vänlig hälsning
Annika Eriksdotter med medarbetare
Martin Wedin Hansson med medarbetare
#Stolthet och glädje
Kansliavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen

