2021-12-21

Nyhetsbrev - Kultur- och fritidsnytt, Skurups kommun
Kultur- och fritidsnytt är till för alla som är intresserade av vad som är på gång inom kultur och
fritid i Skurups kommun. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden.

Öppen Arena är tillbaka! Vill er förening
medverka?
Under våren kommer "Öppen Arena" att
starta upp igen vilket innebär att vi öppnar
upp Skurups Sparbank Arena under fyra
lördagskvällar. Projektet är ett
samverkansprojekt inom kommunen där
kultur och fritid tillsammans med
socialtjänsten, trygghetsvärdar, och polis
arbetar tillsammans med näringslivet och
föreningslivet för att skapa meningsfull
fritid för kommunens barn och unga i
åldern 13-18 år.
Lördagen den 19 februari kommer det
vara fokus på föreningslivet. Vill er
förening medverka under denna dag så
lägg ett mail till kulturfritid@skurup.se. Ni
medverkar utifrån era egna önskemål och
det finns möjlighet för stöd/bidrag till
föreningar som medverkar.
Klicka här
Jullovsaktiviteter
Nu är lovprogrammet klart för julen. Utöver
kostnadsfria julkonserter för hela familjen
kan man bland annat testa på bordtennis
med Skurups bordtennisklubb och
luftgevärsskytte med Skurups skytteklubb.
Klicka här

Extra föreningsstöd - Covid-19
Kommunstyrelsen har fördelat det extra föreningsstödet med anledning av Covid-19.
Följande fördelning beslutade kommunstyrelsen om:
- Hälsopunkten 10 000 kr
- Janstorps AIF 30 000 kr
- Rydsgårds AIF 30 000 kr
- Skurups Kick & Boxningsklubb 30 000 kr

- Skurups Bordtennisklubb 20 000 kr
- Skivarps Scoutkår 14 000 kr
- Skurups Scoutkår 14 500 kr
- Skurups Skytteförening 8 600 kr
- Skurups Sportklubb (Brottning) 15 000 kr
- Wemmenhögs Budoklubb 30 000 kr
- Skurups AIF 30 000 kr
- Skivarps GIF 10 000 kr
- Skurups Folkets hus och park 10 000 kr
- Slimminge Bygdegårdsförening 6 000 kr
- Röda korset 1 000 kr
- Selma Lagerlöfgruppen i V. Vemmnhög1 000 kr
- Västra Nöbbelövs Byalag 6 000 kr
Skurups Sparbanks Miljonen
Föreningar, ta chansen att söka Skurups Sparbanks "Miljonen". Fram till den 31 december
finns det möjlighet att ansöka om 400 000 kr från årets miljon.
Klicka här
Lokalbidrag
1 februari är sista dagen att ansöka om lokalbidrag.
Bidraget är avsett att stödja föreningar som äger eller förhyr lokal, i vilken man bedriver
regelbunden verksamhet. Bidrag utgår dock ej för kommunala lokaler, som redan är
subventionerade.
Klicka här

Bokning av kommunala
lokaler/anläggningar
Inför julen: Observera att vid röda dagar
och Jul-och Nyårsafton så gäller ej
föreningarnas säsongsbokningar.
Sedan den 1 december krävs det att
arrangörer av allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar inomhus med
mer än 100 deltagare/besökare antingen
inför särskilda begränsningar eller
använder vaccinationsbevis som
smittskyddsåtgärd. Det är varje arrangör
(dvs förening, verksamhet och företag)
som ansvarar för att informera sina
besökare om vaccinationsbevis.
För att kontrollera vaccinpass kan ni
använda Freja eIDS statligt godkända
app.
Klicka här
Bokning av kommunala
lokaler/anläggningar görs via kommunens
bokningssida.
Klicka här
Från och med 1 januari 2021 införs nya
avgifter och taxor för kommunens lokaler
och anläggningar.
Taxor och avgifter - Idrottshallar och
möteslokaler, 2021
Senior Sport School
Skurups kommun tillsammans med RFSISU Skåne kommer under början av
2022 att starta upp en ny skola av "Senior

Sport School". Känner du att du vill
komma ut och röra på dig lite och knyta
kontakter? Vill du prova på olika
aktiviteter, lära dig att laga god och nyttig
mat tillsammans med andra?
Klicka här
Skolsamverkan
Skurups skytteförening har under
höstterminen provat på skolsamverkan där
föreningen har bjudit in skolklasser för att
testa på luftgevärsskytte. Är er förening
intresserad av att starta upp
skolsamverkan kan vi inom kultur och fritid
hjälpa er. Lägg ett mail till
kulturfritid@skurup.se om ni är
intresserade.

Tips till föreningar: Ledare som som
lyssnar - en e-utbildning om psykisk
hälsa
Folkhälsomyndigheten har tagit fram en
webbaserad utbildning om psykisk hälsa
för dig som leder barn och unga på
fritiden. Som förening kan ni be era ledare
att ta del av denna utbildning och på så
sätt stärka era ledare i dessa viktiga
frågor.
Klicka här

Skånska idrottspriser - RF-SISU Skåne
Ta chansen att uppmärksamma eldsjälarna i era föreningar. Fram till den 31 december kan
man nominera kandidater till Årets idrottsförening, Årets Idrottsledare, Årets Funktionär och
Årets Idrottare. Dessa priser delar RF-SISU Skåne ut till personer och lag som gjort bra
insaster under året som gått.
Klicka här

Skurupskartan
Undrar du var närmaste lekplatsen finns,
motionsanläggningar eller
parkeringsplatser? Välkommen
till Skurupskartan som är en ny tjänst som
visar olika platser i Skurups kommun som
är intressanta för allmänheten. Kartan
visar även skolor, badplatser,
cykelpumpar, utegym och mycket mer. Du
kan se nya och äldre flygbilder från 60-och
70-talet.
Saknar ni någon plats i kommunen så hör
av er!
Klicka här

Kulturevenemang

I kommunens evenemangskalender finner ni kommande evenemang i kommunen. Vill ni ha
med ert evenemang i kalendern så lägg ett mail till kulturfritid@skurup.se.
Evenemangskalender

Skurups Bibliotek
Biblioteken kommer ha avvikande öppettider
under jul och nyår.
Bibliotekets hemsida

Kommunens biograf "Biorama" visar de senaste filmerna.
Biorama - Pärlan i Skurup

Fritidsgården i Skurup arrangerar som
vanligt en rad olika lovaktiviteter under
jullovet.
Fritidsgårdar - Skurups kommun

Kultur och fritid vill önska er alla en
God Jul & Gott Nytt År!

Dela gärna med dig av denna information till fler! Vill du inte längre få detta nyhetsbrev så
skicka ett meddelande till Kultur & Fritid

Med vänlig hälsning
Kultur- och fri dsenheten
Mar n Kalén - Fri dsstrateg

Släpp innehåll här

