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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.

Extra föreningsstöd - Covid-19
Föreningar som ansökte om kommunens extra stöd med anledning av Covid-19 kommer få
bidragsbesked inom någon vecka. Kommunstyrelsen, som beslutar i ärendet, kommer att
behandla ärendet på kommande sammanträde.
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
Föreningsaktiviteter under Julen
Vill er förening arrangera någon
lovaktivitet för kommunens barn och unga
under julen? I så fall ska ni lägga ett mail
till: Kulturfritid@skurup.se
Kommunen kommer sammanställa alla
jullovsaktiviteter i ett gemensamt
lovprogram som marknadsförs via dels
skolor och kommunens olika sociala
kanaler.

Bokning av kommunala
lokaler/anläggningar
Inför julen:
Föreningar som har säsongsbokningar i
kommunala lokaler/anläggningar ska
inkomma senast den 5 december med
info om man tänker ta uppehåll under
julen. Ni gör detta genom att lägga ett mail
till Kulturfritid@skurup.se
Observera att vid röda dagar och Jul-och
Nyårsafton så gäller ej föreningarnas
säsongsbokningar.
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
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 är åter öppna som vanligt!

Bibliotekets hemsida

Kommunens biograf "Biorama" är äntligen igång igen!
Biorama - Pärlan i Skurup

Fritidsgården i Skurup är igång och
planerar aktiviteter för julen som riktar sig
till kommunens barn och unga.
Fritidsgårdar - Skurups kommun

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

