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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.

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

Lokalt aktivitetsstöd
Nu kan föreningar ansöka om lokalt
aktivitetsstöd för perioden 1 juli-31 december
2021.
Sista ansökningsdag är den 25 februari.
Stödet söks som vanligt via ApN
(Aktivitetskort på nätet).
Med anledning av Covid-19 så gäller följande
även vid detta ansökningstillfälle:
För föreningar som beviljas lokalt
aktivitetsstöd för höstens aktiviteter 2021
kommer stödet vid behov baseras på
deltagartillfälle för hösten 2019.
Klicka här

Utvecklingsstöd
Föreningar som ansökt om "Utvecklingsstöd" eller "Utvecklingsstöd - Kultur" med
ansökningsdatum 31 oktober så kommer kommunstyrelsen att behandla ansökningarna under
februari månad. Efter det kommer ni få besked om era ansökningar har beviljats.
Sportlov - Vill er förening anordna
aktiviteter för barn o unga?
Vecka 8 (21-25 februari) har alla
skolelever i Skurups kommun sportlov.
Som vanligt sammanställer kommunen ett
"Sportlovsprogram" som skickas ut till alla
skolor.
Att erbjuda prova-på-tillfällen kan vara ett
bra sätt för föreningen att låta nya
medlemmar testa på en aktivitet på ett
enkelt vis. Under loven har många barn
och unga mer tid för olika aktiviteter.
Under sportlovet hoppas vi kunna erbjuda
kommunens barn och unga ett brett utbud
av roliga aktiviteter på hemmaplan. Vi vill
gärna att kommunens föreningar är med
oss i detta!
Klicka här
Öppen Arena inställt
Med anledning av den ökande smittspridningen och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer så har vi tagit beslut att flytta Öppen Arena till hösten. Vi hoppas att er
förening vill medverka i detta projekt under hösten istället.

Bokning av kommunala
lokaler/anläggningar
Sedan den 12 januari 2022 gäller nya
regler för offentliga tillställningar (tävling,

match, uppvisning) inomhus. Bland annat
måste anordnare av tillställningar med fler
än 50 åskådare kräva vaccinationsbevis.
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

Senior Sport School
Med anledning av den ökande
smittspridningen och
Folkhälsomyndighetens
rekommendationer så kommer Senior
Sport School flyttas till hösten istället.
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

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

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

Skurups kommun har fyra bibliotek,
folkbiblioteket i Skurups tätort samt biblioteken i
Abbekås, Rydsgård och Skivarp.
Bibliotekets hemsida

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

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

