NÅGRA ORD FRÅN KULTUR OCH FRITID

För fritidsgårdarna i Skurup är den yngre generationen
jätteviktig!
Trygghet – Drogfrihet – Kreativitet – Inflytande – Demokrati
Det centrala för fritidsgårdarna Skurup är den öppna verksamheten. Genom att
bedriva öppen frivillig verksamhet, ges möjlighet till vardagliga trygga möten
mellan ungdomar och vuxna. I en trygg öppen verksamhet kan ungdomar med
olika livsstil, bakgrund, kön och härkomst mötas i öppna och frivilliga
möten/samtal. Verksamheten präglas av trygghet, drogfrihet, kreativitet,
inflytande och demokrati. I den öppna verksamheten bedrivs, t ex kill- och
tjejgrupper och olika öppna aktiviteter för unga. På fritidsgårdarna är det lätt att
ha och skapa en meningsfull fritid! Tillsammans tar vi vara på ungas idéer och
tankar.
För att följa och se vad vi har på gång eller för att komma i kontakt med oss
kontakta oss på Facebook eller Instagram @fritidsgardarnaskurup

TACK FÖR ER
MEDVERKAN

STADSVANDRING 2019

KVÄLLENS PROGRAM
(Tiderna är ca tider)

Hej kommuninvånare.
Vi på Nattvandring Skurup tillsammans med fältgruppen i Skurups kommun
vill ge er möjligheten att medverka på en informationskväll i

17:30

FÖRVALTNINGSCHEF, EVA-MARIE ENGSTRÖM

Rutgerskolans Aula den 10 juli kl. 17.30.

FÄLTVERKSAMHETEN

Ni kommer att få ställa frågor till samtliga aktörer som presenteras här nedan.
Vad gör vi för att öka tryggheten i vår kommun?
Hur ser planerna ut för 2019?
Givetvis bjuder vi på tilltugg till dom som anmält sitt intresse här på
info@nattvandringskurup.se.
Vill man bara droppa in för att ta del av föredragen så går det alldeles utmärkt.
Vi avslutar med en rundvandring på Skurups gator.

POLISEN
RÄDDNINGSTJÄNST
POLITIKER
20:00

De aktörer som är inbjudna till informationskvällen är:
•
•
•
•
•

Nattvandring Skurup
Fältverksamheten
Polis
Räddningstjänsten syd
Politiker (representanter från M, C, S, KV, MP, SD)

Vad är syftet med detta?
Vi på Nattvandring Skurup vill hjälpa till med att öka förståelsen och
engagemanget på hur vi tillsammans i kommunen kan öka tryggheten, vad
kan vi alla bidra med?

TILLTUGG
FRÅGOR TILL DE OLIKA AKTÖRERNA.

21:00

Vem kommer ni få möjligheten att träffa?

NATTVANDRING SKURUP STARTAR MED NÅGRA ORD

STADSVANDRING

