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Att du läser detta betyder att du har någon 
anknytning till Malmö och skateboard. Med 
den här lilla tidningen vill vi som arbetar 
med skateboard i Malmö berätta mer om 
vad vi gör och vad du kan ha det till. Vi kommer inte få med allting, men gläntar på 
dörren och hoppas att du vill komma in. Det är en helt otrolig värld vi har här!

Innan vi dyker ner i gottepåsen måste några saker vara klara! För att fatta vad detta 
handlar om, är det nödvändigt att känna till några grundläggande grejer. 

Ett långsiktigt, målmedvetet arbete ligger bakom framgångshistorien om Malmö som en av världens främ-
sta skateboardstäder. Här har skateboardåkare gått samman för att ta tillvara sina intressen och skapa 
förutsättningar för skateboard. Det har vi gjort i en egen organisation, utan vinstsyfte, där alla medel styr åt 
ett håll: mer och bättre skateboard. Malmö stad har insett fördelarna med att gynna vår kultur och det är vi 
glada för. Men utvecklingen av skateboard, den styr vi.

Det är den världen vi hoppas att du vill vara en del av! Vi växer hela tiden och ser många - unga och gamla, 
killar och tjejer, gamla och nya svenskar – som växer med oss. Och som skejtar utav bara helvete. Bättre 
kan det inte bli och samtidigt kan det alltid bli bättre. Det har vi sett om och om igen. Så vi rullar på! 

/Bryggeriet crew

Hej

inneHåll:

Ansvarig utgivare: Föreningen Bryggeriet
Samtliga fotografier: Nils Svensson
Skribenter: Marcus Nyström, Nils Svensson



I svenskt klimat är det absolut nödvändigt med 
en inomhusanläggning under höst, vinter och 
vår. Därför är det naturligt att Bryggeriet växte 
fram kring en inomhuspark. Det var 13 år sedan. 
Det hade funnits andra i Malmö tidigare, men 
det var inne i Pripps gamla bryggerilokaler på 
Ystadvägen som vi fick ett eget ställe på allvar. 
Sedan starten har streetytorna byggts om många 
gånger. Numera förnyar och underhåller vi ytorna 
kontinuerligt. Bryggeriet har egna snickare och 
nära samarbete med Bryggeriets gymnasium och 
Malmö stad kring inomhusparken.

Hitta hit: Föreningarnas hus på Ystadvägen 44, mittemot Musikhögsko-
lan. Hit kommer du lätt från centrala Malmö med buss 8 (mot Kastan-
jegården, hållplats Heleneholmsskolan) eller en kvarts promenad från 
Möllevången.

Byggår: 1998 och ombyggd många gånger sedan dess

Här finns: Kafé med skatebutik och flipperspel, Bryggeriets gymnasiesko-
la och våra föreningslokaler. Skateparken består av stora street-ytor, två 
bowler (runda ramper) och en vertramp.

Aktiviteter: Öppet sju dagar i veckan, med särskilda skatetider för nybörjare, tjejer, Old Bastards (30+) och 
andra medlemsgrupper. Filmvisningar och utställningar. Extra öppet under skollov. Tävlingar på alla nivåer.

På gång: Under sommaren sker en stor ombyggnad av streeten och det ryktas om nya material på ytan! 
Vädret avgör när Bryggeriet öppnar för hösten, men dörrarna står definitivt öppna till den 17 september och 
Wild in the Park.

Mer info: Fråga oss! Eller titta in på www.bryggeriet.org

Att skate kunnat växa sig starkt i Malmö har i grunden en enda förklar-
ing: Skejtare har skapat det tillsammans. Genom att vi organiserat oss 
och tillsammans sagt vad vi behöver, har Bryggeriet Skatepark kunnat 
bli till. Och med Föreningen Bryggeriet som bas har vi kunnat fortsätta 
på det spåret, att skaffa fram vad skaters vill ha mest av allt: mer 
skateboard! Tillsammans har vi skapat fem skateparker bara i Malmö 
med omnejd, som vi driver, arrangerar och skejtar i. De är öppna för 
alla, men det är Bryggeriets medlemmar som gör det möjligt att hålla 
igång dem, med personal, musik, tävlingar och aktiviteter. Här går vi 
igenom de 5 parkerna, i den ordning de kommit till.

Stapelbäddsparken
Explosionen av nya betongparker började med “Stapel”. Bryggeriet och Malmö stad byggde skatedelen av parken 
2005, med hjälp av ett internationellt byggteam. Bryggeriet driver skateparken sedan start och sommartid flyttar 
all verksamhet ner hit. Här finns Curbside Café med kök, grill, skatebutik och musiksystem. Det är en av Bryggeri-
ets stora utmaningar att driva verksamhet i Stapelbäddsparken, samtidigt som inomhusparken Bryggeriet byggs 
om. Detta skulle aldrig gå utan våra medlemmar och trogna kunder. Ett stort tack för det! Eller, egentligen är det 
du som har dig själv att tacka för detta...

Adress: Stapelbäddsgatan 1, två stenkast från Turning Torso. Gå hit från centralstation på 10 minuter eller ta 
buss 8 (mot Västra hamnen, hållplats Stapelbäddsparken) eller buss 2 (mot Västra hamnen, hållplats Turning 
Torso). 

Byggår: 2005. Ny betongramp på streetytan 2010. Nya träkonstruktioner på streetytan vartefter.

Här finns: Curbside Café med skatebutik. En av Europas största och bästa skateparker.

Aktiviteter: Bryggeriets verksamhet flyttar till “Stapel” på sommaren, bland annat nybörjar-skate, sessions och 
tävlingar.

På gång: Under sommaren händer mycket i parken. Fråga i kaféet! Den 19-21 augusti går Malmö Ultra Bowl III av 
stapeln. På Stapeln.

Mer info: Fråga oss! Och titta in på www.skatemalmo.se. För information om övriga händelser i parken, se 
www.stapelbaddsparken.se

Skateparkerna

Bryggeriet Skatepark

John Magnusson fs lipslide och Andreas 
Lindström fs tuckknee. 

Daniel Håkansson bs ollie och Fernando 
Bramsmark wall jam.



Oxie Skatepark
De flesta betongparker som Bryggeriet ligger bakom, 
görs i samarbete med ett par australiensiska parkbyg-
gare som går under namnet Concreatures. När förorten 
Oxie skulle ha en skatepark fick Concreatures fria händer 
och resultatet är en originell liten park, med böjar, banks 
och en cirkelrund barriär som måste ses och skejtas.

Komma hit: Från centrala Malmö är det en mil ut till 
Oxie. Ta tåget mot Ystad, kliv av i Oxie och gå vidare i 
tågets färdriktning på vänster sida av spåret. Eller åk 
med buss 1 mot Kristineberg (hållplats Oshögavången). 
Parken ligger vid foten av den stora gröna kullen.

Byggår: 2009

Här finns: Naturskönt belägen betongpark i det lilla 
formatet. 

Mer info: www.skatemalmo.se

Bara Skatepark
Skateparken i Bara är det senaste tillskottet från 
Bryggeriet som även den är skapad i samarbete 
med Concreatures. Parken är i den mindre skalan, 
orginell och utmanande och bara 15 minuter från 
centrala Malmö. 

Komma hit: Buss 142 från Malmö eller en lång 
och skön cykelfärd i östlig riktning. 

Byggår: 2011

Här finns: Fantastisk skatepark i småstadslugn. 

Mer info: www.skatemalmo.se

Sibbarp Skatepark
Skejtare kring Bryggeriet har sedan många år byggt i betong, på övergivna platser i staden. Dessa byggen 
föder en speciell form av åkning som varit karaktäristisk för Malmö och nu sprids vida omkring. När en ny 
skatepark skulle anläggas i Sibbarp (Bryggeriet hade tidigare en vanlig, sur, svensk streetyta på samma 
plats), hämtades idéerna från de tidigare byggena. Året därpå skulle den klassiska U-rampen i Holma rivas, så 
vi körde ner den till Sibbarp och gjöt in den i parken. Bryggeriet vill fortsätta utveckla Sibbarp Skatepark. Men 
det återstår att se vad de lokala makthavarna tycker om saken. 

Komma hit: Parken ligger mellan kallbadhuset och campingen i Sibbarp. Hit cyklar man från centrala Malmö 
på 20 minuter, eller tar buss 34 (mot Sibbarp, från exempelvis Södervärn eller Värnhem).

Byggår: 2008 med tillbyggnad 2009 och 2010.

Här finns: Betongpark med lägre och “streetigare” terräng än de flesta andra betongparker. 

Aktiviteter: Betongcupen, en serie tävlingar runtom i Sverige, börjar varje år i med Malmö DIY i Sibbarp. 
Många skateturister som kommer till Malmö bor på Sibbarp camping och skejtar parken.

Mer info: www.skatemalmo.se

David Stenström, like a virgin Sibbarp Skatepark.

john Magnusson bs ollie i Oxie



I Sverige har det alltid varit aktuellt med en plats 
under tak att åka skateboard på under vintrar och 
regnig vår och höst. Malmö hade redan på 80-talet 
en fin skateboardhall med parkettgolv som innehöll  
en vertramp som då var den centrala delen i 
dåtidens skateboardparker, men det fanns också 
flyouts, quarterpipes, slider bars och lite andra 
roliga ting att åka på. Mega City hette skatelo-
kalen och fanns på Monbijougatan, högst upp i en 
gammal fabrikslokal där man en gång knegade 
ordentligt. 

Malmös skatepark Mega City var tyvärr inte 
långvarig men engagemanget fanns kvar och inom 
några år var det dags för nästa inomhusprojekt 
i form av Nalles Skate Ranch. Nalle Colt som 
drev den lokala skateboardaffären Nalles var den 
drivande kraften och hans Ranch var placerad i 
östra hamnens industriområde. Industrilokalen 
var ganska så mycket större än Mega City och 
innehöll en miniramp och diverse street prylar och 
ett riktigt bra betonggolv. Så fort portarna öpp-

nades så var detta skånes nya samlingsplats för 
skateboardåkare. Tyvärr var detta paradis kortlivat 
men innan ljuset släcktes för gott på Nalles Skate 
Ranch så hanns det med att organisera en stor 
nationell tävling där deltagare från hela sverige 
tog sig ner och fick en smak för Malmö och dess 
lokala talanger. 

Gamla testamentet

Inomhuslokaler med ramper fanns det lite var stans nu, 
i Lund, Dalby, Södra Sandby, utanför Trelleborg men 
inget i Malmö. I Malmö fanns det dock garage där lena 
betonggolv bredde ut sig med diverse roliga obstacles 
att skata på. Vintertid var dessa lokaler och garage 
väldigt välbesökta och såg till att skånes skatescen 
höll sig levande och i framkant. 

Efter att ha tillbringat ett antal vintrar i garagen under 
triangeln lyckades tillslut den lokala skateboardförenin-
gen Aggro Kult som redan byggt en magnifik miniramp 
på Lindängen, ordna ett klassrum på Sofielunds gamla 
skola som på den tiden stod tom och längtade efter 
olika verksamheter som kunde få liv i byggnaden igen. 
Föreningen Aggro Kult skapades i början på 90-talet 
just för att främja skateboardkulturen i Malmö samt 
med målet att skapa en inomhusskatepark och med 
denna lilla skateboardlokal så var en viktig tårtbit på 
plats. 

Aggro Kult byggde en miniramp som täckte varje 
kvadratcentimeter av rummet och detta blev ett 
fantastiskt alternativ till garagen då man vill åka lite 
böj. Rampen som byggdes 1996 lockade till sig åkare 
från hela skåne och Köpenhamn och de svettiga skate-
sessionsen som revs av är fortfarande legendariska. 

Samma år öppnade två av Malmös eldsjälar en ny 
skateboardbutik i stan vid namn Boards R Us. Skate-
boardföreningen Aggro Kult och dess skateboardåkare 

- Bryggeriets historia 

Björn Olofsson kastar ett getöga på Pontus Alvs frontside ollie to smith på Malmös dåvarande skateboardaffär Boards´R Us 
bakgård. Här samsades Malmös duvor och skatare och det heta sessions revs av dagligen på den tighta minin. 

Familjen Olofsson reglar upp bowlen som fortfarande står där den ska 13 år senare. 

Patrik “Kami” Evander , fs hurricane på Sofielunds folkets 
hus 1996.



var det redan dags för EM i skateboard som Bryggeriet 
organiserade tillsammans med Etnies tre år i rad. Flera 
andra stora internationella tävlingar, demos och andra 
evenemang avlöpte varandra i rask takt de kommande 
åren och många runt om i världen fick upp ögonen för 
Malmö som skateboarddestination. 

Men drömmarna tog inte slut i samband med byggandet 
av Bryggeriet. Efter många års resor runt i Europa där be-
sök på olika fantastiska skateparker byggda i betong så 
började drömmen om en egen betongpark växa fram så 
smått. Genom Bryggeriets egna projektutbildning skapade 
John Magnusson projektet Stapelbäddsparken
som han förankrade ordentligt på Malmö stad för att 
sedan fortsätta processen under Bryggeriets trygga 
vingar. Visionerna var skyhöga och resultatet blev långt 
över förväntningarna. Ännu en skateboardanläggning i 
världsklass var född i Malmö och ännu en gång bevisades 
kvaliteten på vad Bryggeriet hade lyckats skapa. Inom 
loppet av ett år så var parkens första världscupstävling in-
bokad och världseliten flockades ännu en gång till Malmö. 

Så har det varit sedan dess. Evenemangen avlöper varan-
dra, skateboardåkare från hela världen besöker Malmö för 
att ta del i vad vi skapat och nya skateparker fortsätter att 
byggas i och runt omkring Malmö. 

Vi fortsätter jobba med att förverkliga våra drömmar, 
skapa nya parker och nya förutsättningar för att Malmö 
ska vara världens bästa skateboardstad. 

fick plötsligt en naturlig bas att jobba från och 
skateboardtävlingar och andra projekt sattes till 
verket. Med rätt näring började skateboard växa igen 
i Malmö och genom aktivt värvande av medlemmar 
så började Aggro Kult få lite mer tyngd och en stor 
skara anhängare. Efter att aktivt kämpat efter en 
inomhuslokal i flera år fick man slutligen napp och en 
process startades där Malmö stad, föreningar och 
fastighetsägare blandades in. Aggro Kult redovisade 
sina tankar och idéer, allt från färdiga ritningar till en 
komplett verksamhetsbeskrivning vilket resulterade i 
att Fritidsnämnden slutligen tog beslutet om att stötta 
föreningens drömprojekt. Året var 1997 och vi hade 
slutligen fått tillgång till en fantastisk lokal, sliten och 
nergången men med oändliga möjligheter, belägen 
mitt i Malmös gamla anrika bryggeri Pripps. Därefter 
följde hårt arbete med att iordningställa lokalerna, 
designa och bygga skateparken och förbereda för 
den anstormning som skulle ske när portarna slutli-
gen kunde öppnas den 4:e september 1998. Äntligen 
fanns vad som blev Europas främsta skatepark nu 
tillgänglig för alla Malmös skateboardåkare. 

Efter det här började det ta ordentlig fart. Malmö 
var plötsligt på skateboardkartan som en av de mer 
intressanta destinationerna och inom loppet av ett år 

Smyginvigning 1998. Den 21:e maj blev trycket för stort och Malmös skateboadåkare välkomnades in till ett halvfärdigt
Bryggeriet. Längst fram i ledet ser vi Nicola Grubar, Alex Somogyvari, Danijel Stankovic samt skate-oden, Björn Olofsson - en av 
Bryggeriets grundare. 
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Sebastian Lindoff, Daniel Håkansson, Pontus Alv samt Martin 
Nilsson skatar genom Bryggeriets historia. 



Shop
Vi skejtare i Malmö har vissa gemensamma intressen. Vi behöver ställen att skejta på och grejer att skejta 
med. Därför samlas vi kring skateparker och skatebutiker. Att köpa skategrejer är roligt, när man har råd 
och hittar vad man behöver. Men det kan också vara en plåga, när man saknar det nödvändiga och inte 
har råd eller inte kan hitta något som passar. Bryggeriet är skapat av skejtare, för skejtare, så att det kan 
skejtas. Och eftersom det kräver viss utrustning så driver Bryggeriet en skatebutik. Vi fokuserar på det 
nödvändiga och lägger till lite av det extra. Hela tiden med åkningen i fokus.

Att sälja skateboards blir man inte rik på, fråga vilken kommersiell skateboardaffär som helst. Det är skor, 
kläder och produkter runtomkring som får det att gå ihop. Bryggeriets skateshop måste gå runt, med 
personal, lokaler och transporter. Men den syftar inte till att skapa något överskott. Och när det blir lite 
över går hundra procent in i skateverksamheten, eftersom Bryggeriet är en ideell förening. Handlar fler 
från Bryggeriets butik så kan Bryggeriet bygga fler curbs, ordna fler aktiviteter och utöka öppettiderna i in-
omhusparken. Förutom att det ökar utrymmet för fler och ännu bättre medlemsförmåner förstås. I butiken. 

Att skaffa nya skategrejer medför vissa lyxproblem, som att välja vad man ska köpa. I en butik på internet 
kan man räkna till 70 olika brädmärken, 36 olika hjultillverkare och truckar med 17 olika avsändare. Och 
varje märke gör många olika modeller. Hur ska man sortera i detta? Mycket är tycke och smak, men det 
finns också skillnader i kvalitet och användbarhet. Till vår butik väljer vi välbeprövade produkter, sådant vi 
själva vill ha, som vi vet håller länge och som passar åkningen häromkring. Bakom den kunskapen ligger 
årtionden av erferanhet och många byrålådor fulla av mindre lyckade köp. Den så kallade “industrin” har 
en lång historia och vi med den. Bryggeriets butik är långt ifrån en välsorterad skatebutik, om man med 
det menar att det ska finnas truckar av 17 olika fabrikat. Däremot har vi ett komplett sortiment, med det 
nödvändiga för alla åldrar, storlekar och typer av skating, i våra skateparker och på våra gator. Och om det 
är något du saknar i butiken så tar vi gärna in det. Om vi tror på det.

Svårt att välja bräda?
För att det ska vara kul att åka skateboard behöver man en skateboard som funkar för det man vill åka. 
Skateboard är alltså både en aktivitet och något man skruvar ihop av en bräda, truckar, hjul och kullager. 
De två är så nära förknippade. Därför är det självklart för oss på Bryggeriet att bistå med både åkning och 
utrustning. Oavsett om du köper en helt ny set-up eller vill byta ut någon del av din gamla, så får du hjälp att 
välja delar som passar och att sätta ihop dem. Naturligtvis finns det alltid kunniga skejtare på plats i butiken.

Spara pengar!
Skateboard handlar inte om pengar och prylar. Men en viss insats är nödvändig. Den försöker vi göra så liten 
som möjlig, särskilt för dom som är med i Bryggeriet. Fråga oss om aktuella rabatter och hur du gör för att 
gå med!

Det händer att Bryggeriet anordnar skate-loppis, för ägarbyten av mindre lyckade nyförvärv, oönskade 
presenter, tävlingsvinster i fel storlek, sponsrade kalsonger och halvslitna prylar i allmänhet. Det brukar bli 
mycket populära tillställningar. Utan att avslöja för mycket kan vi säga att den här verksamheten kommer att 
utökas. Inte här och nu. Men inom en någorlunda snar framtid. Så, om du slår till på de där randiga hjulen, på 
brädan som borde ha gjort nollies av sig själv eller skydd som visar sig vara i fel storlek, så är det inte helt 
kört. Det kommer nya chanser att sälja, byta och ge nytt liv åt gamla prylar. Åtminstone för dig som är med i 
Bryggeriet och Skate Malmö.



Skate Malmö
Skate. Malmö. Två ord som hör ihop. 

Det är svårt att tänka sig det ena utan 
det andra. Kombinationen finns sedan 

länge samlad i ett tredje: Bryggeriet. Det är 
Bryggeriet som byggt skateboard i Malmö och det är Bryggeriet 
som tillsammans med Malmö stad nu ger skatemalmö en ny 
samlingspunkt och ett ansikte utåt: Skate Malmö. Där ingår du! 
Och du. Och du. Se dig omkring! Det har plötsligt blivit enklare.

Skatemalmö sjuder av aktivitet på alla håll och kanter. Och det 
är alla grymma skejtare som är dess hjärta och blodomlopp. 
Att bara hålla sig uppdaterad om allt som händer i Malmös 
skatevärld är åtminstone ett heltidsjobb. Om det räcker. Mycket 
sker i skrymslen och avkrokar dit ljuset aldrig når. Och så måste 
det vara. Men det finns också mycket som vi vill få ut, dela och 
samlas kring. Skate Malmö gör detta tillgängligt för alla, från 
inbitna malmöskaters till skateturister på sitt första besök.

Såhär till att börja med kretsar Skate Malmö kring hemsidan, 
skatemalmo.se. Den görs med stöd av Malmö stad och är på 
engelska, eftersom Malmö angår många fler än oss svensksnack-
are. Att bygga detta hem på nätet är en rejäl utmaning. Det är så 
mycket som ska in, som ska gå att överblicka och fördjupa sig 
i. Därför kategoriseras och länkas innehållet på en mängd olika 
sätt. Hur du använder Skate Malmö blir upp till dig, det viktiga för 
oss är att du känner dig som hemma och börjar använda skiten. 
Här har du delarna till en set-up; skruva ihop den och börja köra! 
Välj vad du läser, säg vad du tycker och berätta för oss vad som 
händer!



Det finns många sätt att röra sig mellan Skate Malmös olika delar. Vart 
du än går så finns den övre och undre delen med. Där har du kategorier, 
sökfält och “Skate Malmö” som leder dig tillbaka till förstasidan.

På förstasidan finns allt nytt. Till vänster de senaste artiklarna 
som publicerats. Till höger de senaste kommentarerna från 
andra besökare (Recent Comments). I mitten hittar du de 
populäraste artiklarna (Popular Posts) och de senaste inläggen 
på Twitter. Med hjälp av “Archives” kan du snabbt bläddra fram 
till äldre artiklar från en vissa månad.

“Articles”. Det ska gå lätt och fort att hitta saker på sidan. Därför visas 
överblickar som bilder och rubriker, med de senaste överst.

På Bryggeriets hemsida har man alltid kunnat läsa senaste nytt, men det 
händer så mycket i skatemalmö att den gamla sidan inte längre räcker till. 
Den finns däremot kvar och fokuserar i fortsättningen på föreningen och 
inomhusparken Bryggeriet.

När du följer Skate Malmö regelbundet finns allt du behöver på första 
sidan. Här läggs artiklar och nyheter upp vartefter, du kan se de senaste 
kommentarerna från andra läsare, vilka artiklar som är populärast för 
tillfället och en kalender sammanfattar vad som är på gång. Dessutom 
finns här länkar till Skate Malmös många vänner och möjlighet att göra 
sökningar eller klicka dig fram via kategorier som “Skatespots”, “Inter-
views” och “Transportation”. Till varje artikel finns också en information-
sruta, med länkar till liknande grejer och till annat av samma författare 
eller med samma etikett. Om du navigerar nätet genom sociala medier 
får du förstås reda på uppdateringar genom Twitter och Facebook. Det 
är upp till dig hur du använder detta, precis som det är du som bestäm-
mer hur, var, när och med vem du skejtar. Bara du gör det!



Idag har man otroliga möjligheter som skateboardåkare 
i Malmö. Med fem olika skateparker, stora internationella 
tävlingar och andra roliga skateboardevents så går 
det ingen nöd på någon skateboardintresserad i denna 
stad. Och mer blir det. Bryggeriet jobbar stenhårt på 
att utveckla Malmös skatescen ytterligare med mer 
skateparker, tävlingar och andra roliga happenings.

Var med och stöd oss i arbetet med att göra Malmös 
skatescen till världens bästa. Bryggeriet är en ideell fören-
ing där allt överflöd går rakt in i föreningen för fortsatt 
utveckling av det vi alla gillar bäst, skateboard.

Det borde vara självklart att varje skejtare med anknytning till Malmö är med i vår 
gemensamma organisation, stödjer skateutveckling, håller sig uppdaterad och drar 
nytta av förmånerna. Men du är kanske ny i sammanhanget, eller behöver argument 
för att övertyga någon som är det, så vi drar igenom de mest uppenbara skälen:

Att gå med i Bryggeriet ocH Bli en Aktiv del Av SkAte mAlmö är enkelt.
välj BArA ett Av AlternAtiven nedAn! medlemSkAp gäller ett Helt år ocH 
koStAr 300 kr.  topp tio

de tio främsta skälen att vara med i Bryggeriet och Skate 
malmö:

10. Dina kompisar är det förmodligen redan.
9. Många sessions, tävlingar, utställningar och fester är enbart för medlemmar.
8. Du får rabatter på coola skateprylar i vår butik.
7. Din fotbollsklubb säljer ändå bara lotter, tvättar matchtröjor och petar follk 
från laget.
6. När världens bästa skejtare kommer till Malmös många tävlingar kan du säga 
att “Vi har tagit hit dom”.
5. Höst, vinter och vår skejtar du billigare inne i Bryggeriet Skatepark.
4. När du sätter ett klistermärke med Bryggeriet eller Skate Malmö på din bräda 
representerar du dig själv.
3. Ditt deltagande bidrar till att visa att vi är en stor och engagerad grupp, värd 
att fortsätta satsa på.
2. Det är Bryggeriet som ligger bakom nästan varenda skatepark i Skåne. Och det 
blir flera, med ditt stöd.

Och, DET främsta skälet till att gå med i Bryggeriet och Skate Malmö, om du inte 
redan är det:

1. Vi är alla skejtare som vill ha mer skateboard, av skaters för skaters!

Bli medlem du också!

direkt
gå till kaféet i Stapelbäddsparken eller på Bryggeriet, så hjälper vi dig!

internet
det går också utmärkt att bli medlem på internet. gå in på www.bryggeriet.org, klicka på “medlem” och följ 
instruktionerna. det är lätt som 1-2-3.

post
om du inte kommer loss på annat sätt, kan du alltid lämna in den här talongen, eller skicka den med 
posten, så ordnar vi resten!

Namn:
Född:	 	 	 	(år,	mån,	dag)

Adress:
Postnr:
Telefon:
Telefon	anhörig:
E-post:

Valfritt:

Här	lägger	jag	upp	material	på	internet	(t.ex.	blogg,	hemsida,	användarprofil):

Adress:	Föreningen	Bryggeriet,	Ystadvägen	46,	214	45	Malmö

Bryggeriet	följer	Personuppgiftslagen,	inga	personuppgifter	förs	vidare	till	tredje	man.

Sarah Meurle bs smith Stapelbäddsparken. 




