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Bryggeriet 2012

2012 har varit ännu ett händelserikt år för Bryggeriet och vi fortsätter att höja 
ribban för skateboard ännu några steg både i Malmö och i resten av landet. Vi har 
fortsatt vårt arbete med att mer fokuserat satsa på skateboardutveckling tillsammans 
med vår skateboardverksamhet. Vårt mål är att erbjuda den absolut bästa 
skatescenen i världen med verksamhet, skateparker, skatespots och evenemang och 
resultatet är långt över förväntan. 

Bryggeriet 

För 14 år sedan när vi skapade Bryggeriet så 
var Malmös skatescen näst intill obefintlig. 
Inga betongparker, inomhushallar, Vert Attack, 
Ultrabowl eller andra roliga skateboardrelaterade 
händelser. Efter mer än ett decenniums hårt arbete 
har Bryggeriet lyckats bygga upp Malmö till en 
av de absolut bästa skateboardstäderna i Europa, 
med en fantastisk inomhuspark, tre betongparker 
(Stapelbäddsparken, Sibbarp Skatepark och Oxie 
Skatepark) i världsklass samt världscupstävlingar 
av högsta rang.

Bryggeriet har haft en betydande roll i hela 
Sverige redan sedan starten 1998. Med vår 
kunskap och expertis har vi hjälpt kommuner 
runt om i landet att förverkliga sina drömmar om 
skateparker och rampbygge och idag designar, 
konstruerar och projekterar vi skateparker över 
hela Sverige i olika samarbetskonstellationer.

Kärnan i Föreningen Bryggeriets verksamhet är 
Bryggeriet Skatepark på Ystadvägen i Malmö. 
Här tar vi emot tusentals besökare som har 
möjlighet att skata oavsett väder och vind i en 
unik och väldesignad skatepark av högsta klass. 
Här hittar vi dessutom ett trevligt café med 
utsikt över hela skateparken där man också kan 
koppla av i den vardagsliknande miljön och surfa 
trådlöst på internet eller njuta av den senaste 
skateboardfilmen på vår 50 tummare. Bryggeriet 

huserar också en skateboardshop där du hittar allt 
du kan behöva i skateboardväg med rabatterade 
priser för Bryggeriets medlemmar. 

Det är från dessa lokaler här på Ystadvägen 
vi jobbar för att planera unika och spännande 
evenemang, nya skateparker av alla de slag 
och andra roliga saker som konstutställningar, 
musikspelningar och allt annat som har med 
skateboard att göra i Malmö och dess omkrets.

Verksamhet

2012 har vi organiserat om vårt medlemssystem. 
Medlemskapet är nu indelat i två olika nivåer, 
grundmedlemskap som ingår i inträdesavgiften 
första gången du besöker Bryggeriet samt 
skatemedlemskap som kostar 300 kr /år och ger 
dig rabatterat inträde och andra fina erbjudanden.  



Besöksstatistiken för 2012 ser ut på följande sätt. 

Medlemmar och Besökare 2012

Medlemmar: 1700 (700 malmöbor)
Bryggeriets Gymnasium: 150 (36 malmöbor)
Evenemang: 1500 (50% malmöbor)

Totalt antal besökare: 3350

Genus: 90 % män, 10 % kvinnor

Besök 2012

Bryggeriet kvällstid: 14 000
Bryggeriet dagtid: 30 000
Evenemang: 3000
Café: 1000

Totalt antal besök: 48 000

Medlemmar

För att ytterligare förenkla och förtydliga så gäller 
nu medlemskortet i ett år från det datum man betalar 
medlemsavgift oavsett vilken nivå man är medlem på. 
Detta innebär att medlemsantalet är avsevärt högre än 
tidigare år. Medlemsantalet har under 2012 stigit med 
ca 200% och vi har fått ca 300 nya medlemmar som 
är Malmöbor. 

Organisation

Personal

År 2012 prioriterade vi vår interna kommunikation 
och införde nya mötesrutiner. Detta har gett resultat 
i bättre vi-känsla, rakare kommunikation och ett mer 
fokuserat arbetsutförande. 

Räknar vi alla som fått lön av föreningen under 
2012 kommer vi upp över 20 st. Föreningen hade 
vid årets slut 11 stycken tillsvidareanställda och 3 
stycken timanställda. Under perioder projektanställde 
föreningen rampbyggare som hjälpte oss bygga om 
åkytorna inne på föreningen samt en del byggde på 
uppdrag utanför huset. 

Personalen har friskvårdbidrag på 700 kr per år och 
kan gå och träna en timme i veckan på arbetstid. 
Utöver den tillsvidare, projekt och timanställda 
personalen hade vi ett 30-tal tillfälliga arbetskrafter 
som samhällstjänst, ung i sommar, olika sorters prao 

och praktikanter som hjälpte oss att hålla 
Bryggeriet levande och öppet. 

Föreningens medlemmar arbetar också ideellt 
på daglig basis och vid våra arrangemang.

Bryggeriet följer IDEA, Ideella 
organisationers kollektivavtal. Stor hänsyn 
tas till de individuella förutsättningarna 
i personalgruppen som består av flertalet 
personer med begränsad arbetsförmåga, tex 
lönebidragsberättigade och personer i andra 
arbetsmarknadsåtgärder.

Förändringsarbete/Utveckling

Den mer fokuserade inriktningen på 
skateboard, bygg och arrangemang, som 
Bryggeriet sysslar med har inneburit 
mycket hårt arbete. Målet har varit att finna 
en långsiktig, stabil ekonomi som ska ge 
Bryggeriet ännu bättre möjlighet att utvecklas. 
Den strategin har varit att gå in i den egna 
verksamheten och lyfta fram de egenskaper, 
de färdigheter och den kreativa förmågan som 
finns inom Bryggeriet bland personal och 
medlemmar. 

Dessa idéer har vi professionaliserat, 
konceptualiserat och lanserat till aktörer 
utanför vår egen organisation. Vi har med 
detta skapat en egen nisch, en egen genre, ett 
behov som idag växer ute i varje kommun i 
Norden. Vi har utvecklat lösningar på dessa 
behov och dessa lösningar bygger på det som 
Bryggeriet står för, ett socialt ansvarstagande, 
ett gediget kunnande och specialkompetens 
inom skateboard och utbildning. Några 
exempel är att Bryggeriet hjälpt att starta upp 
skateparkskonstruktionsbolaget Concreatures 
AB, driver Viking Block i samarbete med 
Sydsten och Concreatures, arrangerar 
sveriges elitserie i skateboard - Betongcupen, 
startat upp Sveriges Skateboardförbund, gör 
förstudier och skateparksdesigner till andra 
städer och kommuner. 
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Verksamhet på Bryggeriet

Måndagar

16.00 - 18.00 Nybörjarskate

18.00 - 21.00 Tösabidarna

Tisdagar -Fredagar

16.00 - 21.00

Lördagar

10.00 - 14.00 Oldbastards

14.00 - 20.00

Söndagar

12.00 - 14.00 Skate Goats

14.00 - 20.00

Nybörjarskate

Måndagar 16 - 18. Här har alla som är färska 
på skateboard eller aldrig tidigare varit på 
Bryggeriet chansen att komma hit och testa 
under lite lugnare former. Här finns ledare på 
plats för att ge tips och hjälpa till.

Tösabidarna (Tjejskate)

Antalet skateboardåkande tjejer har sakta men 
säkert ökat de senaste åren. Vi tycker att det är 
en positiv utveckling och arbetar aktivt för att 
öka antalet skateboardåkande tjejer. 2012 var 12 
% av Bryggeriets medlemmar kvinnor vilket är 
en  ökning sedan 2011. 

Tre timmar varje måndag är skateparken 
reserverad för tjejer oavsett ålder eller nivå. 
Två coacher ställer upp ideellt. Bra tid för tjejer 
att i lugn och ro prova på att åka skateboard 
och känna in ramperna, som under andra tider 
domineras av killar. Utöver att åka skateboard 
tillsammans under den angivna tiden hittar 
Tösabidarna på fler aktiviteter tillsammans för 
att stärka samhörighet och bjuda in fler tjejer 
till skateboardkulturen, så som prova-på-skate 
(Kul i fem), deltagande på tjejmässor runt om i 

Skåne, studiebesök m.m.

Som kvinnlig medlem i Föreningen Bryggeriet blir 
man automatiskt en del av Tösabidarna.

Skate camps

På Bryggeriet har vi genom åren arrangerat 
återkommande skateboardläger för tjejer, vid namn 
Bryggeriet GirlSkateCamp. Dessa skate camps har 
kommit att bli mycket populära och uppskattade 
bland samtliga deltagare. Hit har tjejer kommit från 
hela landet och även andra delar av Europa. Det är 
en utmärkt mötesplats för tjejer att knyta kontakter 
med andra tjejer med samma intresse och inspireras 
av varandra. Våra skate camps har ökat gemenskapen 
bland tjejerna och stärkt deras självförtroende både på 
brädan och vid sidan av den.

Bryggeriet har dessutom ett nära samarbete med 
Triple A (Sveriges första skateboardmärke av och 
för tjejer) och No Limit (en nationell organisation 
som bland annat ligger bakom Sveriges första 
skateboardturné och skatefilm med tjejer).

Oldbastards

Under hela året har vi kört ”Old Bastards”- sessions 
varje lördag med utökade öppettider från 10.00-
14.00 där skateboardåkare över 30 år träffas, åker 
skateboard och mediabevakar sin utveckling. Detta 
har lett till ett antal filmer och till att fler och fler 
vallfärdar till ”Old Bastards”- sessionsen.

Skate Goats - School of skate

Ledarledd skateboardskola på söndagar där man i 
grupp om 15 personer åker skateboard tillsammans. 
Under två timmar lär man sig nya trick och utvecklar 
sin åkning med hjälp av våra erfarna ledare. Vi sätter 



fokus på att skejta och ha roligt tillsammans. 

Skate Goats riktar sig till Bryggeriets 
medlemmar, tjejer och killar, ung som gammal 
från 8 år och uppåt.

Skate Goats Camps - Stehag

En veckas skateboardläger i samarbete med 
Föreningen Tor i Stehag. 20 deltagre och tre 
ledare med gätsande skateproffs från USA. 

tävlingar och evenemang

Bryggeriet har arrangerat tävlingar och 
evenemang sedan 1998, både stora 
världscupsevent samt små lokala tävlingar. 
Den gemensamma nämnaren har dock alltid 
varit densamma där skateboardåkarna och 
skateboadåkning varit i fokus. Bryggeriet har 
lyckats skapa egna internationella evenemang 
som drar världens skateboardelit till Malmö år 
efter år. 

Vert Attack 6 - Bryggeriet

Vert Attack har blivit ett väletablerat evenemang 
i världen som växer för varje år. 2012 års 
evenemang lockade ca 110 deltagare från 
hela världen och en publik på ca 600 pers. 
Precis som föregående år var det välbesökt av 
skateboardvärldens legender och genom vår live 
webcast kunde folk i hela världen följa tävlingen. 
Vår webcast hade ca 13 000 tittare samt 
skatemalmo.se där info och webcast fanns hade 
ca 37 000 besök under januari månad. 

Vi har skapat detta evenemang från grunden och 
jobbat upp det till en fast punkt för alla hängivna 
vertskatare runt om i världen. Vert Attack är helt 
unikt. 

Young Gunz - Junior Street tävling -  Bryggeriet

Streettävling för våra yngre medlemmar på 
Bryggeriet. 

Betongcupen

Betongcupen är en satsning som Bryggeriet 
startade tillsammans med Malmö stad 2010 med 
en rikstäckande “elitserie” i skateboard. Sedan 
2012 sköter Bryggeriet Betongcupen i egen regi. 

Betongcupen 2012 hade följande stopp;

Gustavsberg - Stockholm
Oxie - Malmö
Tibro
Skellefteå
Halmstad

Betongcupen återkommer 2013. 

Bryggeriet arrangerade en resa för våra 
medlemmar till Betongcupens stopp i 
Gustavsberg  Med tre minibussar fullpackade 
körde vi från Malmö till Stockholm med 
skatestopp i Jönköping och Norrköping. Vi bodde 
alla tillsammans på fritidsgården i Gustavsberg 
och gjorde utflykter till Stockholms skateparker 
innan det var dags att sätta igång årets första 
betongcupstävling. 



Ultra Bowl 4 - Stapelbäddsparken

Sommarens stora skateboardhändelse. 
Världscupsevenemanget Ultra Bowl arrangeras 
tillsammans med Malmö stad och lockar världens 
bästa skateboardåkare till Stapelbäddsparken 
och Malmö för att ta del i ett av världscupens 
populäraste stopp. Ultra Bowl är ett tredagarsevent 
som innehåller förutom själva bowltävlingen även 
tjejtävlingen Get Set Go! som är en av världens 
största tävlingar i sin klass, best trick-tävlingar, 
superrampstävling på Malmöfestivalen och mycket 
mycket mer. Ultra Bowl lockade 2012 ca 15 000 
till Stapelbäddsparken och ca 15 000 som följde vår 
webcast live. Skatemalmo.se hade under augusti 
månad ca. 34 000 besök. 

Minirampsjam utanför stadsbiblioteket i Malmö

Bryggeriet hyrde ut sin mobila miniramp till 
Stadsbiblioteket i Malmö där vi höll i prova på 
verksamhet under ett par dagar i juli. Det hela 
avslutades med en liten tävling som uppskattades 
av bibliotekets besökare, passerande flanörer och 
många av Malmös skateboardåkare. 

Gold School Street comp - Bryggeriet

Gold School är Bryggeriets nya återkommande 
streettävling för de som är över 30 år. För tredje året 
i rad samlades det äldre gardet för att umgås och 
göra upp om Gold School titeln. 

Red Bull Manny mania - tävling 
stapelbäddsparken.

Streettävling på Stapelbäddsparken där vinnaren 
fick en plats i finalen i NYC. 

Stapelonsdag

Under sommaren arrangerades det lite olika 
aktiviteter på Stapelbäddsparken i form av 
filmvisningar, musikframträdanden mm under 
namnet Stapelonsdag. Bryggeriet visade 
skateboardfilm och grillade hamburgare. 

Volcom Wild in the Parks - Bryggeriet

Streettävling för både juniorer och seniorer där 
vinnarna går vidare till den stora Europafinalen. 

Malmö Hardcore Festival - Bryggeriet

Malmö HC Fest är en musikfestival på 
Bryggeriet där en lång rad band, framförallt i 
genrerna punk & hardcore, spelade live. Det var 
spännande att använda Bryggeriet på ett nytt sätt, 
i ett sammanhang som både har starka band till 
skateboardkultur och som definitivt går bortom vad 
vi vanligtvis gör. Festivalen var utsåld och vi hade 
ca 700 besökare. 



Bygg & Design

Bryggeriet har byggt skateparker och ramper 
sedan början av 90-talet och är idag en av 
de ledande aktörerna på marknaden. Vi utför 
allt från mindre förstudier till kompletta 
förfrågningsunderlag, bygghandlingar och 
konstruktioner. Att designa och projektera en 
skateboardpark kräver många års erfarenhet 
samt ett stort intresse för skateboard och 
skateboardparker. 

Bryggeriet Skatepark

Under 2012 har det i vanlig ordning skett en 
stor ombyggnad av Bryggeriets streetyta. Med 
ca 60 000 besök om året krävs det kontinuerliga 
förändringar för att hålla parken aktuell och 
utmanande och det är framför allt streetytan som 
behöver mest vård och kärlek. Vi har också gjort 
en större ombyggnad av stora bowlen. 

Stapelbäddsparken

Årlig uppdatering av streetobjekten. Här 
samarbetade vi tillsammans med The Human 
Pyramids Collective som målade objekten i 
samband med deras utställning på STPLN. 

Oxie

I samband med Betongcupen gjorde vi en 
utbyggnad i form av tre nya objekt som har 
öppnat upp parken på ett helt nytt sätt. Nu 
finns det oändliga möjligheter och Oxies fina 
betongpark har fått ett nytt liv. 

Båstad

600 kvm skatepark i betong som designades av 
Bryggeriet och byggdes av vår samarbetspartner 
Concreatures. Skateparken var klar och invigd i 
Juli månad. 

Media

Foto, film. TV och text. Nationellt och 
internationellt. Mediauppmärksamheten för 
Bryggeriet, Stapelbäddsparken, Sibbarp Skatepark 
och Oxie Skatepark har som vanligt varit mycket 
god under året. 

Bryggeriets Gymnasium, har synts i nationell och 
internationell media i form av artiklar, reportage 
och annonsering.

Olika skatetidningar runt om i hela världen 
har gjort reportage om Bryggeriet och våra 
medlemmar. 

Bryggeriets tjejskate har uppmärksammats i 
artiklar och med flera TV-inslag.

Här är några exempel på några större projekt. 

Deconstruction - fotoutställning av Nils 
Svensson 

Skatefotoutställning på Landskrona Museum som 
berättade historien om Malmös skateboardscen. 
Utställningen öppnade i maj månad och varade 
hela sommaren till början av september. 

The Human Pyramids Collective

Tillsammans med föreningen STPLN arrangerade 
vi utställningen CMYK av The Human Pyramids 
Collective på Stapelbäddsparken i samband med 
skateboardtävlingen Ultra Bowl. Artister från 
USA, Irland, England, Australien, Spanien och 
Sverige ställde ut fotografier och illustrationer. 

Bryggeriets Gymnasium @ the Berrics

The Berrics är en av skateboardvärldens största 
websidor lokaliserade i Los Angeles i USA, där 
de framförallt fokuserar på skateboardåkning i 
sin egna skateboard med samma namn men som 
också producerar filmer från andra aktuella och 
intressanta områden inom skateboadvärlden. 
Efter att Bryggeriet och vår unika verksamhet 
med skatepark och skola figurerat i diverse 
skateboardmedia under många år ledde detta till 
att The Berrics producerade en film om just vår 
verksamhet. 



Trollhättan

1500 kvm skatepark i betong med bowl och street. 
Bryggeriet utförde med sin spetskompetens 
byggnationen av parken tillsammans med hjälp av 
PEAB. 

Lomma

350 kvm skatepark i betong designad av 
Bryggeriet och byggd av vår samarbetspartner 
Concreatures. Parken var klar i maj månad. 

Sölvesborg

600 kvm designad av Bryggeriets medlem Daniel 
Håkansson. Bryggeriet stod för projektledning och  
bygget utfördes i vanlig ordning av Concreatures. 

Örkelljunga

Design av Bryggeriet. Skateparken byggs under 
2013. 

Viking block

Viking Block är vår pool coping som vi 
tillsammans med Sydsten och Concreatures 
säljer till skateparksbyggen runt om i Europa. 
Under 2012 försedde skateparksprojekt i hela 
Europa och särskilt i Frankrike där vi etablerat en 
samarbetspartner. 

DIY-projekt

Malmö är känt för sina DIY-projekt som byggts 
på olika platser de senaste 10-åren. Denna 
undergroundrörelse är också en bidragande 
faktor till att Malmö är en central punkt på 
skateboardkartan. Bryggeriets medlemmar är i hög 
grad aktiva på dessa områden och ser ideellt till 
att det byggs så mycket som är möjligt runt om i 
staden.

Projekt

Skate Malmö

Bryggeriet har skapat en ny internationell websida 
riktad till skateboardåkare runt om i världen 
som vill ta del i vad som sker i Malmö och dess 
omnejd. Här hittar man allt man behöver veta i 
form av skateparker, skatespots, evenemang och 

allt annat som har med skateboard att göra. Under 
2012 hade SkateMalmö ca 160 000 besök från 
hela världen. 

Raka Rör

Raka rör är Bryggeriets medlemstidning som 
informerar om vår verksamhet och allt annat som 
rör skateboarding in Malmö. Tidningen som är 
gratis är tryckt ganska enkelt som ett fanzine och 
första numret gjordes i 1000 ex. I första numret 
fick vi lära oss lite mer om våra olika skateparker, 
en grundlig genomgång av Bryggeriets historia, en 
liten förtitt på Angry Mob Supply som kommer bli 
Bryggeriets nya skateboardshop samt info om hur 
man går till väga för att bli medlem i Bryggeriet. 
Nummer två växte rejält och innehöll intervjuer 
med medlemmar, rapport från Vert Attack och 
mycket mycket mer. 

Sveriges Skateboardförbund

Föreningen Bryggeriet har varit med och startat 
upp Sveriges Skateboardförbund. I december 
skickades det in en ansökan till RF som 
fortfarande är under handläggning. 

Bryggeriets Gymnasium

Bryggeriets Gymnasium drivs som en ideell 
förening, Bryggeriets BildningsByrå. Vi har 
sedan hösten 2006 tre årskurser med ca 150 
elever, lärarkår, skolkanslist, skolsköterska, 
studievägledare, kurator samt två skolledare, 
rektor och biträdande rektor. 
För mer info se BryggerietsBildningsByrås 
verksamhetsberättelse.

malmoskate

2012 har varit ännu ett fantastiskt år för 
Bryggeriet och Malmös skateboardåkare. 
Utvecklingen fortsätter i rask takt framåt 
och möjligheterna är oändliga. Nya 
spännande projekt väntar 2013 som innebär 
att Malmö kommer fortsätta att vara en av 
världens skateboardmetropoler. 


