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Bryggeriet jobbar för att skapa bästa möjliga
förutsättningar till att åka skateboard i Malmö.
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Att tänka att Bryggeriet har funnits och
verkat i snart 20 år är helt fantastiskt.
Att skateboard i Malmö fortsätter att
utvecklas, nya möjligheter skapas och antalet
skateboardintresserade växer. Vi har jobbat
hårt på att visa upp att skateboard är för
alla, tjej, kille och transpersoner, ung som
gammal, nybörjare eller proffs. Idag, liksom
förra året är uppdelningen 50/50 av tjejer
och killar på vår Nybörjarskate och det är
denna generation som kommer ta över och
visa riktningen för skateboard i framtiden.
Helt fantastiskt.
Bryggeriet drivs idag framåt med stor
passion, precis som när det startades för
snart 20 år sedan. Vi vill genom Bryggeriets
verksamhet påverka andra på ett positivt
och inspirerande sätt och vi jobbar stenhårt
för att ge bästa möjliga förutsättningar till
att åka skateboard, leva skateboard, känna
skateboard och utvecklas med skateboard
här i Malmö.
Vi ser med gott hopp om ett bra och
spännande 2017.
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FÖRENINGEN BRYGGERIET
Organisation
Föreningen Bryggeriet är en
allmännyttig ideell barn- och
ungdomsförening.
Föreningen Bryggeriet arbetar
för att skapa bästa möjliga
förutsättningar att åka skateboard
i Malmö, för våra medlemmar
och för skateboardintresserade
från när och fjärran. Utöver att
bygga och driva skateparker,
anordnar föreningen verksamhet
i form av aktiviteter, utbildning,
tävlingar och evenemang.
Föreningen Bryggeriet bildades
år 1997 av skateboardföreningen
Aggro kult, Unga Örnar och
KFUM, men projektet Bryggeriet
startande egentligen redan i
början av 90-talet då Aggro
Kult skapades i syfte att främja
skateboadkulturen i Malmö stad.
Verksamhetens kärna är
våra 2500 kvm stora lokaler
på Ystadvägen i Malmö. Av
dessa utgör ca 2000 kvm
skateboardpark. Resten är café,
kontor och utbildningslokaler.
År 2016 har varit ett spännande
och intressant år för Föreningen
Bryggeriet. Skateboardparken
har varit öppen sju dagar i
veckan under inomhussäsongen.
Dessa dagar är fyllda med olika
verksamheter som Nybörjarskate,
Skate Goats(skateboardskola),
Tösabidarna (tjejskate), Old
Bastards (30+ sessions)
samt öppethållande för alla.
Under sommarmånaderna

flyttar vi vår verksamhet
till Stapelbäddsparken och
Kroksbäck skatepark.
Vi har utfört en ombyggnad av
vårt kafe, som nu upplevs mycket
trevligare och mysigare.
En kvalitetshöjning är gjord
med extra personal under
öppettiderna samt fler och
effektivare avstämningsmöten
med personal.
Stämningen och arbetsmoralen är
viktig för oss och vi upplever att
den har förbättrats markant.
Satsningar görs även på vår
innemiljö med en luftrenare i
skateboardhallen, fler städtimmar
och bättre städmaterial.
Verksamheten innehåller även
en del där vi bygger skateparker
i betong i Malmö och andra
delar av landet. Under året har vi
arbetat med fem betongparker (bl
a Kroksbäck Skatepark i Malmö,
Perstorp, Värnamo, Uppsala)
2016 har vi genomfört våra
populära arrangemang Vert
Attack som hade 10-års jubileum,
Bryggeriet Street, Get Set Go!,
Vans Pro Skate Park Series World
Champinship, Folkets Miniramp
jam i Folkets park, Skate Malmö
Street samt Betongcupen på fyra
olika orter i Sverige. Till detta
kommer mindre tillställningar
på Bryggeriet som utställningar,
Invigning av nya skateytan,
Hjulavslutning och X-mas
mayhem.

Sist men inte minst så blev
vi nominerade som finalist
i kategorin Malmö Stads
Näringslivspris inom
kreativa näringar 2016.

Styrelse
Ordförande:
Peter Rosberg
Ledamöter:
Daniel Melkersson
Oyuki Matsumuto
John Dahlquist
Magnus Evergård
Gerti Eriksson
Peter Eriksson
Håkan Andersson
Örjan Wallén

Medlemmar
2016 hade Föreningen Bryggeriet
2107 medlemmar, hälften är
Malmöbor. Av våra medlemmar i
Malmö är 25% kvinnor.
Under året hade vi ca 20 000
besök på Bryggeriet under
inomhussäsongen.

Personal
Under 2016 jobbade vi vidare
med våra befintliga mötesrutiner
men skapade också nya
mötesforum. Syftet är ett mer
fokuserat arbete, kvalitetshöja
och utveckla vår verksamhet så
våra medlemmar får en roligare
och bättre upplevelse när de
besöker sin förening.

Räknar vi alla som fått lön
från föreningen Bryggeriet
under 2016 kommer vi upp till
över 25 stycken personer. För
drift och öppethållande är vi
10 stycken heltidsanställda, 1
halvtidsanställd och cirka 5 st
timanställda.
Bygg inne under sommaren
anställde vi 4 stycken arbetare
och bygg ute hade vi cirka 7-8
stycken som arbetade i externa
byggprojekt.
Vårt friskvårdsbidrag ligger
på 2000 kronor per person
och personalen kan gå och
träna en timme i veckan under
arbetstid.
Utöver den tillsvidare, projekt
och timanställda personalen
hade vi under 2016 ett tjugotal
praktikanter, praoelever,
samhällstjänst och ideela
krafter som hjälpte oss att hålla
Bryggeriet öppet och levande.
Vi tar hänsyn till de
individuellas förutsättningar
då vi har några anställda med
begränsad arbetsförmåga.
Bryggeriet tillhör IDEAs
arbetsgivarförbund och har
kollektivavtal med Unionen.

Samarbeten
MKB
Planering av nytt bostadshus
i direkt anslutning till
Stapelbäddsparken

med elevboende och
verksamhetslokal. Projektet
beräknas klart dec 2017 och
inflyttningsklart våren 2018.
Malmö stad
Vi har sedan projekt
Stapelbäddsparkens start jobbat
i nära samarbete med Malmö
stad. Sen 2015 har Malmö stad
en fast tjänst som samordnare
för skateboardverksamhet vilket
är helt unikt och en stor vinst för
skateboard i Malmö.
Vans
Vi har under några år jobbat
tillsammans med Vans genom
vårt årliga Vert Attackevenemang och Vans Pro
Skate Park Series World
Championship.
Sveriges Skateboardförbund
Bryggeriet sitter med två
representater i Sveriges
Skateboardförbunds styrelse.
Sydsten
Vi har sedan byggandet av
Stapelbäddsparken haft ett
samarbete med Sydsten. I år
producerade vi dessutom en
reklamfilm åt Sydsten.

BRYGGERIET SKATEPARK
Bryggeriet Skatepark är en
av världens absolut främsta
skateparker. Stora resurser läggs
varje år på att förfina, förnya och
utveckla den bas som Malmös
skatescen vilar på. Förening och
skola, små och stora evenemang,
skateverksamhet med Skate
Goats, Nybörjarskate, Old
Bastards och Tösabidarna samt
det unika samarbetet med Malmö
stad genom arrangemang och
byggande av skateparker runt om
i staden.
Bryggeriet Skatepark är den
gemensamma nämnaren för
alla Malmös skateboardåkare,
nybörjare som proffs, tjej eller
kille eller gammal som ung och
som skapar en komplett och
levande skatescen där alla är
välkomna. Bryggeriet Skatepark
är hjärtat i Malmös skatescen.
Bryggeriet Skatepark består av
två olika streetytor, två bowls

samt en vertramp. Under året
har vi renoverat bowl och vert
inför tävlingen Vert Attack,
spenderat sommaren med att
göra en omfattande ombyggnad
av stora streetytan samt byggt
en del konceptuella ramper inför
tävlingen Bryggeriet Street.

Bryggeriet Skatepark
är hjärtat i Malmös
skatescen.

SKATEVERKSAMHET

TÖSABIDARNA
Det gångna året har Tösabidarna
växt och blivit markant fler.
Det har märkts såväl under
vår ordinarie verksamhet, som
på diverse evenemang och
vid tillfällen för prova-påskate. 2016 utgjorde 25% av
Bryggeriets medlemmar, som
är bosatta i Malmö av kvinnor,
vilket är en fantastisk utveckling.
Vi arbetar ständigt med att
förbättra, utveckla och jämställa
verksamheten.

till kostnadsfri utlåning för
de som inte har någon egen.
Tösabidarnas måndagskvällar har
växt succesivt och numera har vi
Tösabidarna även på torsdagar
18.00 - 20.00.
Tösabidarna på
Stapelbäddsparken
Under utomhussäsongen har
Tösabidarna haft session på
Stapelbäddsparken varje måndag
mellan kl. 18.00-20.00 med
coach på plats och lånebrädor till
hands.

Måndagar & torsdagar
Varje måndag och torsdag,
med undantag för lov och röda
helgdagar, har Tösabidarna
session på Bryggeriet skatepark
i Malmö. Den här tiden är
skateparken reserverad för alla
som definierar sig som kvinnor,
tjejer eller transpersoner. Under
den här tiden finns coach
på plats och vi har brädor

Mer med Tösabidarna
Tösabidarna har även uppdaterat
sin grafiska profil, erbjudit
prova-på-skate vid bl.a.
sport- sommar- och höstlov,
drivit på Get Set Go!, bjudit
in till Tösabidarna Weekend,
tryckt brädor, synts i en rad
dagstidningar och producerat

en mängd filmklipp till bl.a.
Instagram.

SKATEGOATS
Skate Goats är Bryggeriets
skateboardskola som riktar
sig till dem som vill utveckla
sina skateboardkunskaper och
har Bryggeriets bonuskort. I
grupper om 15 personer samlas
deltagarna under två timmar per
vecka, tillsammans med våra
erfarna Skate Goats-ledare i en
annars tom skatepark. Vi sätter
fokus på att åka skateboard och
ha roligt tillsammans för att på
så vis utvecklas på brädan. Skate
Goats kör en grupp på onsdagar
och två grupper på söndagar.
Varje termin avslutas med
utdelning av diplom och t-shirts.

dagläger i fyra veckor med
fyra olika grupper. Grupperna
samlades tre timmar per dag
med två ledare. Förutom t-shirt
och diplom ingick även fika.

NYBÖRJARSKATE
Varje måndag och torsdag
kl. 16.00-18.00 under
inomhussäsongen är det
nybörjarskate på Bryggeriet.
Tiden är avsatt för nybörjare
som vill komma igång med
sin skateboardåkning. Vi har
två coacher på plats, som man
kan be om hjälp för att lära sig
grunderna. Vi har expanderat
vårt antal lånebrädor och skydd,
som man kan låna kostnadsfritt.
Nybörjarskate
Stapelbäddsparken

Skate Goats Dagläger
Under sommarlovet flyttade vi
i vanlig ordning ut Skate Goats
till Stapelbäddsparken och körde

När inomhusäsongen var
över under vårterminen
och innan vi öppnade upp
Bryggeriet under höstterminen,

flyttade vi nybörjarskaten till
Stapelbäddsparken. Under
sommarlovet hade vi också sex
veckor med nybörjarskate/
prova på, på vardagar kl. 13.0015.00.

OLD BASTARDS
Old Bastards kallar sig de
skejtare som är från 30 år
och uppåt. Det är ett löst
sammansatt gäng av Bryggeriets
medlemmar med allt från
nybörjare till riktigt avancerade
åkare som träffas på lördagar
för att rulla, fika och ha en kul
stund. På sommaren träffas man
ute på Stapelbäddsparken eller
på Sibbarp och på vintern inne
på Bryggeriet. I Malmö med
omnejd har det närmast blivit
en folkrörelse med skateboard
bland de äldre.
På Bryggeriet har Old Bastards
sin egen tid på lördagar och
allt sedan starten 2006 har den

tiden utökats eftersom det bara
blir fler och fler äldre som åker.
Numera är det öpppet mellan
08.00 och 14.00.
Under året har Old Bastards
engagemang i Föreningen
Bryggeriet ökat avsevärt i form
av ideellt arbete vilket gett en
positiv utveckling för både
föreningen och medlemmarna.
Lördagssessionerna på
Bryggeriet driver Old Bastards
helt ideellt och dessutom
har man bl.a. hjälpt till med
städning, värdskap, försäljning
och information vid våra events
Vert Attack och Vans Pro Skate
Park Series.

BRYGGERIETS GYMNASIUM

Bryggeriets Gymnasium är en
fristående skola vars huvudman är
en ideell förening, vilket innebär att
skolan inte drivs i vinstsyfte. Här
läser du Estetiska programmet med
inriktningarna Estetik och Media
eller Bild och Form. Du väljer också
en profil: Skateboard, Serieteckning,
Fri konst eller Foto och film.

Vårt mål är att sudda ut
gränserna mellan skola
och fritid.
Vårt mål är att sudda ut gränserna
mellan skola och fritid. När
lektionerna är slut befinner du
dig mitt i en av världens bästa
skateparker och har också möjlighet
att jobba med tecknande, foto och
film eller bara umgås.
Förutom att förbereda dig på
högskolestudier vill vi ge utrymme
för alla att odla sina intressen.
www.bryggerietsgymnasium.se

WWW.BRYGGERIETSGYMNASIUM.SE

Eftersom Föreningen Bryggeriet
driver skateverksamhet, bygger
skateparker, arrangerar tävlingar och
evenemang så finns det oändliga
möjligheter för att engagera sig och
vara en del av Malmös unika och
fantastiska skatescen.

Vi har sedan hösten 2006 tre
årskurser med ca 150 elever. Det lilla
formatet gör det lätt att tillgodose
vars och ens behov och intressen
och gör det möjligt att som elev
påverka sin skola.

SÖK TILL BRYGGERIETES GYMNASIUM
SKATEBOARD / FOTO & FILM / KONST

Att kunna kombinera studier med
sitt största intresse i livet är få
förunnat. Men här på Bryggeriet
har vi gjort detta möjligt genom att
starta ett “skateboardgymnasium”
- Bryggeriets Gymnasium där du
har möjlighet att hänge dig åt allt
vad skateboardkulturen erbjuder
i kombination med foto, film, fri
konst, design och serieteckning. Vår
skola delar lokaler med världens
bästa skatepark - Bryggeriet
skatepark.
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BRYGGERIET BYGG
Skateparkens betydelse för
utvecklingen av skateboarding
är gigantisk. Skateparken är
fundamentet för skatescenen
och en samlingsplats för alla
skateboardintresserade. Här kan man
lära sig grunderna, träffa likasinnade
skateboardälskare och ta del i olika
arrangemang.

Vi brinner för att bygga
och forma framtidens
skateboardparker
Bryggeriet har byggt skateparker och
ramper sedan början av 90-talet och
är idag en av de ledande aktörerna
på marknaden. Vi brinner för
att bygga och forma framtidens
skateboardparker och är måna om

PROJEKT 2016
- Tynnered Göteborg
- Trollhättan
- Värnamo
- Kroksbäck Malmö
- Fagersta
- Uppsala

att ge bästa möjliga förutsättningar
för att åka skateboard och utveckla
sitt intresse genom att skapa en rolig
och utmanande miljö.
Bryggeriet 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 tar ansvar för att
skateboard utvecklas och
växer, både lokalt och globalt
genom att tillgodose fantastiska
skateparker designade och
byggda av skateboardåkare för
skateboardåkare.

BRYGGERIET EVENTS
Bryggeriet har arrangerat
skateboardtävlingar och
skateboardevenemang sedan
Bryggeriets begynnelse. Allt från
små lokala tillställningar till stora
internationella tävlingar med
skateboardåkare från hela världen.
Tävlingar och arrangemang är av
stor betydelse för skatescenens
utveckling och under åren har vi
byggt upp ett fantastiskt samarbete
med Malmö stad vilket har lett till
stora etablerade internationella
tävlingar, nya skateparker och
skatespots runt om i staden.
Det är av stor vikt att aktivera
våra parker och spots, att visa upp
skateboard, skapa gemenskap och
delaktighet samt locka intresserade
från när och fjärran till vår
stad. Resultatet blir en stad som
uppskattar skateboard och satsar på

EVENEMANG 2016
- Vert Attack
- Folkets Miniramp Jam
- Skate Malmö Street
- Vans Pro Skate Park Series World
Championship
- Get Set Go!
- Bryggeriet Street

dess utveckling. Idag räknas Malmö
som en av världens främsta städer
för skateboardåkning och det är tack
vare det unika samarbete Bryggeriet
har skapat med staden.
I egen regi eller tillsammans med
Malmö stad står Bryggeriet bakom
evenemang som t ex Vert Attack,
Bryggeriet Street, Betongcupen,
Get Set Go! och Ultra Bowl. 2016
hade vi dessutom äran att arrangera
världsmästerkspen i park skating
tillsammans med Vans och Malmö
stad.

Tävlingar och
arrangemang är av
stor betydelse för
skatescenens utveckling

foto: Eken

foto: Ramin

foto: Ramin

BRYGGERIETS TIDSLINJE
Skateboardföreningen Aggro Kult skapas i
syfte att främja skateboardkulturen i Malmö.

1995

Aggro Kult bygger inomhusramp i ett
gammalt klassrum på Sofielunds folketshus.

1996

Aggro Kult startar projekt “Bryggeriet” och
börjar jobba med Ronny Hallberg (KFUM)
och Håkan Larsson (Unga Örnar).
Aggro Kult bygger streetyta på Limhamn.

Bryggeriet startar projekt Stapelbäddsparken.
DIY projektet Savannen skapas. Detta
blir ett startskott för en DIY-rörelse som
sedan sprider sig över Europa och en
viktig pusselbit i skapandet av Malmös
betongparker.

2004		

1998

Bryggeriet öppnar sina portar den 21:a
maj för att sedan inviga hela skateparken
den 4:e september med skateboardtävling,
uppvisningar, livemusik och andra
festligheter.
Bryggeriet nomineras av Nöjesguiden som
årets glädjespridare.

1999

Bryggeriet blir arenan i tre år framåt för
Etnies European Open - europas största
tävlingsserie i skateboard.

2000

Bryggeriet nomineras återigen av
Nöjesguiden som årets glädjespridare.

2001

Bryggeriet bygger utbildningssalar och
startar en projektledarutbildning i samarbete
med Malmö Högskola och Österlens
Folkhögskola.

2002

Bryggeriet arrangerar för första gången
läger för tjejer - Bryggeriet Girlcamp vilket
fortsätter i många år framöver.

arrangeras på STPLN med deltagare från hela
världen.

Bryggeriet bygger betongpark i Oxie
tillsammans med Concreatures.

2014

Tösabidarna grundas.

Bryggeriet skapar tillsammans med Malmö
stad skateboardtävlingarna Ultra Bowl och
Get Set Go!

Savannen rivs och ett nytt DIY-projekt
skapas - Steppen.

Bryggeriet anordningar finalen i den
europeiska skateboardtävlingsserien Wild In
the Park.

2005

Konstnären David Shrigley målar poolen på
Stapelbäddsparken.

Bryggeriet startar bygget av
Stapelbäddsparken och parken står färdig
sent på hösten.

1997

Aggro Kult bildar föreningen Bryggeriet.
Samma år bygger Aggro Kult en streetyta i
Sibbarp.

2009

2006

Invigning av Stapelbäddsparken och
en månad senare arrangeras Quiksilver
Bowlriders - den dåvarande största tävlingen i
världen för bowlskating.
Bryggeriet startar friskola - Bryggeriets
Gymnasium där man kan välja inriktningen
Skateboard.
Bryggeriet arrangerar Vert Attack för första
gången.
Bryggeriet arrangerar tillsammans med
Pontus Alv konstutställningen Le Boxx i
de gamla lokalerna på Stapelbäddsparken
med deltagare från hela världen bl a Mark
Gonzales, Fernando Elvira, Richard Gilligan
och Stefan Marx.

2007

2010

Bryggeriet startar den nationella
tävlingsserien Betongcupen.

2011

Bryggeriet startar tävlingen Gold School streettävling för de 30 år och över.
Bryggeriet skapar Skate Malmö - en
internationell skateboardguide på nätet
tillsammans med Malmö stad.
VBS / Vice gör reportage om Bryggeriet och
skateboard i Malmö.
Steve Caballero och Christian Hosoi gästar
för första gången Vert Attack.
Första numret av Bryggeriets medlemstidning
Raka Rör ges ut.

2012

Bryggeriet och John Magnusson vinner
Malmö stads upplevelsepris.

The Berrics gör reportage om Bryggeriets
Gymnasium.

Bryggeriet startar Pool Art-projektet
tillsammans med Konstförvaltningen på
Malmö stad där en konstnär fick i uppdrag
att måla poolen på Stapelbäddsparken.

Bryggeriet bygger betongpark i Trollhättan.

2008

Bryggeriet bygger betongparken i Sibbarp
och startar Viking Block tillsammans med
Concreatures.
Bryggeriet tilldelas Svenska Skateboardgalans
hederspris.

Tösabidarna vinner pris på KPH Award 2012
för projektet Öresund Rundt.

2013

Bryggeriet bygger miniramp i Folkets park
samt bygger ut Stapelbäddsparken med 350
kvm ny bowlyta.
Bryggeriet bygger betongpark i Åkarp och i
Rydsgård.
Raka Rör - a skate malmö photo exhibition

Bryggeriet skapar Bryggeriet Street - ett årligt
streetevenemang tillsammans med Bryggeriets
Gymnasium.
Bryggeriet arrangerar tillsammans med Malmö
stad och lokala aktörer Back to Värnhem streettävling på Värnhemstorget.
Bryggeriet renoverar Stapelbäddsparken.
Bryggeriets Gymnasium inviger nya
utbildningslokaler.
Bryggeriet bygger betonpark i Höör,
Katrineholm, Verdal i Norge samt en privat
bowl i Linköping.

2015

Bryggeriet renoverar och bygger ut Sibbarp
Skatepark.
Ultra Bowl flyttar från Stapelbäddsparken till
Sibbarp.
Tony Hawk och Bob Burnqvist gästar Vert
Attack 9.
Bryggeriet bygger betongpark i
Smålandsstenar, Oslo och Tynnered.

2016

Bryggeriet får i uppdrag att designa och
bygga en ny skatepark i Kroksbäck speciellt
framtagen för VM i parkskating som
Bryggeriet är med och arrangerar tillsammans
med Vans och Malmö stad.
Bryggeriet arrangerar för tionde gången Vert
Attack.
Bryggeriet bygger betongpark i Trollhättan,
Värnamo och Perstorp samt ny miniramp i
Folkets park i Malmö, miniramp i Varberg och
en ny inomhuspark i Mariestad.
Bryggeriets Gymnasium firar tioårsjubileum.
Bryggeriet är finalist till Malmö stads
Näringslivspris inom kreativa näringar.
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