Föreningen Bryggeriet
Verksamhetsberättelse 2009

Bryggeriet 2009
Bryggeriet 11 år
För elva år sedan när vi skapade Bryggeriet
så var Malmös skatescen näst intill
obefintlig. Inga betongparker, inomhushallar,
Bowlriderstävlingar, 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.

Utmärkelser och händelser 2009
Svenska Skateboard Galan 2009
Flertalet av Bryggeriets medlemmar
nominerade i klasserna; årets skatare man,
årets nykomling, årets fotograf, årets
böj, årets kvinnliga prestation och där vi
kammade hem alla priser utom ett.
Bryggeriet vann reklamtävling i samarbete
med the Fan Club.

Projekt
Pool Art
2007 skapade Bryggeriet projektet Pool Art
i samarbete med Kulturförvaltningen och
Gatukontoret. Detta gjordes i syfte att göra

Stapelbäddsparken än mer attraktiv och
samtidigt locka dit en ny publik genom att
låta en erkänd konstnär förvandla poolen
till ett konstverk. 2007 bjöd vi in Fernando
Elvira från Baskien och 2008 års poolkonstnär
blev Jan Loftén från Stockholm och 2009
hade vi äran att bjuda in David Shrigley från
England. David är inte helt okänd för Malmös
konstpublik då han 2007 hade en soloshow
på Konsthallen.

Sibbarp Skatepark
Efter många års samarbete med Sibbarp
och stadsdelsförvaltningen Limhamn/
Bunkeflo lyckades Bryggeriet slutligen
få Sibbarp att satsa på en ny skatepark i
betong istället för nyrenovering av den
då befintliga träytan. I april 2008 startade
vi arbetet med Bryggeriets första 100 %
egenproducerade betongskatepark och tre
månader senare hade Malmö stad en tredje
skatepark i världsklass. Projektet utfördes
av Bryggeriets egna personal tillsammans
med australiensarna Dave Toms och
Jeremy Butterworth från Concreatures där
Bryggeriet utförde allt arbete från design
till finish. Resultatet blev Malmös tredje
skatepark i världsklass.
2009 fortsatte arbetet med utbyggnad
av parken. Den gamla betongrampen
från stadsdelen Holma återanvändes och
byggdes in i betonglandskapet i form av en
quarterpipe som öppnade upp parken på ett
helt nytt sätt.

Oxie Skatepark
Efter sommaren satte Bryggeriet tillsammans
med Concreatures igång bygget med
skateparken i stadsdelen Oxie. Parken som
är ungefär hälften av storleken på Sibbarp
Skatepark stod färdig i slutet av oktober.

Vikingblocks
Tillsammans med Concreatures - Dave Toms
och Jeremy Butterworth har Bryggeriet

startat upp ett poolcoping-företag som
producerar förstklassig poolcoping för
beställnig till skateparker. Beställningar
gjorda från Göteborg, Bergen - Norge,
Stockholm mm.

Pivotech
Föreningen Bryggeriet har i mer än 15
år sysslat med att anlägga olika typer av
skateboardanläggningar runt om i Sverige
och Norden. För att kunna erbjuda en
totalprojektering av skateboardanläggningar
har vi startat Pivotech som är ett
sammarbete mellan Bryggeriet och
designbyrån Markus Wassberg i Köpenhamn.
Att designa och bygga en
skateboardanläggning kräver många års
erfarenhet, något som endast kan uppnås
genom ett stort intresse för sporten. Alla
verksamma inom Pivotech har åkt och jobbat
för en bättre skateboardmiljö i mer än 20 år.
Pivotech samarbetar med Concreatures och
Svevia.
Pivotech har skapat arbetstillfällen för ett
10 tal personer och arbetsutvecklingen går i
rask takt framåt.
Skate and Create!
Design skatepark
Alingsås skatepark 2004
Kristineberg skatepark 2006
Ängelholm skatepark 2006
Helsingborg skatepark 2007
Bergen skatepark 2007
Falkenberg skatepark 2007
Norrköping skatepark 2008
Södertölje skatepark 2009
Växjö skatepark 2009
Vanlöse Streetpark Köpenhamn 2009
Konstruktion skatepark
Falkenberg skatepark 2009

Norrköping skatepark 2009
Sibbarp skatepark 2008
Södertälje skatepark 2009

Bryggeriet Skatepark;
Verksamhet, Shop och Café
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 nya
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, spelningar och allt annat
som har med skateboard att göra i Malmö
och runt om i landet.

Oldbastards
Under hela året har vi kört ”Old Bastards”sessions varje lördag 12.00-14.00 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.

Träning
Lördagskvällarna har också blivit lite
speciella. Efter de ordinära öppettiderna har
en session för dem som är över 20 år inletts.
”Träning” heter sessionen och är en plats för

dom med pressade scheman. På träningen
kan man åka med sina jämnåriga kompisar
och få ut lite mer kvalité än under de övriga
kvällarna.

Bryggeriets 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. Våra största satsningar består av
tjejskate, skate camps och Tösabidarna.

Tjejskate
Tjejskate är en tid på Bryggeriet Skatepark
varje måndag mellan kl.18.00-21.00, då
hallen är reserverad för tjejer i alla åldrar
och nivåer – alla tjejer är välkomna! På
Bryggeriets tjejskate får man chans att
utnyttja hela skateparken och lära sig nya
trick. För att öka tillgängligheten ytterligare
för de tjejer som vill åka skateboard, har
vi både skydd och skateboards till utlåning
på tjejskaten.

Tösabidarna
Tösabidarna är Malmös och Skånes kvinnliga
skateboardåkare. Förutom att de åker
skateboard tillsammans varje måndag mellan
kl. 18:00-21:00 på Bryggeriet, så arrangerar
de en hel del övriga aktiviteter såsom skate
camps, resor runtom landet och sessions av
olika slag. 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 som
åker skateboard) och No Limit (en nationell
organisation som bland annat ligger bakom
Sveriges första skateboardturné och
skatefilm med tjejer).

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 coacher
på plats för att ge tips och hjälpa till.

Skate Goats Special
Skateskola för de som vill lära sig grunderna
och utvecklas tillsammans med en coach.
Skate Goats Special - för dig som vill
lära dig grunderna, eller utveckla dina
skateboardkunskaper tillsammans med en
coach.
Under 6 tillfällen har du och några andra
möjlighet att åka skateboard på Bryggeriet
tillsammans med en coach från Bryggeriets
gymnasium. Inga förkunskaper krävs, men
medtag egen skateboard.

Malmö Skatecamp
22 - 27 juni. Samarbete med Nestle, Lion
choklad. 18 pers från hela Sverige med
boende på Bryggeriet. Utflykter runt om i
Skåne men huvudsaklig skateboardåkning på
Malmös fantastiska skateparker.

Ombyggnad
Konstruktion och design Bryggeriet Skatepark
Inför 2009 års inomhussäsong gjorde vi en
komplett omdesign av stora streetytan, satte
upp ny belysning i hela hallen och byggde om
i köket i kafét.
Streetytan är designad av en av
skateboardvärldens mest innovativa och
kreativa skateboardåkare Pontus Alv som
tillsammans med Tobias Henriksson från
Bryggeriet med sin mångåriga erfarenhet av
skateparksdesign lyckades skapa en unik och
spännande yta som består av en blandning av
olika material av trä, sten, betong och stål.
Ystad miniramp
Konstruktion av en miniramp beställd av
Ystad levererades under våren 2009.

Bryggeriet.org
Bryggeriets hemsida hade under 2009 ca. 150
000 unika besökare. Ny design av Bryggeriets
och Bryggeriets gymnasiums hemsida
påbörjades och lanserades i januari 2010.

sällsynta och Bryggeriet har Europas bästa
folkliga vertramp vilket gör detta evenemang
till något riktigt unikt. Planer på VM finns
inför 2010.

Malmö Skate 2009

Bryggeriet Stockholmsturné

3 parker, 3 events, 3 upplevelser

Tre fulla minibussar med personal och
medlemmar från Bryggeriet begav sig till
Stockholm för att delta i Stockholm Bowl
Cup 2009. En mycket uppskattad resa och
något som vi med all säkerhet kommer att
göra om.

Vert Attack 3 - EM i midvert

Malmö har under 10 år utvecklats till en
av Europas stora skateboardmetropoler.
När Bryggeriet öppnade 1998 var
detta starten på en enorm utveckling
som 10 år senare resulterat i 3
skateboardanläggningar av världsklass.
Stapelbäddsparken har satt standarden för
framtidens utomhusanläggningar och med
världscupstävlingen Quiksilver Bowlriders har
Malmö som varumärke etsat sig fast i hela
skateboardvärlden.

För tredje året i rad arrangerade vi Vert
Attack vilket lockade hit åkare från hela
Sverige och Europa. Folkliga verttävlingar är

För att utveckla skateboard och visa
på Malmös bredd arrangerade vi under
2009 3 internationella tävlingar i 3 olika

Arrangemang Bryggeriet

anläggningar.

“street”.

30/5 Malmö D.I.Y – Sibbarp skatepark
Malmös nyaste skateboardanläggning byggdes
av Bryggeriet och Concreatures under våren/
sommaren 2008. Anläggningen är placerad i
Sibbarp ca 50 meter från havet i ett härligt
grönområde.
Under Pingstafton kommer flera av Europas
bästa skateboardåkare till Malmö för
delta i Malmö D.I.Y. En heldag fylld med
skateaktiviteter, barbeque, livemusik och
grym skateboardåkning. Temat är ”Do It
yourself” och inbjuder till delaktighet i form
av skate, musik och framtida utveckling av
skateparken. Arrangemanget kommer att
växa och bli återkommande. I samarbete
med Carhartt.
25-26/7 Malmö Ultra Bowl –
Stapelbäddsparken
Stapelbäddsparken är en av världens mest
kända skateboardanläggningar. Byggdes
under 2005 av Stefan Hauser från USA.
Parken har vunnit flera fina utmärkelser bl.a
upplevelsepris och arkitekturpris.
Malmö Ultra Bowl blir 2 dagar fyllda med
poolskating, fingerboard, street best
trick, loppis, livemusik och andra roliga
kringarrangemang. Åkare från Sverige,
Europa och USA gör arrangemanget till årets
höjdpunkt.

3-4/10 Wild In The Parks Europafinal –
Bryggeriet skatepark

Filmpremiärer i Bryggeriet nya
Café - Mind Field, Thrasher mm
Caféts nya 50 tummare har gått varm sedan
inköpet. Filmpremiärerna avlöser varann och
Bryggeriets nya café gör det bekvämt för alla
åskådare.

Julavslutning/Julmarknad
Strax innan jul arrangerade Bryggeriet
den sedvanliga Julmarknaden, en klassisk
skateloppis där våra besökare hade ett
gyllene tillfälle att fynda hjulklappar och
andra spännande saker.

Julavslutning tjejskate
Trevligt avslut på en mycket lyckad
Tjejskate-säsong. Julklappsutdelning och
annat skoj.

Stapelbäddsparken
Stapel café
Bryggeriets Café på Stapelbäddsparken
genomgick en ordentlig upprustning, med
nytt trädäck framför café kontainern, fler
vackra palmer och en ny fantastisk skylt för
Cafét.

Arrangemang Stapelbäddsparken

Bryggeriet firade 10 år under 2008. Ständigt
förnyade åkytor och nya arrangemang
gör Bryggeriet till en av Europas bästa
skateboardanläggningar.

Ultrabowl

Under 2009 hålls deltävlingar i Wild In
The Parks över hela Europa. Alla vinnarna
blir inbjudna till Malmö och Bryggeriet
skatepark. Finalen i Wild In The Parks kan
översättas med Europamästerskapen i grenen

Dödsrally

Read between the lines

King of Stapel 24 -26 juli
Day Camps

pivotech

No Limit Tour
Arrangemang övriga platser
Viking Block Bowl Jam - Falkenberg

Bryggeriets
internationella uppdrag
Connections EU-projekt, 2007-2009
Som Sveriges och Malmö stads NGO, nongovernmental-organisation, representant
i ett högprioriterat europeiskt projekt om
partnerskap i sociala frågor. Ett cross-over
projekt med ett team per land som består
av representanter från stadsförvaltningen/
kommunen, forskare från akademin och
NGO. Syftet är att bedöma och utvärdera
utvalda projekt från varje land med en
särskild akademisk metod, Peer-Review,
och fokusera på strukturer, maktbalans,
innovation, hållbarhet, överförbarhet och
kreativitet. Projektet skall vara vägvisande
och ligga till grund för EU Kommissionens
nya strategier inom det sociala området
from 2010 och även inför förändringar av det
europeiska regelverket för sociala frågor och
partnerskap. Bryggeriet representeras av
Pernilla Lindörn-Prabert.
Tusenet, SIDA, Demokratiprojekt för
ungdomar.
Under 2008 var vi inbjudna vid två tillfällen
att föreläsa i Turkiet. Följden av samarbetet
innebar ett ungdomsutbyte med tema
Demokrati då elever från Bryggeriets
gymnasium, medlemmar i föreningen och
ungdomar från Turkiet och Tyskland träffades
under en vecka i Nürnberg våren 2009.

Samarbeten/Samverkan
Bryggeriet bjuds ofta in att vara delaktiga i
flera samarbetskonstellationer för utveckling
av kreativa näringar och olika former av
entreprenörskap.
Malmö stads satsning för att attrahera

besökare till staden, Destination Malmö,
ett mångårigt arbete som under 2008
formaliserades till en förening med ett
aktiebolag med inbjudna aktörer från
Malmös ledande, representativa aktörer från
näringsliv, kommunen, turismnäringen och
kultur- och idrottsarrangörer.
Media Mötesplats Malmö, Moving Media City,
Media Evolution, samverkan, planering inför
den kommande satsningen av området i
Västra Hamnen.
Seveds områdets utveckling, samverkan med
Södra Innerstadens stadsdelsförvaltningen,
föreningar och fastighetsägare i området
kring Bryggeriet.
Bryggeriet är medlem i: MIP, Destination
Malmö, Föreningen Stapelbädden,
IDEA-Ideella organisationer, TV-Malmö,
Folkbildningsföreningen och föreningen
BryggerietsBildningsByrå.
Malmö Högskola, mentorskapsutbildningen
inom Socionomprogrammet, mentor för två
studenter.
Mentorskapsakademin, Expandera, mentor
inom kreativa näringar, projekt med SVID,
SvenskIndustriDesign och Europeiska Regional
Fonden.
Bryggeriet – en utvecklingsorganisation. Ett
projekt finansierat av Ungdomsstyrelsen. Ett
samarbete med Sociologiska Institutionen vid
Lund Universitet. Period 2007-2009

Samarbetspartners, Sponsorer
och Vänner
Bryggeriet har under året mottagit stöd
och haft givande samarbeten med Cassius,
Svevia(fd Vägverket), Concreatures,
Carhartt, Streetlab, Quiksilver, DC-shoes,
Sydsten, familjen Panduro, Berge&co, MKB,
Malmö Stad och många, många, många fler...
TACK!

Stapelbäddsparken
Föreningen Stapelbädden
Stiftad av Bryggeriet och ABF, är den
organisation som ansvarar för den
fortsatta utvecklingen och aktiviteterna i
Stapelbädden och på Stapelbäddsparken.
Bryggeriet är representerat av två
ledamöter, John Magnusson och Björn
Olsson samt styrelseordförande, Bryggeriets
verksamhetschef, Pernilla Lindörn-Prabert.
Under året har mycket arbete gjorts i
form av aktiviteter och planering inför
kommande renovering av lokalerna. Dialoger
med Malmö stad om Stapelbäddsparkens
och Stapelbäddens utformning och
organiseringen mellan förening och stad har
skett löpande under året i såväl styrelsen
som i styrgruppen. Resultatet är en
omorganisation med start våren 2010.

eller/och längre ifrån (tex Köpenhamn och
Stockholm) blir oftast inte medlemmar utan
väljer att betala en gångsavgift. (De utgör ca
30-60% av alla våra besökare på Bryggeriet,
Stapelbäddsparken och Sibbarp Skatepark).
I medlemskapet ingår olycksfallsförsäkring i
If och rabatter i Bryggeriets shop.

Organisation
Under året har 40 personer fått lön från
Bryggeriet och 13 personer från skolan.
Till vår hjälp har som vanligt ett 30tal tillfälliga arbetskrafter (ideella,
skolprao, samhällstjänst, praktikanter,
Ung-i-sommar, arbetslivspraktikanter,
lärlingar, rehabiliteringspraktik, etc)
bidragit och hjälpt oss att hålla Bryggeriet,
Stapelbäddsparken, Sibbarp Skatepark och
Oxie Skatepark levande och öppet.

Skola

Styrelsen

Bryggeriets Gymnasium drivs som en
ideell förening, Bryggeriets BildningsByrå.
Hösten 2008 var första läsåret som skolan
var helt utbyggd, nu med tre årskurser
med ca 150 elever, lärarkår, skolkanslist,
skolsköterska, studievägledare, kurator samt
två skolledare, rektor och biträdande rektor.
Sommaren 2009 tog den första elevkullen
studenten.
För mer info se BryggerietsBildningsByrås
verksamhetsberättelse.

Fredrik Edin, ordförande i föreningen
Bryggeriet och föreningen Bryggeriets
BildningsByrå/Bryggeriets Gymnasium
Lars Wästberg
Marcus Nyström, Aggrokult
John Dahlquist, Aggrokult
Rolf Hansson, ekonomiutskott
Håkan Andersson
Daniel Melkersson
Peter Forsner
Oyuki Matsumoto

Medlemmar

Adjungerade, anställda i föreningen
Bryggeriet
Pernilla Lindörn-Prabert, verksamhetschef,
firmatecknare, ekonomiutskott
Tobias Henriksson, firmatecknare
John Magnusson, Stapelbäddsparken
Nils Svensson, Bryggeriet personal
Andreas Friman, redovisningsekonom

Antalet medlemmar har under året
varit totalt 819 st i åldrarna 6-48. Flest
medlemmar finns i åldersgruppen 13-18 år.
Fördelningen är 96% pojkar/män och 4%
flickor/kvinnor, en fördubbling av antalet
kvinnor jämfört med föregående år.
De flesta av våra medlemmar kommer
från Malmö med kranskommuner (61%),
resterande (39%) är från övriga delar av
södra Sverige.
Besökare som är bosatta i andra länder

Styrelsen har haft flera protokollförda
styrelsemöten under året och
ekonomiutskottet i föreningen Bryggeriet har
bestått av Rolf Hansson och Pernilla LindörnPrabert.

Ekonomiutskottet för föreningen och
skolan har bestått av Andreas Friman, Carl
Lundgren, Daniel Melkersson, Rolf Hansson
och Pernilla Lindörn-Prabert.

Över 300 skolbarn har besökt Bryggeriet på
bokade studiebesök under 2009.

Personal

Foto, film. TV och text. Nationellt och
internationellt.
Mediauppmärksamheten för Bryggeriet,
Stapelbäddsparken, Sibbarp Skatepark
och Oxie Skatepark har varit mycket
god under året. Bryggeriet har varit
publicerat i alla tidningar i sitt närområde
vid ett flertal tillfällen. Även nationella
dagstidningar och fackpress har skrivit om
vår skateboardverksamhet och om våra
utmärkelser.
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.
Bryggeriets tjejskate har uppmärksammats i
artiklar och med flera TV-inslag.

Internt arbete har prioriterats i syfte att få
stabilitet i arbetsgruppen, att få till ett ökat
samarbete, respekt och kommunikation.
Kommunikation och delaktighet: Nya
mötesrutiner med veckomöten för all
personal och regelbundna stormöten
tillsammans med personalen i Bryggeriets
Gymnasium.
Personalaktiviteter: Bowling med och utan
middag, gemensam Jullunch och Julmiddag
med personalen i Bryggeriets Gymnasium.
Kanelbullens dag, Fastlagsbullens dag,
avtackningar av personal och andra fika
tillfällen.

Friskvård
Personal i föreningen Bryggeriet har rätt till
skateboardåkning i skateparken, massage på
arbetstid på arbetsplatsen samt
personligt bidrag om 750 kr/år till annan
friskvårdsaktivitet.
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.

Media

Förändringsarbete/Utveckling

Studiebesök

Den mer fokuserade inriktningen på
skateboard, bygg och arrangemang, som
Bryggeriet valde under 2008 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. Ett visionsarbete
påbörjades för att definiera kärnvärden och
möjligheter.

Under året har Bryggeriet tagit emot
skolklasser, politiker, mfl för studiebesök
av olika karaktär. Skolklasser har även haft
“prova-på” aktiviteter. Många politiker och
delegationer har besökt oss inför planeringen
av skateparker i sin egna kommuner. Vi
har bistått med anpassade studiebesök.
Besökarna har kommit från hela Sverige,
Norge, England, Frankrike, USA och många
andra länder.

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.
En ny form av konsolidering i modern
entreprenörsanda!
Förra årets ekonomiska resultat var det
bästa i Bryggeriets 10-åriga historia. 2009
följer den vägen och även för detta år kan
vi visa ett gott resultat som även kan ge
Bryggeriet möjligheter att framöver göra
investeringar i lokalerna. En makalös seger
för skateboard scenen i Malmö och Sverige.
Vi har visat att man kan leva på skateboard,
att det efter 11 år av traditionell
föreningsverksamhet kan utvecklas ännu
mer.
Bryggeriets utveckling pågår för fullt och vi
är stolta och glada att även 2009 har visat
att vi är på rätt väg!

pivotech

