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Sommarcafé i skateparken

Förslag till beslut
Att avsätta 60 000 kronor från ”medel till nämndens förfogande” för att driva
ett sommarkafé vid Skatepark 135.

Iréne Hededal, kulturchef

Britt-Marie Lundberg-Björk, förvaltningschef

Sammanfattning
Sedan 2012 har Café Bonza sommartid haft ett kaféprojekt i anslutning till
Skatepark 135. Genom att öppna ett enkelt kafé med utlåning av hjälmar och
skydd samt personal som kan instruera nybörjare höjdes säkerheten, trivseln
och tillgängligheten i området. Den första sommaren bestod en stor del av
budgeten av anläggningskostnader. Då detta nu finns på plats är utgifterna
främst lönekostnader. Nytt för 2015 är ett samarbete med skateverksamheten
på Fryshuset. Syftet är att locka fler tjejer till skateparken genom att ha
aktiviteter med kvinnliga förebilder.
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Beskrivning av ärendet
Tyresö har en fin skatepark med centrumnära läge som används flitigt. Parken
har blivit en träffpunkt för olika åldrar och intressen. Utöver skateboard
används BMX-cyklar, kickbike och inlines. Dock har vi konstaterat att gruppen
aktiva tjejer är liten. Därför har vi tagit kontakt med Fryshuset som har en
omfattande tjejverksamhet och är mycket intresserade av att utveckla ett
samarbete. Under våren inleder Café Bonza dessutom ett samarbetsprojekt med
Brännpunkten och Rädda barnen. Tanken är att jobba med tjejgrupper genom
att varva fysisk aktivitet med samtal. Under sommaren är det möjligt att bedriva
den verksamheten i skateparken.
Fyra unga vuxna timanställs som kafébiträden. Tillsammans arrangerar de
aktiviteter såsom instruktioner och tävlingar. Dessutom involverar de andra
ungdomar i verksamheten i syfte att skapa delaktighet och ansvarskänsla.
Projektet har varit mycket uppskattat, och därför vill vi gärna utveckla
verksamheten vidare utifrån de erfarenheter som gjorts tidigare somrar.
Kostnader:
Uppfräschning av boden
Uppdatering av inventarier
Instruktör och kafébiträde
450 timmar x 95 kr x 1,42 x 1,12 ca
Inköp av kafeteriavaror

7 000 kr
5 000 kr
68 000 kr
15 000 kr

Summa kostnader

95 000 kr

Intäkter:
Försäljning

35 000 kr

Summa intäkter

35 000 kr

Nettokostnader

60 000 kr

