
Höstfest i Beijers Park söndagen den 13 september 2015 kl. 13.00-16.00 

 

Till föreningar enligt föreningsregister för stadsområde Norr. 

 

Hej! 

Jag heter Bjarne Hansen och är ordförande i Kirseberg/Segevångs S-förening. Vår förening har 

tillsammans med andra föreningar tidigare deltagit i ett arrangemang kallat ”Höstfest i Beijers Park” i 

stadsdelen Kirseberg. Höstfesten har arrangerats av den kommunala förvaltningen, och har syftat till 

att ge föreningar och olika kommunala verksamheter möjlighet att presentera sin verksamhet för 

medborgarna. Förvaltningen i stadsområde Norr avser inte att fortsätta med att arrangera 

höstfesten, utan hänvisar till sin policy om att det är föreningar/enskilda som ska ta initiativet och 

ansvaret, och att man sedan kan ansöka om samarrangemang med stadsdel Norr. Det innebär att 

man kan få viss hjälp med kontakter, information, lån av utrustning m.m. 

Kirseberg/Segevångs S-förening har ansökt och fått beviljat samarrangemang av ”Höstfest i Beijers 

Park 2015” enligt de regler som gäller, bl.a. att arrangemanget ska var öppet för alla. Anledningen till 

att vi vill återskapa höstfesten är att det finns ett intresse bland medborgare och föreningar om att 

behålla olika populära arrangemang i Kirseberg med omnejd. 

Inriktningen är som tidigare att varje förening som deltar ansvarar för sitt område och aktiviteter, 

och kan låna bord, stolar, strömförsörjning och eventuellt högtalare.  

Höstfesten är ett bra tillfälle för föreningar att visa upp och göra reklam för sin verksamhet. 

Tillsammans med förvaltningen kommer vi att försöka få medverkan av polis, räddningstjänst, 

bibliotek, fritidsgårdar m.m.  

Om ni är intresserade av att delta på Höstfesten I Beijers Park söndagen den 13 september 2015     

kl. 13.00-16.00 kan ni anmäla er till: 

Bjarne Hansen, Kirseberg/Segevångs S-förening 

Mail  bjarne18@hotmail.se 

Tel. 0721-874 701 

Eller 

Ulrika Hybrant, evenemangsekreterare stadsområde Norr 

Mail  ulrika.hybrant@malmo.se 

Tel. 0723-86 92 60 

 

I anmälan kan ni beskriva vad ni behöver av plats och utrustning. Anmälan är inte bindande!              

Vi kommer att arbeta med arrangemanget i juni och återkommer sedan efter den 17 augusti för mer 

konkret planering, men vi är tacksamma om vi redan nu kan få en indikation om hur många 

föreningar som eventuellt vill medverka. 
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