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Verksamhet
2019
•

SSC har sedan starten av föreningen haft som mål att få bort de
skateboardfientliga rör som sattes upp av staden 2014 längs Obsans klassiska
kanter som ett sätt att hindra skateboardåkning och sen i nästa steg påverka
renoveringen av kanterna för att blir så bra som möjligt för skateboard.
2019 kunde vi fira att vi lyckades med den målsättningen. Vi lyckades att få
bort rören och i dialog med staden få till 270 meter perfekt granit i samma
dimensioner som urspungskanterna. Det har varit en lång kamp sen 2014 då
vi påbörjade arbetet och fem år senare lyckades vi. Ursprungsestetiken på
kanterna har lyckats bibehållas men nu kommer de både hålla längre och
grindar bättre. Det har lagts ner många timmar på presentationer, möten,
mail, telefonsamtal, namninsamling, events, föreläsningar för politiker och
tjänstepersoner osv. Vi är otroligt stolta och nöjda med resultatet.

•

Skate 2019, en vandringsutställning arrangerad av Regionsmuseet i
Kristianstad tillsammans med Bryggeriet och Nils Lilja som konstnärligt
ansvarig. Åtta föreningar deltog som värdar när utställningen besökte
respektive ort, SSC var värd för utställningen i Stockholm. Den tog plats på
Odenplan där två displaycontainrar stod tillsammans med olika objekt att
skejta. Vi höll öppet i en vecka och arrangerade ett antal kringarrangemang
som Skatefilmskavalkaden på Bio Zita, Skrutta från A till B där vi pushade
från plattan till Odenplan och skejtade spots på vägen (till exempel Obsan),
i samband med ”Skrutta från A till B” filmande vi och satte ihop ett klipp
som visades på Skatefilmskavalkaden. Vi arrangerade även skatequiz,
Isbitarna + session i Obsan och en workshop där du fick måla grafik på din
egen bräda. Veckan var väldigt lyckad!

•

I samband med Skate 2019 fick SSC en granitbänk. Denna placerades sedan
ut på Fryshuset Hammarby Sjöstads skolgård för alla att skejta vidare på.

2020
2020 har påverkats av rådande pandemi, vilket har inneburit att framtida projekt
stannat upp.

•

Teamträff – vi arrangerade en träff med teamet för att hänga, skejta och
prata ihop oss för framtiden.

Medlemmar
2019 - 32 medlemmar
2020 - 39

Möten
Styrelsen har träffats ca 4 gånger per år, fysiskt eller digitalt. Den största mängden
kommunikation och löpande dialoger har skett främst via messenger.

Slutord
2019 var ett bra år där Obsan levde upp igen och vi var arrangörer av utställningen
Skate 2019 i Stockholm. År 2020 har såklart påverkats av pandemin och det har
varit stiltje på det mesta. Styrelsen och teamet har hållit kontakten och träffats
och dialogen med olika tjänstepersoner och politiker har fortsatt men inga andra
aktiviteter har arrangerats.
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