
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

2016 har varit ett spännande år för Creativa Gemenskapens Kooperativ (CGK). I nära samarbete med 
ABF-projektet Kreativ Arbetsmarknad har vi utvecklat verksamheten rejält och ökat antalet anställda från 
nio till tjugoen. 2017 års budget visar en tredubblad omsättning jämfört med 2016.

Creativa Gemenskapens öppna verksamhet i samarbete med ABF och Malmö stad
Under ht 2016 har medlemmarna i föreningen fått nyhetsbrev varje månad där vi informerat om alla arrang-
emangen som CG arrangerar på Tuppen.  Vi hade ett fullspäckat kulturprogram med allt från politik, författar-
besök, och samtal till filmkvällar och jazzcafén på Mötesplats Tuppen, Tessins väg 10.

Ett urval av höstens program: Vi har haft ca 2 föreläsningar i veckan.  Oftast en kl. 15.00 och en 18.00 på så 
vis har det varit möjligt för många att delta. För att nämna några av alla våra ca 60 arrangemang under 2016 
så har Rickard Söderberg, Kristina Kappelin, Cecilia Lindqvist varit där och uppträtt för fulla hus. Vi har haft 
föreläsningar kring Malmös historia, fågellivet i Skåne och Sydafrika. Jürgen Lindeman och Birgitta Svensson 
har vid flera tillfällen föreläst om kvinnor utifrån böckerna ”Vilka Kvinnor”. Staffan Tapper har varit och pratat 
om MFF och sin fotbollskarriär, Ronny Hellström, Peppe Eng och Per Andersson berättade om sina minnen och 
deras gemensamma tid på TV 4 – populärt och fullsatt. Alla föreläsningarna har varit i samarbete med ABF 
och Malmö stad. Medlemmarna har givetvis fått komma med önskemål om föreläsare som CG försökt tillfreds-
ställa.

Under sommaren flyttade vi som vanligt ut i Bodskogen i Folkets Park, Vi hade en härlig tid med musik, stick-
café, dans och mycket mera. Det mesta fungerade bra, dock var det inte världens bästa läge, vilket innebar att 
vi hade mindre besökare jämfört med tidigare år. Som vanligt hade vi en grupp av stamkunder som har varit 
med oss från första året. Ett stort tack till dessa och alla andra som handlade, pratade och umgicks med oss.

Arbetsintegrerande socialt företag 
Styrelsen och anställda har tillsammans haft en visions- och strategidag i november 2016. Det har gjort att 
styrelsen och medarbetare kommit närmare varandra och tillsammans skapat samsyn och satt riktning för 
verksamheten.

Elva anställningar har under året blivit tjugo, och flera har dessutom gått upp i anställningsgrad. Allt detta tack 
vare:

•	 Övertagande av restaurang Tuppen på Tessins väg.
•	 Lunch och catering på Victoria hus.
•	 Receptionisttjänst på Victoria hus.
•	 Städuppdrag på 35 timmar per vecka på Mosaiken.
•	 Bemanning och bakning till Garagets café.

I samarbete med Sociala resursförvaltningen har CG drivit projekten Natur och Kultur och Friskvårdsklubben. 
Friskvårdsklubben kommer att fortsätta ha sina anställningar hos oss under våren men sedan bli självgående. 
Natur och Kultur kommer att avslutas.

Utvecklingsprojekt
Under året har vi i samarbete med ABF drivit projektet ”Kreativ arbetsmarknad” med medel från Europeiska 
socialfonden. ABF står som projektägare, men Creativa Gemenskapen är en viktigt samarbetspartner. Projektet 
vänder sig till människor i social och ekonomisk utsatthet. Målet med projektet är att målgruppen ska närma 
sig arbetsmarknaden. Detta vill man uppnå genom att låta deltagarna genomgå kompetenshöjande studiecirk-
lar och praktisk arbetsträning.

Medlemsaktiviteter 
I augusti bjöd vi alla våra medlemmar på grillfest i parken. 

I december bjöd vi alla våra medlemmar på julkaffe och julaktiviter.

Vi har också erbjudit datorcirklar till reducerat pris och fika till medlemspris i Bodskogen och på Tuppen.


