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Kära Dansfabrikare!  

Hoppas ni har hunnit landa lite efter språnget in i 
ett nytt decennium! :) Ledar- & lärlingsskaran 
inledde året med att på Trettondagsafton planera 
inför avslutningar i april/maj, fördjupa sig i 
ledarskap och gå över alla lokalens ytor med 
kärleksfulla händer. Här blev det både skurat och 
skruvat så svetten lackade! En härlig dag med 
många kloka tankar, vi reflekterade över 2019 och 
blickade framåt 2020 med de förbättringar vi 
önskar göra. Värdegrundsarbetet är lika aktuellt 
som alltid, inte minst nu när barnkonventionen har 
blivit lag. Senare i januari var jag och styrelse-
representanter iväg på en väldigt fin träff i Hbg 
anordnad av Sisu Skåne där flera föreningar från 
olika idrotter samlades för att diskutera & 
inspireras. Det är så nyttigt och viktigt att gå 
igenom sin organisation i alla led för att se till att vi 
faktiskt arbetar i den riktning vår värdegrund pekar. 
Det ska genomsyra hela föreningen, alltifrån administrativt med hur vi exempelvis bemöter 
medlemmar på mail till mötet med den enskilde på dansklass. I en stor organisation som växer är 
det viktigt att inte tappa den familjära känslan som vi önskar ska känneteckna den här föreningen. 
Att vara barn- & ungdomsledare är ett förtroendeuppdrag som innehåller så mycket glädje men 
också ett stort ansvar att möta individer i olika utvecklingsstadier. Målet är att satsa ännu mer 
under året, med hjälp av bl a sponsorer och Riksidrottsförbundet, på att vidareutbilda våra 

ambitiösa ledare och skapa fler lärlingsplatser - helt enkelt 
ge våra ungdomar så mycket kött på benen vi bara kan för 
att de i sin tur ska kunna pay it forward till våra dansare. Det 
är fantastiskt att höra de lovord som når ledare & styrelse 
men jag uppmanar er att prata med såväl er närmsta ledare 
som mig om där är saker som vi kan bli ännu bättre på. Det 
är med största ödmjukhet vi tar emot era barn hos oss, för 
många familjer är detta kanske det första mötet med 
föreningsliv och vi hoppas bädda för fortsatt idrottande & 
föreningsengagemang oavsett om ni är kvar hos oss eller 
börjar på/kombinerar med en annan aktivitet. Det är ett 
ansvar vi delar med alla kommunens ideella föreningar, att 
skapa trygga rum & sammanhang för våra barn & 
ungdomar.

 

Dansfabriken ska vara en plats tillgänglig för alla

Stort & varmt tack igen till Stiftelsen Gripen som stöttat oss i 
våra satsningar för ökad tillgänglighet! Läs mer om deras arbete 
här: www.gripen.se 


Tillgängligheten i lokalerna är något vi medlemmar alla hjälps åt 
med, ett exempel är att samtliga besökare behöver använda 
skohyllorna i entrén eller ta med sig skorna i handen och ställa 
på anvisade platser i danssalarna. Försök komma in genom 
dörren med en barnvagn/rullstol eller nedsatt syn när golvet i 
entrén är full av skor… Påminn gärna varandra om det här, vi kan 
bli ännu bättre på att hålla ordning för allas trevnad & säkerhet! :)  

Det gäller även uppehållsrummet Sirius: har man varit där och lekt/väntat/pausat plockar man 
undan efter sig & ställer i ordning när man går. Om alla gör sin del slipper någon enskild (oftast en 

Föreningskläder kan beställas året runt:  
http://www.dansfabriken.org/shop/ 

http://www.dansfabriken.org/shop/
http://www.dansfabriken.org/shop/
http://www.gripen.se
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ledare efter kl 21 på kvällen) stå med 
väldigt mycket vid stängning. Tack för att 
ni hjälper till att hålla vårt fina hem i så 
fint skick!

 
Parkering 
Byggnationer längs Nybrovägen innebär 
begränsat med plats, var rädda om 
varandra! Qpark har en betalparkering 
vid Revyteatern/bowlingen, det finns en 
kommunal parkering nere mot Friskis. 
Våra grannar (ex BodyAdjust) har egna 
parkeringar utanför deras entréer som ej 
är för allmänheten, var uppmärksamma 
på gällande skyltning.  

Handla gärna i vår Honesty bar utanför personalrummet: 10 kr för kaffe 
& kaka! Betalning via Swish, skylt med info finns på plats. Honesty bar = 
en obemannad ärlighetsbar med självservering. :) Hjälp gärna till att hålla 
den snygg & fräsch så att nästa person också får en fin fikaupplevelse! 

<- Missa inte att vi fortfarande är en insamlingsplats för Agera 
Ängelholm, välkomna att ställa påsar med kläder ni önskar skänka på 
anvisad plats i Sirius! :) 
 

Avslutningar & shower VT 2020 
Våra yngsta (Barndans 4-5 år, Mix it Dance 6 år+ & Balett 6-9 år) har sina avslutningar på 
revyteatern under v 17. Era ledare återkommer med information kring dessa! :) 

Resterande kurser delas in i tre showteam (X, Y & Z) som har heldagsrep den 1, 2 respektive 3 maj 
och shower den 7-10 maj. I år är temat Mänskliga rättigheter <3 Mer om detta senare under 
terminen.  Indelningen och mer info hittar ni här:  
http://www.dansfabriken.org/shower/


Njut av sportlov nästa vecka då ordinarie 
verksamhet har ledigt (om inte er ledare har 
aviserat annat). Observera att söndags 
kurserna har lov redan imorgon sön den 16/2 
och dansar igen den 23/2, det brukar vara fler 
hemma dagen före skolstart än innan lov. 


Är du ca 11-12 år och uppåt finns det dans mån 
- tors, den är på öppen nivå, gratis & även för 
icke-medlemmar! Ingen föranmälan krävs. 
Föräldrar, följ med ert barn på ett dansigt 
konditionspass med Josefin på tisdag t ex! 

Vi önskar vi kunde planera dans för alla 
åldersgrupper men fokus ligger särskilt på att få 
våra ungdomar i rörelse den här gången. Läs mer här: www.dansfabriken.org/sportlov


Stort tack till underbara Kajsa Tufvesson som vikarierade under hösten, nu får ni dras både 
med mig och mina långa utskick igen. :) 
 
Allt gott! 
Sofie Hofvendahl (verksamhetschef), styrelsen & 50 ledare  
E-post: info@dansfabriken.org 
Hemsida: www.dansfabriken.org  
Instagram: @dansfabriken #dansfabriken  
Facebook: Dansfabriken Ängelholm

Dans(fabriken) för alla grupp lila uppträdde på Tema Funktion som hölls 
på Dunkers Kulturhus i Hbg den 25 jan.
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