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Nu väntar en rolig och
spännande höst
Skolstart och de flesta sommarsemestrar är avslutade. Hoppas ni haft en
härlig sommar. September månad kan
vara riktigt varm och skön så än finns
det stora möjligheter för mer sol och
bad.
Det blir en rolig och spännande höst
och vinter, många olika saker är på gång
i kommunen. Det viktiga ansökningsarbetet för att få tillstånd för att uppföra
skydd mot stigande havsnivåer pågår
för fullt och innan ansökan kan skickas
till mark- och miljödomstolen kommer
underlaget nu att gå ut på samråd till
allmänheten. En ödesfråga för kommunen så jag hoppas på stort intresse och
engagemang från er invånare.
Vårt målmedvetna och långsiktiga
utvecklingsarbete för mer levande och
attraktiva centrum börjar visa konkreta
resultat och jag hoppas ni uppskattar
det som sker i kommunens olika delar.
Arbetet fortsätter. Inom kort invigs
äntligen Nyckelhålsparken, en ny mötesplats för olika målgrupper mitt i centrala Höllviken. Snart påbörjas renovering och uppfräschning av Stora torget
i Vellinge och Axelssons torg i Skanör.
Även den efterlängtade utbyggnaden av
Stens brygga och området intill bryggan
påbörjas under hösten.
Jag hoppas vi ses på ”Tyck till om
Vellinge” mötet den 11 september på
Stora Hammars skola i Höllviken och
passa på att ställ dina frågor vid mina
chattillfällen.

Ungdomsteamet kan hjälpa dig
att planera din framtid
Behöver du motivation till att återuppta studier eller vill du ha stöd för
att närma dig arbetsmarknaden? Då
är du välkommen att kontakta ungdomsteamet som hjälper dig att hitta
lösningar för just dig till studier, praktik
eller arbete.
Ungdomsteamet kan hjälpa dig att
planera din framtid, hitta tillbaka till
skolan eller komma ut i arbetslivet. I
ungdomsteamet samverkar arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare
och ungdomscoacher, med målsättningen att minska ungdomsarbetslösheten.
Verksamheten riktar sig till dig som
är mellan 16 och 24 år, och som varken studerar, arbetar eller praktiserar.
Ungdomsteamet startade i början av
2016, och det har fungerat bra, enligt

Mari Erlandsson, en av coacherna.
– Nu har vi två specifika handläggare på Arbetsförmedlingen och två
representanter inom skolan, och det
gör vår samverkan mycket enklare och
mer effektiv. Tillsammans med deltagaren gör vi individuella planeringar.
Vi lyssnar på behov, önskemål och
erfarenhet och så försöker vi göra det
bästa utifrån det. Tanken är att ingen
ska falla mellan stolarna, säger hon.
Låter detta intressant för dig? Eller
känner du någon som du tror att det
skulle passa? Då är du välkommen att
kontakta ungdomscoacherna i teamet.
Magnus Lindbro tfn: 070-991 56 51,
e-post: magnus.lindbro@vellinge.se
Mari Erlandsson tfn: 070-991 50 75,
e-post: mari.erlandsson@vellinge.se
Text: Elin Falkenström

Vi hörs och ses - till dess ha det bäst!
Carina Wutzler, kommunstyrelsens
ordförande
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Magnus Lindbro och Mari Erlandsson. Foto: Stefan Danielson

Nytt IT-system för miljö- och byggnadsavdelningen
I höst ska IT-systemet på miljö- och byggnadsavdelningen bytas ut. Bytet kommer att ske i
månadsskiftet september-oktober och beräknas ta tio dagar. Under den perioden kommer
inga nya ärenden att kunna registreras, utan de registreras i efterhand. För kommuninvånare som söker bygglov tar det alltså lite längre tid än vanligt under just den här perioden.
Information om exakta datum kommer att informeras på Vellinge.se.
På sikt kommer det nya systemet att effektivisera bygglovsprocessen och arbetssättet på
avdelningen. Det kommer även att öka tillgängligheten, med fler e-tjänster för självservice.

Lek, löp, gymma och umgås i Nyckelhålsparken –
Höllvikens nya mötesplats
En mötesplats med aktiviteter för så många som möjligt, och
en plats som knyter ihop och förstärker centrumkänslan.
Det har varit några av målen under arbetet med ombyggnaden av Nyckelhålsparken. Den 16 september är det äntligen
dags för invigning.
Havet och dess vågor är ett centralt tema som präglar det
mesta i den ombyggda parken som ligger mitt emot biblioteket i Höllviken. Den nyanlagda cykelbanan längs ena sidan
av parken har formen av en böljande våg, badhyttarna på
lekplatsen vänder sig i vinden och den nya klätterställningen
är utformad som ett stort fisknät.
Vellinge kommun har planerat för ombyggnaden av parken
under många år. 2010 utlystes en plantävling och kommunen
beslutade sig för att gå vidare med teknikkonsultföretaget
Grontmijs förslag på en modern stadspark med många gröna
inslag och flera aktiviteter för både äldre och yngre.
– Nu känns det som ett stort äntligen! Vi har fört samtal
och dialog med så många olika intressenter under processen
och det känns som vi landat väldigt bra. Förhoppningen är
att parken ska bli en mötesplats där så många som möjligt
ska hitta något som tilltalar dem, säger Lisa Sundgren, stadsträdgårdsmästare i Vellinge kommun.
I parken finns förutom den nya lekplatsen ett nytt och modernt utegym och en 200 meter lång löpslinga som sträcker

Lisa Sundgren testar gymet. Foto: Elin Falkenström.

sig runt lekplatsen. Här finns en ny offentlig, handikappanpassad toalett och en ny parkeringsplats med runt 50 platser.
I parken finns även fyra nya boulebanor med tävlingsmått,
och ett särskilt elskåp har installerats så att även andra evenemang ska kunna hållas på platsen för boulebanorna.
På lördag den 16 september klockan 10.30 är det dags för
invigning. Håll koll på Vellinge.se för information om invigningsprogrammet.
Text: Elin Falkenström

Foto: Annika Lundh

Foto: Annika Lundh

Foto: Elin Falkenström.

Foto: Annika Lundh

Näringslivsdagen och B2B-mässan 2017
Vill du och ditt företag synas på Vellinge Näringslivsdag och B2B-mässan?
Årets arrangemang äger rum torsdagen den 23 november, men det går
bra att anmäla sig redan nu.

affärskontakter och ta del av andra företags verksamheter. Målet med
mässan är att skapa kontakter och relationer på såväl lång som kort sikt.

Dagen inleds med Vellinge kommuns näringslivsfrukost i matsalen på
Stora Hammars skola i Höllviken, med start klockan 8.00. Därefter
pågår mässan klockan 9.30-13.00 i närliggande Halör hallen.

Vellinge Näringslivsdag och B2B-mässa arrangeras årligen av Vellinge
kommun och BK Höllviken i samarbete med Vellinge Falsterbonäsets
Företagargrupp, Grid, Företagarna, Handelsplats Höllviken, centrumföreningarna i Vellinge och Skanör/Falsterbo och Nätverket Start11.

Här ges möjlighet för maximalt 100 företag att presentera sig, hitta nya

Anmälan görs på: Vellingenaringslivsdag.se.
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Kornet - en viktig plats för umgänge och aktivitet
Aktivitetshuset Kornet är en plats för aktivitet
och umgänge. Christina Nevsten är här fyra
dagar i veckan och Kornet är viktigt för henne.
”Det betyder allt. Att ha något att stiga upp för
och en miljö att komma till”, säger hon.
Kornet är en daglig verksamhet som riktar sig till personer
som drabbats av psykisk ohälsa. Här erbjuds socialt umgänge och meningsfulla aktiviteter, och i nuläget är det runt
30 deltagare som går hit regelbundet. Aktiviteterna varierar
och som deltagare väljer man själv efter sina egna intressen.
Christina Nevsten är med bland annat i en biljardgrupp,
en fiskegrupp och en trädgårdsgrupp. Hon har varit på
Kornet runt ett halvår nu.
– När jag kom hit första gången var det lite läskigt med
nya människor och ny miljö. Allt var nytt. Men alla var
snälla och omtänksamma och nu har jag fått flera nya vänner, berättar hon.
Christina har varit mycket sjuk och mått så dåligt att det
varit svårt att ha en fungerande vardag. I dag mår hon väldigt mycket bättre. Hon bor i Skanör med sin hund Dixie,
älskar att hålla på i sin trädgård och fyra dagar i veckan är
hon på Kornet i Vellinge.
– Att inte vara behövd någonstans och att ingen bryr sig i
fall man kommer, det mår man inte alls bra av. Det betyder
allt. Att ha något att stiga upp för och en miljö att komma
till, säger hon, och fortsätter:

Var med och rösta fram
årets medarbetare
Känner du eller har du varit i kontakt med någon kommunanställd du tycker förtjänar att bli särskilt uppmärksammad? Ta då chansen att nominera personen till utmärkelsen
Årets medarbetare i Vellinge kommun! Den nominerade
måste vara tillsvidareanställd i kommunen, och vinnaren får
förutom äran ett stipendium på 10 000 kronor.
Det går bra att nominera via ett formulär på Vellinge.se eller
via e-post till aretsmedarbetare@vellinge.se. Kom ihåg att
ange namn på personen du vill nominera, arbetsplats och
nominering.
Nomineringen måste vara inlämnad senast den 10 oktober
Text: Elin Falkenström
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Christina Nevsten och Bo Frederiksen, aktivitetsledare på Kornet.

– Det är en härlig känsla när man vill gå och lägga sig
och somna snabbt för att man vill att nästa dag ska börja.
Om du tror att Kornet skulle kunna vara något för dig
eller för någon du känner så går det bra att kontakta dem
på telefon 040-42 56 93 eller e-post till kornet@vellinge.se.
Det går också att följa Aktivitetshuset Kornet på Facebook
där deltagare och personal berättar om och lägger upp
bilder från sina utflykter och aktiviteter.
Text och foto: Elin Falkenström

Välkommen att tycka till
om kommunen!
Måndagen den 11 september är det dags för ett nytt tyck till-möte.
Vad vill du fråga eller framföra till kommunledningen? Ta chansen att
diskutera det som just du tycker är viktigt på mötet med kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) och kommundirektören
Charlotte Unosson.
Mötet hålls på Stora Hammars skola i Höllviken 11 september
klockan 18–20.

Glöm inte packa pappersförpackningarna
I Vellinge kommun är vi duktiga på att sopsortera. Men vi kan bli ännubättre och i synnerhet när det gäller pappersåtervinning.
– Det finns ett problem med att man inte plattar till sina pappersförpackningar. Containern blir full men det mesta är luft. Återvinningsstationen upplevs som skräpig och överfull, sägare Anna Olsson, avfallsansvarig i Vellinge kommun.
Tänk därför på att platta till dina förpackningar ordentligt för att så
mycket som möjligt ska få plats.

Samråd med allmänheten runt anläggande av
översvämningsskydd på Falsterbonäset
Falsterbonäset är lågt beläget och har sedan lång tid tillbaka drabbats av återkommande översvämningar. Dessa
översvämningar riskerar i framtiden att bli ännu kraftigare
på grund av klimatförändringar.
Vellinge kommun ser allvarligt på riskerna och ämnar därför ansöka om tillstånd vid Mark- och miljödomstolen för
anläggande av ett översvämningsskydd. I ansökan kommer
att ingå en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Som ett
led i upprättandet av denna MKB kommer kommunen att
samråda med allmänheten.
Samråden kommer att pågå under ett antal informationsoch dialogkvällar i september och oktober. Under samråden kan medborgare och intressenter lämna synpunkter
och ställa frågor om projektet.
Mer information om projektet och samråden kan du hitta
på kommunens hemsida Vellinge.se.

Översvämning på Borgmästargränd i Skanör i januari 2017. Foto:Vellinge
kommun.

Text Stefan Danielson

De tångvallar som byggdes för över 100 år sedan ska förstärkas för förbättrat skydd. Foto: Sweco.

Nominera kandidater till Vellinge kommuns miljöpris
och stadsbildspris 2017
Nu är det dags att nominera kandidater till två prestigefyllda priser:
Miljöpriset och Stadsbildspriset. Alla kan vara med och lämna förslag
till pristagare, som sedan utses av miljö- och byggnadsnämnden. Din
nominering måste vara inne senast den 1 oktober.

Vellinge kommuns stadsbildspris 2017
Miljö- och byggnadsnämnden i Vellinge kommun delar årligen ut ett
stadsbildspris till en byggnad, en plats, ett inre eller yttre rum. Objektet får vara högst fem år gammalt. Priset består av en plakett.

Vellinge kommuns miljöpris 2017
Miljöpriset delas ut till en eller flera personer eller organisationer,
som gjort förtjänstfulla insatser för naturen och/eller miljön i kommunen. Priset består av ett diplom samt 10 000 kronor.

Skicka din motivering till miljö- och byggnadsnämnden, 235 81
Vellinge senast den 1 oktober. Du kan också mejla din motivering till
vellinge.kommun@vellinge.se. Skriv antingen "Miljöpris 2017" eller
"Stadsbildspris 2017" i ämnesraden.
Välkommen med ditt förslag!
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Ny sammanställning av polisen visar att flera brott
minskar i Vellinge kommun
Polisen har gjort en sammanställning av några av de mest
anmälda brotten under första halvåret 2017 och jämfört
resultatet med samma period förra året.
Glädjande är att de flesta brott som redogörs för i sammanställningen har minskat i antal. Bland annat bostadsinbrotten
har avtagit med över 37 procent första halvåret 2017 jämför
med 2016. Även cykelstölder har minskat drastiskt med 36,5
procent.
- Att antalet bostadsinbrott har minskat kan bero på det
arbete kommunen och polisen har lagt på att informera
medborgare om grannsamverkan och andra sätt att skydda
sin bostad på. Jag vill också lyfta fram Ljungens Villaägare-

förening som i samverkan med kommunen gjort en fantastisk insats för att sprida informationen vidare till medlemmar och vägföreningar i Höllviken, så att grannsamverkan
verkligen kommit igång, säger Patrizia Bertarini, trygghetssamordnare på Vellinge kommun.
Ett brott som har ökat enligt sammanställningen är skadegörelse där bland annat klotter ingår.
- Jag tror att det delvis beror på att kommunen har förbättrat sina rutiner så att samtlig skadegörelse anmäls. Bland annat anmäls numera alltid klotter av våra entreprenörer som
utför saneringen, säger Patrizia Bertarini.
Text: Stefan Danielson

Praktiken gav både språklyft och inblick i kommunen
En bra chans att öva svenska och en inblick i vad som
händer i kommunen. Så beskriver Hamida Kargar sin
praktikperiod, då hon praktiserade två månader i kommunens kundtjänst och reception,Vellinge Direkt.
Hamida Kargar har nyligen avslutat sin period på en av
de språkpraktikplatser som Vellinge kommun erbjuder till
nyanlända kommuninvånare.
– Min handläggare inom etableringen tog kontakt med
chefen i Vellinge Direkt och de ordnade en praktikplats åt
mig. Första dagen var det lite nervöst men sedan var det kul
direkt. Alla i personalen är jättevarma, snälla och hjälpsamma, säger Hamida Kargar.
Hon och hennes familj har flytt från Afghanistan och
hamnade först i Svalöv. Sedan drygt ett halvår tillbaka är de
Vellingebor.
I Afghanistan studerade Hamida turkisk litteratur och
jobbade som lärare och receptionist. Hon talar flera språk:
uzbekiska, dari, turkiska, engelska och numera även
svenska.
– Ja lite svenska. Det är väldigt viktigt med språk för mig.
Här i receptionen hör och övar man språket hela tiden och

Inbjudan till trivseldag i Västra Ingelstad

Lunchen avslutas med kaffe och kaka.
Det bjuds också på musikunderhållning av Gillesbandet.

Torsdagen den 28 september inbjudes alla pensionärer i den östra kommundelen, det vill säga Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie med
närliggande byar till en trivseldag.
Vi träffas i matsalen på Månstorps Ängar, Stationsvägen 1 i Västra
Ingelstad.
Arrangemanget genomförs i samverkan mellan PRO Månstorp, Förenade
Care och Vellinge kommun.

Festen börjar kl. 14.00 och beräknas sluta kl. 16.00.
Anmälan sker endast på telefon 0709-91 52 93
mellan den 11/9-13/9 kl. 10.00 - 13.00.
Först till kvarn gäller! Begränsat antal platser.
OBS! Max 2 personer/anmälan.

Till lunchen serveras helstekt kotlettrad, portvinsstuvade champinjoner,
råstekt potatis, varma grönsaker samt sallad. Lättöl/vatten ingår.
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jag känner att min svenska blivit bättre. Det är roligt att träffa
människor och också att få inblick i allt som folk ringer eller
kommer in och frågar om. Det kan vara vad som helst och
personalen hjälper dem, säger Hamida Kargar.
I höst fortsätter språkstudierna på SFI, och parallellt med
det hoppas Hamida att hitta ett extrajobb.
– Sedan vill jag fortsätta att studera. I framtiden vill jag
jobba som lärare igen.
Text och foto: Elin Falkenström

Välkomna!		
Text: Kjell Andersson

Rekordmånga nomineringar för Vellinge i
White Guide Junior
Vellinge kommun har återigen blivit nominerade i ett
flertal kategorier i White Guide Junior. I år är nomineringarna fler än någonsin, hela nio stycken.
Tre av Vellinges skolor, Herrestorpskolan, Stora Hammars
skola och Tångvallaskolan är nominerade i kategorin årets
hållbara offentliga restaurang. Stora Hammars skola och
Herrestorpskolan är dessutom båda nominerade i kategorin
årets skolrestaurang. Vellinge kommun är nominerad till
årets hållbara skolmatskommun.
– Att återigen få så många nomineringar i White guide
junior känns oerhört roligt. Vi har målmedvetet och under
flera års tid arbetat för att förbättra och utveckla maten på
våra skolor. Vi har otroligt duktiga kockar och engagerad
personal, säger Gustav Schyllert (M), ordförande i utbildningsnämnden.
White guide Juniors jury har under det senaste året
besökt runt 250 förskolor, skolor och seniorboenden runt
om i landet. Juryn har bedömt smak och näring men också
måltidsmiljö, service och engagemang från rektorn,
Tävlingen avgörs den 19 september på Eriksbergshallen i
Göteborg.

Samtliga nomineringar för Vellinge kommun
Årets skolrestaurang
Herrestorpskolan
Stora Hammars skola
Årets skolkock
David Gustavsson, Herrestorpskolan
Årets hållbara skolmatskommun
Vellinge kommun
Årets hållbara offentliga restaurang
Herretorpskolan
Tångvallaskolan
Stora Hammars skola
Årets gastronomiska rektor
Tove Thyni, Herrestorpskolan
Louise Erlandsson, Tångvallaskolan
Text: Stefan Danielson

Musik och sångkommunikation som ett redskap i demensvården
I höst görs en stor kompetensutvecklingssatsning inom vård- och
omsorg. Arrangörer är Vellinge kommun och Vellinge Demensförening, som anlitat musikterapeut Gitte Pålsson att hålla i utbildningen.
Satsningen vänder sig till personal som arbetar med personer med
demenssjukdomar på de olika vård- och omsorgsboendena i kommunen.
Utbildningens mål är att ge personalen kunskap i möjligheterna
att genom musik, sång, rörelse och musikterapeutiska verktyg skapa
välbefinnande och ökad livskvalitet för personer med demenssjukdom.

Förutom utbildningsdagar med workshops ingår även interaktiva
konserter på respektive vård- och omsorgsboende under ledning
av Gitte Pålsson. Till dessa konserter bjuds både personal, boende
och anhöriga in för att praktiskt få uppleva hur man kan arbeta
med musik och sång i omvårdnaden av personer med demenssjukdom.

Text: Susann Lindmark

Fimpar, snus och tuggummi är värsta skräpet
För att öka medvetenheten om nedskräpning har kommunen under sommaren drivit en kampanj
för att få folk att slänga mindre skräp på marken. En mätning visar att fimpar och tuggummi är
det som slängs mest.
55 procent av det skräp som slängs fel i Vellinge centrum utgörs av cigarettfimpar och snus, visar
resultat skräpmätningen. Därför har kommunen som en del av kampanjen satsat på utökad information om var man kan slänga sin fimp. Kanske har du sett fimpa här-skyltarna och fotspåren
i marken som leder fram till dem inne i Vellinge centrum? 40 procent av det felslängda skräpet
utgörs av tuggummi.
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Foto: Annika Lundh

Fantastiska fåglar på Falsterbo Birdshow
Första helgen i september är det
dags för årets upplaga av Falsterbo
Birdshow. Det är den åttonde upplagan och årets tema är ”Fåglar är
fantastiska”.
Falsterbo Birdshow är en årligen återkommande natur- och miljömässa med
fåglar i fokus. Förra året hade mässan
runt 5000 besökare, och i år beräknas
besökssiffran bli ännu högre.
40 utställare kommer finnas på plats,
och de representerar allt från försäljare, hantverkare, konstnärer, fotografer, naturföreningar och förlag. Årets
mässa kommer också att gästas av flera

av deltagarna i SVT:s populära serie
”Det stora fågeläventyret”.
På programmet står bland annat föreläsningar, fågelbingo, kikarskola och
ringmärkningsdemonstrationer. Ta del
av hela programmet på
falsterbobirdshow.com.
Falsterbo Birdshow pågår den 1-3
september på Falsterbo Strandbad, och
invigningstalare är Armand Krajnc,
boxare, nyfrälst fågelskådare och tvåa i
”Det stora fågeläventyret”.

Hösten på Falsterbo Strandbad
Broderi, naturfoto, konstföreläsning och grafikkurser. Det är en del
av allt spännande som händer på Falsterbo Strandbad de kommande månaderna. Här hittar du information om en del av evenemangen. Hela programmet finns på falsterbostrandbad.se.
16/9 kl. 11–16: Vernissage av utställningen ”Fem fotografer ser
på naturen”. Fem välmeriterade fotografer med olika tolkningar av
begreppet natur ur dokumentär och estetisk synvinkel. Utställande
fotografer: Anna Ulmestrand, Anders Henriksson, Felix Heintzenberg, Josefin Nilsson och Patrik Larsson. Pågår t.o.m. 15 oktober.
16/9 kl. 15: Invigning av broderiet Vellingekartan.
Under våren och sommaren har ett 30-tal kvinnor broderat varsin
del av Vellinge kommun. Delarna har nu sammanfogats till en stor
karta som kommer att visas i entrén på Falsterbo Strandbad.

Text: Elin Falkenström
Sophie Ehnbom och Armand Krajnc på Falsterbo Fågelstation. Foto: Gigi Sahlstrand

19/10 kl. 19–20.30 ”Nakenchock i konsthistorien”. Föredrag
med Linda Fagerström. Nakna människor är ett av konsthistoriens
vanligaste motiv. Hur blev det så? Hur kommer det sig att vi ser
annorlunda på nakenhet i konsten jämfört med i verkliga livet –
eller gör vi det? Linda Fagerström är konsthistoriker och konstkritiker. Föredraget är gratis. Ingen anmälan krävs men antalet platser
är begränsat.
28/10 kl. 11–16: Vernissage av utställningen ”Till havs”.
Medverkande konstnärer: Johan Blomdell (keramisk installation
och video), Jason deCaires Taylor (video), Magnus Petersson (foto
och modeller) och Gunvor Nelson (video). Pågår t.o.m. 21 januari.

Text: Elin Falkenström

12/10 kl. 18–20: Prova på monotypi- och torrnmålsgrafik.
Monotypi är en tryckteknik där varje bild blir unik, och den går att
kombinera med torrnålsgrafik. Inga förkunskaper krävs. För vuxna.
150 kronor per person. Material ingår. Bindande anmälan till konsthall@falsterbostrandbad.se.
Del av broderiet Vellingekartan (t.v). Foto: Skånes Hemslöjdsförening. Fem
fotografer ser på naturen (t.h). Foto: Felix Heintzenberg.
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