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Har du någon synpunkt eller idé om 
skolan, kulturutbudet, bostadsplane-
ringen eller något annat som rör kom-
munen? Ta chansen att göra din röst 
hörd, och berätta vad som är viktigt 
för dig! Under året finns flera olika 
möjligheter till medborgardialog – och 
med hjälp av dialog om våra hjärtefrå-
gor gör vi tillsammans Vellinge till en 
ännu bättre kommun. 

Chatt med Carina Wutzler
Vad vill du fråga kommunstyrelsens 
ordförande? Passa på att ställa dina 
frågor direkt till Carina Wutzler (M) i 
en chatt på Vellinge.se. Chattillfällen 
under året: 18 juni, 30 augusti och 22 
november, kl. 13–15.

Öppet hus i Vellinge kommunhus 
Liksom tidigare år så bjuder vi så här 
på vårkanten in till Öppet hus i kom-
munhuset. Välkommen hit, och se 
hur vi arbetar med olika kommunala 
frågor. På Öppet hus kan du bland an-
nat träffa tjänstemän och politiker från 

våra olika nämnder och se utställning-
ar om aktuella ämnen, gå en tipsrunda 
och mycket annat. Mer information 
om programmet hittar du inom kort 
på Vellinge.se. Öppet hus arrangeras i 
kommunhuset i Vellinge den 21 april 
kl. 11–15. 

Grilla med kommunstyrelsen
Vad tycker du är bra eller dåligt i kom-
munen? Kanske har du en jättebra idé 
eller tanke om vad som saknas? Ta 
chansen och prata med politiker under 
lättsamma former! I Nyckelhålsparken 
i Höllviken den 19 maj kl. 11–14. 

Tyck till-möte på Sundsgymnasiet
Kom och prata med kommunledning-
en om vad som är viktigt för dig! Du 
kan både ställa frågor och föra fram 
synpunkter och idéer som rör Vellinge 
kommun. Gratis fika. Välkommen till 
Tornhusets kafé på Sundsgymnasiet i 
Vellinge (ingång vid biblioteket) den 
24 oktober, kl. 18–20. 

Text: Elin Falkenström

Följ Vellinge i sociala medier: 

Facebook.com/Vellingekommun 
Twitter.com/Vellinge 
Bambuser.com/channel/Vellinge 
Youtube.com/Vellingekommun 
Vellinge.se/Bloggar 
Flickr.com/photos/Vellingekommun

Tillsammans och i dialog gör vi 
Vellinge ännu bättre

IT-supporttjänsten som nu ska införas har fått namnet Fix-IT, och har som syfte att motverka 
oönskad ensamhet. Tjänsterna kommer att inriktas mot användning av kommunikationsverktyg så 
som sociala medier, IP-telefoni mm. Användarna ska till exempel kunna få hjälp med inställningar 
av mejl och konton på sociala medier, med TV-inställningar och streamingtjänster, samt få tips och 
hjälp med installation av appar för mobilen. Fix-IT kommer att erbjudas till kommuninvånare som 
är 80 år eller äldre, och ge möjlighet till två kostnadsfria supporttillfällen i hemmet per år, á 60 
minuter.
Beräknad start är under sommaren, efter upphandling, och efter ett år i drift ska tjänsten utvärde-
ras av omsorgsavdelningen.                         Text: Elin Falkenström

Gratis IT-support till kommunens äldre

Öppet hus 2017 Foto: Annika Lundh

Vårhälsning från 
Carina Wutzler

Påskfirandet pågår för fullt och med 
det har vårkänslorna börjat infinna sig. 
Sommartiden gör att kvällarna känns 
extra långa, egentligen konstigt vilken 
skillnad en timme kan göra. 2018 innebär 
ju som bekant valår och förberedel-
serna pågår för fullt både internt i kom-
munorganisationen men också hos de 
politiska partierna. Vi har intensiva och 
spännande månader framför oss. Oav-
sett valår eller inte ska verksamheterna 
pågå som vanligt och förbättrings- och 
utvecklingsarbetet fortsätta i kommu-
nen. Hoppas du uppskattar det som är 
på gång. 

Utbyggnaden av Stens brygga med 
nytt markplan är färdigt under de 
närmsta dagarna. Formell invigning blir 
den 26 maj men du som vill kan njuta 
av den innan. Kungstorpsvägen i Höll-
viken, Stationstorget och Parkstråket i 
Vellinge är andra stora betydelsefulla 
projekt som har kommit igång. Väl med-
veten om att dessa påverkar trafiken 
och framkomligheten och att det kan 
bli lite stökigt under tiden men hoppas 
att vi alla hjälpas åt för att göra det 
bästa av situationen. Vi får se framemot 
resultatet. 

I dagarna påbörjas de första inflytt-
ningarna i Omtankens hus. Ett spän-
nande hus där olika funktioner för 
äldre samlats under ett tak, och med 
sitt unika hållbarhetsfokus. Måste också 
nämna att fler pendlarparkeringar änt-
ligen är på gång i både V. Ingelstad och 
Ö. Grevie. Jag vet att de är efterfrågade 
och efterlängtade av många. Njut av 
våren!

Vi hörs och ses - till dess ha det bäst!
Carina Wutzler, kommunstyrelsens 
ordförande

Redaktör: Elin Falkenström, 
elin.falkenstrom@vellinge.se, 
tfn 040-42 50 00
Ansvarig utgivare: Jenny Reiman Ehle, 
jenny.reimanehle@vellinge.se 
Tidningen är tryckt på pappret 
Multi art silk
Repro och tryck: Exakta Print AB 

Nästa nummer kommer ut i juni.
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Nu börjar den stora ombyggnaden av  
campusområdet i Vellinge
På campusområdet i Vellinge ska det byggas 230 lägenheter, 
ett nytt resecentrum vid Vellinge ängar, ett torg framför 
badhuset Vanningens entré och en sagolekplats för barnen. I 
årets kommande nummer av Vellinge kommuniké kommer vi 
göra nedslag på olika etapper i bygget, och här börjar vi med 
en sammanfattning av vad som komma skall.

Nyligen startade byggnationen av infrastrukturen på områ-
det. Ledningar läggs om, nya parkeringar kommer att anläg-
gas och befintliga parkeringar ska tas i anspråk för byggna-
tion av bostäder, nya gång- och cykelstråk samt ett nytt 
stationstorg med 60 pendlarparkeringar kommer att anläggas. 

Vellinge ängar
Med ett nytt resecentrum vid en av kommunens största kol-
lektivtrafiknoder ska du som resenär kunna sitta i en upp-
värmd lokal med möjlighet att beställa fika, gå på toaletten 
eller koppla upp dig till Skånetrafikens wi-fi medan du väntar 
på bussen. En ny pendlarparkering kommer att anläggas 
med upp till 60 parkeringsplatser. Laddstolpar för elbilar ska 
anläggas och för dig som tar cykeln till hållplatsen kommer 
det finnas cykelgarage, möjlighet att ladda elcykel, cykelmeck-
arplats med mera. På torget kommer det också att finnas 
lekutrustning, vilket gör det roligare att vänta på bussen även 
för de minsta.

Sagolekplatsen
I Campusparken kommer det att anläggas en sagolekplats 
som inbjuder till rollspel. Efter sagostunden på biblioteket 
kan barnen leva ut sina fantasier på lekplatsen.

Vanningens entré
Hela vägen och entrén framför Vanningen kommer att göras 
om till ett gångfartsområde med förbättrade sittplatser, plan-
teringar och cykelparkeringar.

 
Text: Tillväxtavdelningen 

Arbetet med att göra kommunen så trygg som möjligt pågår ständigt. Under våren 
kommer en ny uppsökande arbetsmetod att prövas. Då kommer polisen och kommunen
att tillsammans ta sig ut till olika bostadsområden företrädelsevis kvällstid i syfte att 
möta kommuninvånarna på deras hemmaplan och informera om grannsamverkan och 
vilka positiva effekter det får. Planerade datum är den 9 och 10 april och platser kom-
mer att väljas utifrån var behovet anses vara som störst vid aktuell tidpunkt.  Syftet 
är bland annat att nå ut till en annan målgrupp än den som vanligtvis kommer på 
trygghetsträffar och trygghetsvandringar.    Text: Jesper Behm Fransson

Polisen och kommunen provar ny arbetsmetod

Foto: Elin Falkenström 

Illustration: Link Arkitektur Illustration: Tengbom

Illustration: Tengbom
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Han har redan vunnit barnens hjärta i köket 
och matsalen på Stora Hammars skola. Nu ska 
han charma boende och restaurangbesökare på 
Omtankens hus. Kökschefen Mikael Andersson 
ser fram emot att slå upp portarna för lunchres-
taurangen som öppnar den 1 maj. 

Restaurangen ligger på första våningen i Omtankens hus, 
kommunens nya, stora satsning på äldre, som bland annat 
rymmer vård- och omsorgsboende och vårdcentral. 
Här i det skinande nya köket ska Mikael Andersson och 
hans medarbetare laga mat till både boende, anhöriga och 
besökande, och det kommer på vissa sätt att bli rätt annor-
lunda matlagning från den han de senaste åren jobbat med, 
till skolbarnen.  
– Till barnen är fett och socker ”no, no”, men nu till de 
äldre är det ”yes, yes”! Ofta får äldre till exempel inte i sig 
tillräckligt mycket protein, och det blir ett delvis nytt tanke-
sätt för mig, säger Mikael, som varit runt och hälsat på och 
fått inspiration av kockarna på olika äldreboenden i kom-
munen. 
– Det var ett känslomässigt beslut att tacka ja till jobbet. 
Min mamma har nyligen gått bort efter att ha varit sjuk och 
bott på ett boende där maten inte var något vidare. Det 
slutade med att vi själva tog med mat till henne för att hon 
skulle vilja äta. Samtidigt går det att göra det bra. Till exem-
pel måste man komma ihåg att vi alla äter även med ögat. 
Även processad mat ska se trevlig ut och ha tuggmotstånd, 
det får inte vara grått och trist. Jag vill visa att det går, säger 
han.
 Husmanskost kommer ha en stor och viktig plats på me-
nyn. Mat de äldre känner igen, men gärna tillsammans med 
nyare inslag. En dagens kött, en dagens fisk, en soppa och 
ett vegetariskt alternativ ska finnas att välja mellan, liksom 
salladsbuffé, smörgåsar och fikabröd. 
Kökspersonalen kommer även att laga maten till de boende i 
omsorgslägenheterna, vilket innebär ett alldeles särskilt ansvar. 

– Det är nästan ännu viktigare än i skolan, för här är det 
kanske den enda maten de äter, och därför är det såklart 
superviktigt att den är riktigt bra. Vi lagar maten de ska äta 
i sina hem och vi ska vinna deras hjärtan, som vi gjort med 
barnen i skolan. Receptet för det är egentligen enkelt – att 
laga god mat! Men en av de första sakerna jag ska göra är 
att sätta ihop ett matråd, med både boende och personal, 
där vi tillsammans pratar om önskemål och ser till att ha 
frekventa träffar. 
Nu är Mikael Andersson igång med de sista förberedel-
serna, och med att rekrytera kockar och annan köksperso-
nal. Han ser mycket fram emot att snart få öppna och sätta 
igång. 
– Jag hoppas och tror att det kommer att bli en trevlig och 
naturlig mötesplats och oas, både för boende och besökare.

Text och foto: Elin Falkenström

Husmanskost med nya inslag - kökschefen ser fram 
emot att laga riktigt bra mat till kommunens äldre

Kommunen vill dra nytta och erfarenhet från skolkökens lyckade och prisade arbete 
de senaste åren. Därför blir det Stora Hammars kökschef Mikael Andersson som 

startar upp och driver restaurangen i Omtankens hus. 

Omtankens hus i Höllviken innehåller förutom lunchrestaurang 
bland annat vårdcentral, 57 vård- och omsorgslägenheter, 28 
omsorgslägenheter, uteplatser och konferenslokal. 
Inflyttningen påbörjas under april. Restaurangen öppnar den 1 
maj, och övriga verksamheter i huset har sin invigning i mitten 
av juni.  Mer information om Omtankens hus, och om hur man 
ställer sig i kö för en lägenhet finns på Vellinge.se. 

Har du en bostad att hyra ut?
Vi har behov av bostäder till våra nyanlända kommuninvå-
nare. Kommunen söker därför dig som kan tänka dig att 
hyra ut en bostad eller en del av en bostad. 

Det kan vara en villa, en lägenhet, ett vinterbonat sommarhus eller 
ett rum i en bostad inom Vellinge kommun. Du som hyr ut skriver 
kontrakt med Vellingebostäder. Kommunen står som garant för 
hyran. Bostaden kommer att hyras ut till en nyanländ familj eller 
ensamstående vuxen som redan bott i Vellinge kommun under 
cirka ett år. 

Kommunens bocoach gör en matchning mellan dig som hyresvärd 
och potentiella hyresgäster, och bocoachen finns sedan som stöd 
och kontakt på kommunen, både för hyresgäst och hyresvärd. 
Kan du tänka dig att hyra ut? Skicka ett mejl till Vellingebostäder, 
på e-post privatbostad@veboa.se, så kommer du att bli kontak-
tad och få mer information. Glöm inte att i ditt mejl lista följande 
uppgifter:

• Typ av bostad
• Storlek
• Adress
• Antal personer som bostaden lämpas sig för
• Hyresanspråk

Text: Elin Falkenström 
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För våra hundar gäller lagen om tillsyn över hundar och 
katter, kommunens lokala ordningsföreskrifter och spe-
cialregler för naturreservaten och djurskyddsområdena i 
kommunen.

Dessa lagar och regler är till för 
att skydda alla våra fåglar och 
småvilt ute i naturen. Det är alla 
hundägares skyldighet att veta 
vad som gäller för hunden ute i 
naturen. Lagen om tillsyn över 
hundar och katter gäller från 1 
mars till 20 augusti. Hundar får 
endast vara lösa om de håller 
sig inom koppelavstånd (ca 2 m) 
från sin hundförare.

I Skanör Höllvikens, Foteviksområdets och Arriesjön-
Gavelsbjärs naturreservat gäller koppeltvång från och med 
1 mars till 20 augusti.

I Ljungskogens och Ljunghusens Strandbads naturreservat 
gäller koppeltvång från 1 mars till 30 september.
Under 15 maj till 31 augusti får hundar inte vistas på bad-
stränderna mellan kl. 8.00–20.00. 

I Flommens naturreservat gäller koppeltvång från 1 mars 
till 31 oktober och hundar får inte vistas på badstränderna 
från 1 maj–31 augusti mellan kl 6.00–20.00.

På Måkläppen är det beträdnadsförbud året runt för hundar. 

Du kan läsa mer om detta på Vellinge.se/hundar.

Text: Ingbritt Nilsson och Maja Jonholm

I våra naturreservat ska hunden vara kopplad

Vad ska platsen heta? 
Mellan Stora Hammars kyrka och entrén till Omtankens hus i Höll-
viken håller det på att byggas en vacker plats som kommer stå klar 
vid årsskiftet 2018/2019. Platsen kommer innehålla ett vattenspel, två 
boulebanor, sittplatser och nya fina planteringar och träd. 
 
Vi vill nu att du hjälper oss att namnge denna plats! 
Antingen så mejlar du ditt förslag, med motivering och dina 
kontaktuppgifter, till plan@vellinge.se, eller så fyller du i talongen 
nedan och posta till: Vellinge kommun, Tillväxtavdelningen, 235 81 
Vellinge. Förslaget ska vara inlämnat senast den 1 maj. 

Priset blir en måltid för 4 personer i den nya lunchrestaurangen i 
Omtankens hus. Juryn består av både politiker och tjänstemän.
Beslut om namnet tas i miljö- och byggnadsnämnden den 14 juni. 

Jag tycker platsen ska heta: ......................................................................................................................................................................................

Motivering: ....................................................................................................................................................................................................................

Namn:........................................................................................................  Telefonnummer: ......................................................................................

I slutet av förra året genomförde omsorgsavdelningen ett projekt 
med kontrollköp i den årliga tillsynen av tobakshandlare. Kontrollköp 
utförs för att förbättra rutinerna för ålderskontroll i butiker som 
säljer tobak och folköl. En ung person, som fyllt 18 år, men som helst 
ser yngre ut, försöker köpa tobak eller folköl utan att visa legitima-
tion. Sen, oberoende av om ungdomen får köpa eller ej, går handläg-
garen in med ungdomen och presenterar sig, meddelar resultatet 
och för en dialog med handlaren om vikten att ej sälja tobak till 
minderåriga, svårigheten i åldersbedömningar och försöker förmedla 

att tobakslagen och alkohollagen är skyddslagstiftningar. 
Vi genomförde 20 kontrollköp av tobak i hela kommunen. 18 

handlare nekade ungdomen att köpa då denne ej kunde uppvisa 
legitimation. 

Resultatet får anses vara bra då det var få som sålde, men trots 
det goda resultatet så fortsätter omsorgsavdelningens arbete då må-
let är att ingen handlare ska sälja tobak eller alkohol till minderåriga i 
Vellinge kommun.                Text: Bengt Wassberg

De flesta handlare noga med att kolla legitimation

Hunden Maja

Illustration: Edge
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Fredrik Wegbratt är ny på posten som utbildningschef i 
Vellinge kommun. Han ser fram emot att lära känna alla 
medarbetare och sätta en struktur för framtiden. 

Varför sökte du jobbet?
– Det är en viktig utmaning att leda Sveriges bästa skolkom-
mun. Utbildningsområdet är under förändring, och det inne-
bär att även Sveriges bästa skolkommuner har utmaningar, 
och jag drivs av att jobba med kvalitetsfrågor. 

Vilka utmaningar ser du? 
– Att vara en attraktiv arbetsgivare. Ambitionen måste vara 
att ha de bästa medarbetarna och för att få det måste man 
vara attraktiv. Att vara med och driva samhällsutvecklingen. 
Inte bara hänga med utan vara med och utveckla. 
Att få ungdomar att våga och vilja satsa på entreprenörskap 
och ta för sig. Att behålla kunskapsfokus samtidigt som man 
måste tänka om och tänka digitalt. Och naturligtvis inflytt-
ningen och tillväxten – att ha framförhållning och säkra att 
vi har platser. 

Vad gör att du passar för jobbet?
 – Jag har en bred och djup kunskap när det gäller att leda 
förskola, skola och gymnasium, både i kommunal och privat 
regi, både i Sverige och utomlands i Kenya och i Belgien. 

Hur är du som ledare?
– Tydlig, kravställande och mån om att medarbetarna kän-
ner att de har både ansvar och mandat. 

Vad har du för relation till Vellinge? 
– I dag bor jag i Dalköpinge men jag är uppvuxen i Vellinge. 
Jag gick på Södervångsskolan, och sedan det som då hette 
Vångaskolan, och bodde här tills jag började plugga i Lund. 
Jag kan mitt Vellinge bra! 

Vad ser du fram emot mest just nu?
– Att besöka alla för- och grundskolor och hälsa på alla 
medarbetare och elever. Och att börja bygga strategin och 
visionen för de kommande åren tillsammans med rektorer, 
stab och medarbetare. 

Text och foto: Elin Falkenström

”Viktig utmaning att leda Sveriges bästa skolkommun”

Vellinge kommun redovisar ett positivt resultat på 53,2 miljoner kronor för 2017 
2017 var ett händelserikt år. Kärnverksamheterna skola och omsorg redovisade ett bra resultat både ekonomiskt verksamhetsmässigt, till 
exempel blev Vellinge utsedd till årets skolkommun i lärarförbundets ranking för fjärde året i rad. Skola och omsorg står för ungefär 82 
procent av kommunens kostnader. Det låga ränteläget, intäkter från kommunens kapitalförvaltning och högre skatteintäkter har bidragit 
till det positiva resultatet.                          Text: Stefan Danielson

BIFF – Kursen för dig som ska eller har separerat 
och har barn

BIFF är en utbildning som vänder sig till föräldrar som vill veta vad 
som händer med barn som varit med om eller befinner sig i föräldra-
konflikter. Huvudfrågan i utbildningen är: Hur kan jag göra för att 
underlätta för mitt barn? 

Kursstart är den 3 april och utbildningen hålls på Familjernas hus i 
Vellinge. 

För anmälan och frågor, kontakta Karin Lindbladh på e-post karin.
lindbladh@vellinge.se. 

Mer information finns på Vellinge.se. 

Fredrik Wegbratt

Invigning av ombyggda Stens brygga i Skanör

Populära Stens brygga i Skanörs hamn har byggts om och nu är 
arbetet klart. Den nya badbryggan är mer tillgänglighetsanpassad – 
med större trädäck, trappor och bättre plats för alla badgäster. 
Den 26 maj, klockan 11-14, är det dags för invigning. Mer info 
kommer på Vellinge.se inom kort.
Varmt välkommen! 

Illustration: Edge
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På Artisten stärks kreativiteten hos barn och unga

Vellinge kulturskola Artisten i Vellinge lockar barn och 
ungdomar med sin vision om att alla kan bli artister. 
Varje dag samlas ungdomar här för att få utlopp för sin 
kreativitet i allt från DJ-kurser till klassisk balett.

Rektor på skolan är Britta Gustavsson som utsågs till årets 
medarbetare i Vellinge kommun förra året.
– Alla barn kan bli artister! Och det vill vi skapa förut-
sättningar för här. Det är oerhört roligt att se hur barnen 
utvecklas i sina respektive konstformer, säger Britta Gus-
tavsson. 

Kulturskolan är en fritidsverksamhet som äger rum efter 
ordinarie skoltimmar. Hit kommer barn mellan en och tre 
gånger i veckan, från att de fyllt fem år och upp till att de 
fyllt 19.

– Kultur stärker kreativiteten och kreativitet är viktig 
senare i arbetslivet oavsett vad man jobbar med. Med hjälp 
av kreativiteten kan man tänka annorlunda och hitta andra 
vägar och lösningar. När ungdomarna står på scen stärks 
också deras självkänsla och de växer som människor, det 
är jätteviktigt för den personliga utvecklingen, säger Britta 
Gustavsson.

Kulturskolan startade för 
fem år sen, innan dess var 
det bara musikskola. 
– Vi ville bygga upp en 
verksamhet där även äldre 
elever kunde vara med. Som 
ett led i den ambitionen 
instiftade vi kursen Inter-
national School of Arts. 
Det är en kurs där ungdo-

marna spelar musik från specifika länder och sedan åker på 
studiebesök till det landet. Resan finansieras delvis genom 
spelningar. Senast var ett gäng på Irland och tidigare har 
London och Västafrika varit resmål. Nästa gång går resan 
till Balkan, säger Britta Gustavsson. 

Under våren är det mycket på gång för kulturskolan, 
bland annat Öppet hus, vilket är ett utmärkt tillfälle att se 
om det finns något på kulturskolan som passar just dig. 

Öppet hus den 21 april
Passa på att gå på konsert och musikalföreställning, testa på 
ett instrument eller en dans eller bara mingla runt. Program 
finns på Kulturskolans webbplats.

 Text och foto: Stefan Danielson

Vellinge kommun rustar för framtida skyfall 

Skyfallsplanen som antogs av kommunfullmäktige i slutet av förra året 
gör gällande att det senast 2019 ska finnas konkreta åtgärdsplaner för 
alla tätorter.

Ett skyfall är enligt SMHI:s definition när det kommer 50 mm regn 
på en timme eller minst en mm på en minut. Skyfallen har ökat de 
senaste 40 åren, inte minst i Vellinge som drabbats av flera skyfall de 
senaste åren. Det är därför viktigt att ta höjd för detta i den fram-
tida samhällsplaneringen. Du kan läsa planen i sin helhet på Vellinge.se
 men här kan du se den sammanfattade målsättningen. 

Sammanfattad målsättning av kommunens skyfallsarbete
Öka kommunens förmåga att hantera skyfall genom att löpande ar-
beta för att i befintliga områden anlägga skyfallssäkrande lösningar 
och genom att ta skyfallshänsyn vid alla kommande nybyggnationer 
i detaljplaner och projekteringar.
• Alla nybyggda områden ska från och med denna plans antagande 
klara ett 100-års regn utan skador på byggnader.
• Det ska senast år 2018 utarbetats förbättringsförslag samt utförts 
åtgärder i områdena med störst behov, korresponderande med 
nämnden för gemensam medborgarservice styrkortsmål.
• Senast 2019 ska det finnas konkreta åtgärdsplaner för samtliga 
tätorter.              Text: Stefan Danielson

Var med och plocka skräp för ett renare Vellinge!
Den 21 april går startskottet för årets skräpplockarveckor. Förra året plockade kommuninvånarna ihop två ton skräp tillsammans, och 
2018 satsar vi givetvis på att plocka ihop ännu mer. Alla är välkomna att vara med och plocka skräp, både föreningar, samfälligheter, skolor 
och enskilda kommuninvånare, under skräpplockarveckorna 17,18 och 19.
Många roliga aktiviteter anordnas i anslutning till skräpplockningen. Håll utkik på Vellinge.se för mer info. 
Den 11 maj, kl. 11-16, arrangeras en avslutning på Falsterbo Strandbad. Skräpplockning på stranden på förmiddagen och sen bjuds det på 
varm choklad på trädäcket kl. 12.30. Du kan också bygga en drake på drakverkstad i konsthallen och gå naturums tipsrunda.

Britta Gustavsson.
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Foto:  Annika Lundh

Vellinge ängar är en av kommunens 
viktigaste kollektivtrafiknoder och 
står inför en stor ombyggnad under 
det kommande året. Därför ville vi 
skapa oss en bild av hur resenärerna 
uppfattar platsen i dag och i vintras 
genomfördes en reseundersökning. 
Nu är resultatet klart.

Engagemanget var stort och nära 
500 personer har svarat på enkäten. 
De värden som resenärerna tycker är 
viktigast för hållplatsen Vellinge ängar 
är att det går att parkera sin cykel och 
bil på ett säkert sätt, samt att platsen 
upplevs som trygg. Utifrån resultatet 

så är detta två aspekter som resenä-
rerna inte är helt nöjda med idag, då 
endast ca 20 procent tycker att det idag 
går att parkera sin bil eller cykel på ett 
säkert sätt eller tycker platsen är trygg. 
Detta är självklart aspekter som Vel-
linge kommun tar med sig i det vidare 
arbetet med såväl Vellinge ängar som 
övriga hållplatser. 

Det framkom också att många inte 
tycker att Vellinge ängar är en värdig 
entré till Vellinge. Då hållplatsen är ett 
av de vanligaste sätten att angöra Vel-
linge så är även dessa värden viktiga 
att arbeta vidare med.   

Ombyggnationen av Vellinge Ängar 
kommer att vara klar till sommaren 
2019. När den är klar kommer en ny 
undersökning att genomföras 
– Det ska bli jättekul att kunna 
jämföra vad medborgarna tyckte före 
ombyggnationen, med vad de tycker 
efter den. Vi hoppas givetvis på en 
förbättring och att det blir en trevlig 
plats att vara på, säger Lisa Dieckhoff, 
översiktsplanarkitekt. 

Text: Johan Mattisson och Lisa Dieckhoff
 

Resandeundersökning om Vellinge Ängar

Våren på Falsterbo Strandbad
Påskpyssel, flower power, drakverkstad och bakluckeloppis. Våren 
är här och på Falsterbo Strandbad väntar ett digert program med 
aktiviteter för alla åldrar och intressen! Här är ett par exempel på 
vad som är på gång. Se hela programmet på falsterbostrandbad.se

29/3 kl. 11–16
Påskpyssel – Spräckliga ägg.  Välkommen till konsthallens ateljé där 
vi gör spräckliga ägg till påskriset. Drop-in, gratis och för alla åldrar. 

30 mars-2 april kl. 11–16
Flower power – skaparverkstad. Vi inspireras av utställningen Växt-
kamp och skapar egna konstverk med ateljéns material. Drop-in, 
gratis och för alla åldrar. 

14 april kl. 12–15. Klädbytardag. Här kan du byta ut plagget du 
tröttnat på mot något helt annat, helt gratis. Inlämning kl. 10–12. 
Tänk på att allt ska vara helt och rent. Överblivna plagg lämnas till 
klädinsamling.  

5 maj–3 juni. Japan – Traditions and culture. I år firar Sverige och 
Japan 150 år av diplomatiska relationer. Den 5 maj öppnar fotout-
ställningen ”Japan – Traditions and pop culture”. 

 Text: Elin Falkenström

Välkommen att bilda bokcirkel 
på biblioteket i Höllviken
På Höllvikens bibliotek finns många olika bokcirklar. Just 
nu söker vi deltagare för att starta upp ännu fler. Kontakta 
biblioteket om du är intresserad eller vill veta mer!

Vi har även en ny verksamhet i Ett eget rum – rummet för 
barn mellan 9–13 år, nämligen Bokbabblarna. 
Går du i fyran eller femman och gillar att läsa och fika?  
Då är Bokbabblarna något för dig! Vi träffas sista tisdagen 
varje månad på Höllvikens bibliotek och tipsar varandra 
om bra böcker vi läst. Vill du vara med? Skriv till bibliote-
ketho@vellinge.se eller ring 040-42 53 85. Eller kom in och 
prata med oss!

Varje torsdag kl. 15–16  (ej v.8 och 13) öppnar vi pysselverk-
staden på Höllvikens bibliotek för barn 9–13 år. Kom själv 
eller ta med dig några kompisar! Igen föranmälan, bara kom!

Text: Therése Christiansson
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