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Stå ut med byggarbetena
– det kommer att bli fint!
Studenter och skolavslutningar är
avklarade och midsommar närmar sig.
Du har säkert dina egna traditioner
kopplade till denna årstid.
Vellingefesten som genomförts i helgen
är en ny tradition som jag hoppas du
besökt och uppskattar. Fler välbesökta
arrangemang som är typiska för
sommaren och vår kommun är bland
annat Gåsaloppet, Allsång vid kanalen,
Falsterbo Horse Show och Falsterbo
Gran Turismo Show. Missa dem inte!
De fina stränderna i vår kommun
är också välbesökta platser som
uppskattas av många. Kommunen
satsar mycket på att ha snygga, trygga
och säkra stränder genom livräddare
och omfattande strandskötsel. Detta
finansieras bland annat genom de
parkeringsavgifter vi har vid våra badstränder. Jag vet att det finns en del
synpunkter när det gäller avgifterna
men det är rimligt att de som besöker stränderna hjälper till att betala
för att hålla dem i fint skick. För dig
som bara vill ta ett snabbdopp är ju
första timmen avgiftsfri.

Enkelt att rösta – även om du
är sjuk eller bortrest
Har du svårt att ta dig till vallokalen
den 9 september? Det finns flera sätt
att rösta ändå.
Den 9 september är det val till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige.
Alla som får rösta får ett röstkort hem
i brevlådan.
Du kan rösta i förtid i vilken röstningslokal som helst i landet från den
22 augusti. Under perioden 22 augusti
till 9 september erbjuder kommunen
dessutom ambulerande röstmottagning. Det innebär att väljare som på
grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta sig till ett
röstmottagningsställe får boka en tid
för att lämna sina röster i bostaden till
ambulerande röstmottagare. Information hittar du på Vellinge.se/val.

Om du är utomlands under valperioden kan du:
• tidigast den 26 juli skicka en brevröst
från utlandet.
• tidigast den 16 augusti rösta på
svenska ambassader och konsulat.
Röstmottagningen startar vid olika
tidpunkter och pågår under olika lång
tid.
Brevröster får inte postas från Sverige. Materialet som du behöver finns
färdigförpackat i ett kuvert som du
beställer från Valmyndigheten, en
kommun, en svensk ambassad eller ett
konsulat. Du kan också hämta det hos
Vellinge Direkt från den 1 juli.
Mer information om valet hittar du på
Valmyndighetens webbplats www.val.se
eller på Vellinge.se/val.

Hoppas du inte har missat att Stens
brygga och Axelssons torg är färdiga
liksom rondellen i Höllviken. (Det
blev bra sprutt till slut.) Arbetet med
att försköna i kommunen fortsätter
även om det är sommar och semester. Arbetet längs Kungstorpsvägen,
Campusområdet och Parkstråket
fortskrider. Lite stökigt just nu, men
håll ut – det kommer att bli jättefint.
Vi hörs och ses - till dess ha det bäst!
Carina Wutzler (M)
kommunstyrelsens ordförande
Följ Vellinge i sociala medier:
Facebook.com/Vellingekommun
Twitter.com/Vellinge
Vellingelive.solidtango.com
Youtube.com/Vellingekommun
Vellinge.se/Bloggar
Flickr.com/photos/Vellingekommun
Instagram: Vellingekommun

Redaktör: Elin Rosenstock
elin.rosenstock@vellinge.se,
tfn 040-42 50 00
Ansvarig utgivare: Jenny Reiman Ehle,
jenny.reimanehle@vellinge.se
Tidningen är tryckt på pappret
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Bättre utsikter över sälarna
Allra längst ut på Nabben ståtar sedan några veckor ett vind- och väderskydd.
Här ska man kunna skåda fåglar och sälar eller äta en medhavd matsäck, i lä
från såväl regn och blåst som golfbollar från intilliggande Falsterbo Golfklubb.
Falsterbonäset är en av de platser i Sverige där flest flyttfåglar passerar – hundratals miljoner varje höst. Då besöks området av ornitologer från hela Europa.
Skyddet är ett led i att göra Falsterbonäset och dess natur mer tillgängligt för
turister.
Vind- och väderskyddet har byggts av Vellinge kommun till en total kostnad av
470 000 kronor, varav 235 000 kronor är statligt stöd. Falsterbo Golfklubb har
medverkat med en arbetsinsats.

Arbetet med Campusområdet är i full gång
På Campusområdet i Vellinge håller gator, cykelvägar och bullervallar på att ta form. Dessutom byggs
just nu en ny och mer ekologiskt hållbar typ av dagvattenhantering, så kallade rain gardens. Mer information hittar du på Vellinge.se/projekt.
Nya gator samt cykeloch gångvägar
Arbetet längs med
Ängavägen är i full gång.
Här byggs en ny gata som
ska rymma både cykeloch gångväg. I mitten av
juni påbörjas arbetet vid
Norrevångsgatan. Det
kommer att bidra till en
del störningar och påverkar hur man kan röra sig
med bil, cykel och till fots
under sommaren.

Tillfällig pendlarparkering
Under våren har det öppnats
en tillfällig pendlarparkering
vid busshållplatsen Vellinge
Ängar. Den kommer att finnas kvar tills den nya permanenta pendlarparkeringen
står färdig under 2019.

Sundsgymnasiet

E6

Bullervallar
Längs motorvägen
byggs just nu den första
etappen av en ny bullervall. Etapp två börjar
byggas till hösten.
Vellinge kommun höjer
och förstärker bullervallarna för att sänka
ljudnivån från motorvägen.

Vanningen

Rain gardens
I området byggs en ny typ av diken som
kallas rain gardens och är en sorts planteringar. När dagvatten från tak, vägar och
parkeringsytor leds dit, så stoppas det upp
av jorden och växterna, och mycket vatten
avdunstar på plats. Resten renas delvis av
växterna. Fördelen är att trycket på det
vanliga dagvattensystemet minskar. Rain
gardens är dessutom vackra att titta på och
rymmer massor av liv.

Buller och damm – ett nödvändigt ont
Vellinge kommun har uppmärksammat klagomål kring höga ljudnivåer och damm i och kring Campusområdet. Under
sommaren kommer entreprenörerna att arbeta något färre timmar, vilket vi hoppas ska minska de upplevda störningarna
under denna period. Dessutom arbetar vi ständigt med att säkra upp gångstråken genom området med nya gångar, staket
och avskärmningar. Allt för att skapa en så bra och säker miljö som bara är möjligt.
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Axel Lundkvist och Berenice Schulte, båda 17 år, somm

Ett hårt arbete i skön miljö
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I år utökas bevakningen av
Vellinge kommuns stränder från
sex till nio veckor. 17-åringarna
Berenice Schulte och Axel
Lundkvist gör sin andra sommar
som kommunala strandvakter.

chillar på stranden. Men det stämmer
inte alls, säger Axel Lundkvist.
Kollegan Berenice Schulte fyller i:
– Om det är fint väder så är stranden
full och många badar. Då måste vi
fokusera väldigt hårt så att vi har koll
om någonting händer.

Kommunal feriepraktik? Många tänker nog på tjänstgöring inom omsorg,
städ eller vaktmästeri. Men i Vellinge
kommun finns också möjlighet för
unga att jobba som strandvakter. Ett
uppdrag som, i extrema fall, innebär
att vara skillnaden mellan liv och död.
– Folk som hör att jag jobbar som
strandvakt frågar om jag ligger och

Strandvakternas uppdrag är hålla
stränderna säkra. De ska hålla utkik i
vattnet, patrullera stränderna i Skanör,
Falsterbo och Kämpinge samt hamnområdet i Skanör, och gripa in vid
olyckor.
– En stor del av tiden går till att informera folk om säkerhet och om vett
och etikett i vattnet. Många frågar om

hur strömmarna går, säger Berenice
Schulte.
Andra uppgifter kan vara att lämna ut
plåster, eller att leta upp borttappade
barn eller föräldrar.
Minst tre strandvakter är i tjänst samtidigt på varje strand. I teamet ingår
också en livräddare. Livräddaren är
över 18 år och har en längre utbildning
än strandvakterna, som är gymnasieungdomar med 24 timmars utbildning.
Men egentligen har de två yrkesgrupperna liknande uppdrag.
– Vi har delat ansvar i att hålla stränderna säkra, och vet alla vad vi ska
göra om något händer. Livräddarna
kan så klart jobbet lite bättre än vi,

Vill du jobba som strandvakt?
Alla 16–19-åringar som är folkbokförda i Vellinge kommun kan söka plats.
Ansökningsperioden brukar öppna i februari och sluta i mars. Håll utkik på
kommunens hemsida.
För att jobba som strandvakt måste du kunna simma 1 000 meter bröstsim
eller crawl. Detta testas innan du blir antagen. Dessutom får du genomgå en
utbildning på sammanlagt 24 timmar, som äger rum på helger i april och maj.
Då får du bland annat lära dig hjärt- och lungräddning. Kursen bedrivs av
Livräddarna Malmö-Vellinge.
Om du inte vill jobba som strandvakt finns det många andra sommarjobb –
eller kommunal feriepraktik, som det egentligen heter. Du kan bland annat
jobba med omsorg, städ, trädgårdsskötsel eller på bibliotek. Se mer information
på kommunens hemsida. Lönen för kommunal feriepraktik är samma oavsett
var man jobbar. I år ligger den på 70 kronor i timmen. Du jobbar en av tre
treveckorsperioder. Schemat varierar men en normal arbetsdag varar i sex timmar.

Känner du igen flaggorna?
Gul flagga: Hissas i tornet när stranden är bevakad av personal.
Röd flagga: Hissas i tornet vid svåra förhållanden, till exempel utströmmar.
Rödgul flagga: Sätts ut på stranden vid svåra förhållanden för att markera området där personalen bedömer att det är säkert att bada.

a 17 år, sommarjobbar som strandvakter för andra året i rad
Foto: Elin Rosenstock

och har ett större ansvar vid räddningsinsatser. De fungerar som våra
mentorer, förklarar Axel Lundkvist.
Rollfördelningen vid en eventuell
olycka är tydlig. Den personal som befinner sig närmast, ger sig ut i vattnet
först. Oftast blir det en av de patrullerande strandvakterna. Den andra
av dem larmar livräddartornet från
radion som de alltid bär med sig, och
går sedan upp i dynerna för att kunna
se vad som händer. Under tiden tar sig
livräddaren ner från tornet och ut i
vattnet, där den övertar räddningsinsatsen. Den tredje strandvakten stannar i tornet och håller kontakt med
räddningstjänsten.
Både Berenice Schulte och Axel Lundkvist har känt på pulsen som uppstår

vid ett akutläge, eftersom alla strandvakter utsätts för en övningsolycka.
Skarpt läge har ingen av dem upplevt
än, men båda känner sig trygga inför
en sådan situation.
– Det viktigaste är att hålla sig lugn
och komma ihåg allt som man måste
göra. Aldrig få panik, säger Berenice.
Berenice Schulte och Axel Lundkvist
planerar att gå utbildningen till livräddare när de fyller 18 år. Och oavsett
vilket yrke de väljer i framtiden värdesätter de erfarenheten de redan fått.
– Efter att ha jobbat som strandvakt
kollar jag alltid ”dubbelt” även när jag
är ledig. Om jag badar på en strand så
håller jag automatiskt koll på barnen i
vattnet, säger Berenice Schulte.
Både hon och Axel Lundkvist tycker

att det ansvarsfulla jobbet har fått dem
att växa som personer.
– Om man får ansvar så lär man sig att
ta ansvar, även i helt andra situationer,
säger Axel Lundkvist.
Strandbevakningen i Vellinge sker
enligt en australiensisk modell som är
unik i Sverige. Den bygger på ett samarbete mellan kommunen, som avlönar
personalen, och den ideella föreningen
Livräddarna Malmö-Vellinge som utbildar och tränar. Insamlingsstiftelsen
Falsterbonäsets Livräddare ser till att
all utrustning som behövs finns.
– Den kombinationen är det som gör
att vi har en så bra kvalitet, säger Pontus Karlsson, ordförande i stiftelsen
och huvudtränare i föreningen.
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"Du är alltid välkommen att prata med oss"
Några frågor till Kim Borg, en av Vellinge
kommuns trygghetsvärdar. Trygghetsvärdarna
börjar synas ute i kommunen i sommar.
Vad gör en trygghetsvärd?
– Vi rör oss ute i kommunen på eftermiddagar, kvällar
och nätter för att fånga upp sådant som gör att folk känner otrygghet. Behovet styr var vi befinner oss. Det kan
vara torg, stränder och parker men även villaområden och
skolgårdar.
Hur skiljer ni er från väktare och fältgruppen?
– Säg att det sitter en grupp ungdomar utanför en skola
långt efter skoldagens slut. Väktaren som bevakar fastigheten hinner oftast inte prata med dem. Men vi skulle prioritera att känna av läget för att förebygga misskötsel. Vi kan
fånga upp individer som behöver hjälp. Samtidigt är vårt
uppdrag bredare än att bara handla om ungdomar, vilket
är fältgruppens fokus. Otrygghet kan lika gärna handla om
trafik, dålig belysning eller ett oklippt buskage.
När kan ni ingripa?
– Vi har inga befogenhet att ingripa med våld, förutom
envarsgripande. Men vi kan vara en länk till polis och andra
myndigheter. Vi är inte sjukvårdspersonal, men behärskar
grundläggande sjukvård som hjärt- och lungräddning, och
har brandsläckare i bilen.
Statistiskt sett är Vellinge en trygg kommun, men
många upplever det inte så. Hur kan ni förändra det?
– Genom att synas. Vi kan också se till att åtgärder kommer
snabbt. Ibland är otrygghetskänslan ogrundad. När ungdomar väsnas och leker, så kan det låta som att de bråkar.

Kim Borg.

Vi pratar med ungdomarna och kan sedan lugna den som
har hört av sig till oss, och förklara att det faktiskt inte är
någon fara.
Hur kommer man i kontakt med er?
– Du är alltid välkommen att komma fram och prata med
oss om vad som helst. Om du inte träffar på oss på stan kan
du skicka frågor eller anmäla otrygga platser via en e-tjänst
på kommunens hemsida. Eller ringa Vellinge Direkt på
telefon 040-24 50 00 och be att få prata med oss.
Text och foto: Elin Rosenstock

Två chanser att chatta med Vellinges kommunalråd
Den 18 juni och den 30 augusti kan du chatta med kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M). Ta chansen
att ställa frågor om politiska beslut och att framföra det som är viktigt för dig. För att delta, gå in på Vellinge.se
klockan 13-15 nämnda datum, och följ instruktionerna som kommer att finnas där då.

Är din pool tillräckligt säker?
Sommaren är här, och med den sköna stunder i poolen. Om du har en pool på din tomt är det ett par saker som du
behöver tänka på. Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. De kan av misstag ramla i en
pool som saknar skyddsanordningar. Boverkets regler kräver skydd om vattnet är djupare än 20 cm. Exempel på skydd
kan vara ett minst 90 cm högt staket, som barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den
förses med lås. Du kan också använda en skyddande täckande presenning eller ett skyddsnät med högst 50 mm maskvidd, som klarar vikten av ett barn. Om du undrar om din pool uppfyller kraven kan du få hjälp med en bedömning av
bygglovenheten. Läs mer i broschyren "Barnsäker pool och trädgårdsdamm" som finns på www.msb.se.
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Skulpturtävling för
35:e gången
Den 29 juli klockan 13 går startskottet för den enormt
populära sandskulpturtävlingen på tranden nedanför Falsterbo Strandbad. Bygg valfri skulptur i sand med hjälp av
spannar, spadar, räfsor och borstar. Skulpturen får dekoreras med sådant som naturligt finns på stranden– som
snäckor, tång och gräs – men inte strandfynd som flaskor
och skor. Man kan tävla som vuxen- eller mixlag (barn
och vuxna ihop). Barn upp till 16 år kan bilda barnlag.
Anmälan sker från en timma innan tävlingen börjar och
det kostar 40 kronor att delta. Prisutdelningen sker
klockan 16. Årets jury består av David Carlsson, designstrateg, Bianca Maria Barmen, konstnär, Ida Liedholm,
ädelsmed, och Boel Åsemo, Art Director och konstnär.

Öppna förskolan –
öppen hela sommaren!
På Öppna förskolan på Familjernas hus kan du som
förälder träffa andra föräldrar, och barnen kan leka och
träffa andra barn.
I sommar är verksamheten öppen precis som vanligt,
det vill säga måndag, tisdag och fredag 8.30-11.30 samt
torsdag 8.30-15.30. Vissa tider är vigda åt barn upp till
18 månader medan andra är för barn i alla åldrar –
se Vellinge.se/familjernashus för mer information.

Använd vattnet smart i sommar
Under varma sommardagar händer det att det blir vattenbrist i
kommunen. Då är det viktigt att alla kommuninvånare hjälps åt att
spara på vattnet. Här är några tips:
• Vattna trädgården måttligt och använd helst uppsamlat
regnvatten för bevattning
• Diska och tvätta med fulla maskiner
• Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt
• Stäng av vattnet medan du borstar tänderna
• Duscha kortare
• Tvätta inte bilen när det är vattenbrist
• Laga läckor i kranar

Så sköts kommunens gräsmattor
Välvårdade gräsmattor på allmän plats är en viktig trivselfaktor. I Vellinge kommun är gräsklippningen utlagd på
entreprenad. Men exakt vilka dagar varje gräsmatta ska
klippas är inte reglerat i avtalet, eftersom behovet beror så
mycket på vädret. Det viktiga är att de ser trivsamma och
inte oklippta ut. Ogräs får förekomma, men inte ta över.
Vid gynnsamt väder växer gräset snabbt, och det är svårt
att hinna med.
– Så har det varit under några veckor under våren. Trots
att entreprenören har tagit in extraresurser och personalen
har jobbat på helger, så har de inte kunnat klippa alla ytor i
den takt som hade behövts, säger Lisa Sundgren, stadsträdgårdsmästare i Vellinge kommun.
Alla allmänna gräsmattor tillhör inte kommunen. Vissa är
Trafikverkets eller någon vägförenings ansvar. Om du undrar över en specifik gräsmatta så kan du titta på kommunens
skötselkarta. Du hittar den genom att skriva in ”Karta över
skötselytor” i sökfältet på Vellinge.se, där det också finns
mer information om hur våra grönytor sköts.
Om du ser att gräset inte har blivit klippt på en kommunal
yta så kan du använda e-tjänsten ”Felanmälan” som du
hittar på Vellinge.se. Du kan också ringa Vellinge Direkt på
telefon 040-42 57 00.

Tips för att turista på hemmaplan
Letar du efter något kul att hitta på under semestern?
På Evenemang.vellinge.se samlas både kommunala och
icke-kommunala evenemang. På Besoksguide.vellinge.se
hittar du trevliga utflyktsmål för hela familjen. De är sorterade i olika kategorier så att du enkelt kan hitta något
som passar just dig.
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Bianca Maria Barmens konst på Falsterbo Strandbad
Bianca Maria Barmen är konstnären
bakom de populära skulpturerna vid
Höllvikens bibliotek. Under sommaren visas en hel utställning med hennes verk på Falsterbo Strandbad.
Utställningen pågår 16 juni till 19 augusti och rymmer skulpturer i gips och
brons, ibland med tillägg av oljefärg.
Dessutom visas akvareller och teckningar.
Utställningen bär namnet Observatorium vilket syftar på ett viktigt tema i
Bianca Maria Barmens konstnärskap.
Många skulpturer är figurer som verkar
uppslukade av att lyssna och observera
– utåt och inåt. Ett annat återkommande motiv är djur som har fångats i
ögonblick av djup koncentration.
– Jag vill fånga ögonblicken då djuren
ser ut att hålla andan, precis innan
de sprätter iväg, säger Bianca Maria
Barmen.

Från konsthallens sida har det länge
funnits en önskan om att viga en hel
utställning åt Bianca Maria Barmen,
inte minst för att hennes skulpturer vid
Höllvikens bibliotek är så omtyckta.
Bianca Maria Barmen har sin bas i
Skåne, men hennes verk finns över
hela Sverige, bland annat på Moderna
museet i Stockholm.
Vernissage för utställningen hålls den
16 juni kl 11–16. Det blir även en visning med konstnären den 8 juli kl 14.
Text: Elin Rosenstock Foto: Gerry Johansson

The Lonely Boys House

Färd

På gång på Falsterbo Strandbad
Visning i det gröna
24 juni och 26 augusti kl. 14
Följ med på en vandring i konstens
tecken i naturen runt Falsterbo Strandbad. Vi tittar på bilder ur konsthistorien och pratar om hur konstnärer har
förhållit sig till naturen som motiv
genom tiderna. Samling i entrén.
Workshop: Sunprint
30 juni kl. 14–16
Skapa en egen fotografisk skuggbild
med hjälp av dagsljuset. Vuxna och
barn från 8 år. Gratis. Drop-in. Ställs
in vid dåligt väder.

Bakluckeloppis
25 aug kl. 10–14.
Återanvändning och återvinning sparar miljön. Det kostar inget att stå och
sälja, men du måste anmäla dig: info@
falsterbostrandbad.se
Piffa pryl och plagg, återbruksateljé
25 aug kl. 10–15.30
Här får du inspiration att skapa något
av dina loppisfynd eller prylar du har
hemma. Konsthallen visar hur olika
föremål kan förvandlas till personliga
inredningsdetaljer och hur plagg kan
piffas till och få nytt liv. I ateljén kan
du själv testa olika tekniker.

Fler arrangemang hittar du på Falsterbostrandbad.se
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Håvning i havet
Onsdagar 20 juni–8 augusti kl. 9.30
Vi samlas i Naturums entré och går
sedan ner till strandkanten för att se
vad vi hittar i vattnet. Du behöver
inte ha med egen håv. Familjevänlig
aktivitet!
Spontant i naturen
Torsdagar-söndagar 21 juni–12 augusti
kl. 10.15-10.45
Vandring i Naturen kring Falsterbo
Strandbad, då vi tittar på exempelvis
fjärilar och växter. Aktiviteten beror
på rådande väderlek och vilken guide
som tjänstgör. Samling i entrén.

