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En höst med många
spännande projekt
Hoppas att ni, liksom jag, haft en bra
sommar och avkopplande ledighet. Jag
har njutit av min semester hemmavid och hunnit med många bad, goda
restaurangbesök och fått ta del av
många trevliga arrangemang. Nu känns
det bra att vara igång igen och jag ser
fram emot en spännande och händelserik höst. Det kommer bli invigning
av nya Herrestorpskolan och dess fina
sporthall, Asklunda förskola och den
multifunktionella ytan vid Sandeplanskolan.
Under sommaren har den nya pendlarparkeringen vid Höllvikens entré blivit
färdig och den används redan flitigt.
Skanörs hamn har fått en ny brygga och
bredare kajbrygga vilket inneburit ett
rejält lyft för både båtgäster och andra
besökare i hamnen. I höst startas nya
projekt, bland annat kommer byggnationen av stationsbyggnaden vid Vellinge
Ängar äntligen påbörjas och återuppbyggnaden av den saknade Lindesgården startas upp.
Arbetet med att utveckla och förbättra
kommunen pågår kontinuerligt. Jag
hoppas du hjälper oss i det arbetet och
deltar i den stora medborgarundersökningen som sker i höst eller ger oss
återkoppling i andra aktiviteter såsom
chattar. Tveka aldrig att höra av dig med
funderingar och synpunkter.

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
Flickr.com/photos/Vellingekommun
Instagram: Vellingekommun

Redaktör och ansvarig utgivare:
Jenny Reiman Ehle,
jenny.reimanehle@vellinge.se
tfn 040-42 50 00
Tidningen är tryckt på pappret
Multi art silk
Repro och tryck: Exakta Print AB
Nästa nummer kommer ut i november.
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Knyt nya kontakter och bli inspirerad
på näringslivsfrukost
Några frågor om Vellinge kommuns
näringslivsfrukostar till Christer
Ekdahl, näringslivsutvecklare.
Vad är en näringslivsfrukost?
– Det är ett arrangemang som näringslivsenheten på Vellinge kommun
anordnar fyra gånger per år. Alla som
driver ett företag, eller är intresserade
av att starta företag, är välkomna. Förutom att vi bjuder på frukost, informerar vi om vad som händer i kommunen
tillsammans med kommunstyrelsens
ordförande Carina Wutzler. Vid varje
träff har vi också en föreläsning i ett
ämne som berör företagarna i kommunen.
Vilket är syftet?
– När vi började med frukostarna 2017
ville vi skapa en informell mötesform,
där företagare, företagarföreningar
och kommunföreträdare kunde träffas,
dela med sig och ta till sig kunskap
och erfarenheter. Det är också ett sätt
för oss i kommunen, att hålla oss
uppdaterade om vilka frågor och
utmaningar som våra företagare har.
Varför tycker du att det här är ett
bra arrangemang?
– Därför att det verkligen bidrar till
givande möten! Erfarenheter utbyts
och nya kontakter skapas, ibland mel-

lan otippade parter. Det skapar även
en gemenskap mellan företagarna.
Vellinge är inte en stor kommun och
det fysiska mötet skapar ovärderliga
relationer.
Frukostarna hålls dessutom på olika
platser varje gång och ger de närvarande möjlighet till inblick i en annan
verksamhet, samtidigt som det företag
som står som värd, får en utomordentlig chans att visa upp sin rörelse.
Behöver man anmäla sig?
Ja! Vi skickar alltid ut anmälan till
frukostarna i vårt nyhetsbrev. Läs mer
och anmäl dig till nyhetsbrevet på
Vellinge.se/naringsliv-och-utveckling.

Christer Ekdahl

Håll utkik i din brevlåda efter höstens medborgarundersökning
I höst deltar Vellinge kommun i Statistiska
centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, en attitydundersökning som mäter hur
medborgarna ser på sin kommun. Undersökningen omfattar frågor kring hur man
ser på sin kommun som en plats att bo och
leva på, vad man tycker om kommunens
verksamheter samt hur nöjd man är med
medborgarnas inflytande i kommunen.
Undersökningen är en viktig del i arbetet
med att utveckla kommunen och de kommunala verksamheterna. Resultatet vi får
hjälper kommunen att prioritera rätt och
satsa resurserna på det kommuninvånarna
anser är viktigt.

Det är 1200 personer som med statistiska
metoder valts ut av SCB för att delta i
undersökningen. De utvalda personerna
kommer att få ett informationsbrev hem
sista veckan i augusti. Tillhör du dem som
blivit utvalda är det viktigt att du svarar på
enkäten. Svarar du inte, så går enkäten inte
vidare till någon annan.
Resultatet från medborgarundersökningen
kommer att presenteras på kommunens
hemsida Vellinge.se under början av 2020.

Valet att bli familjehem gav fem bonusar i livet
För 16 år sedan såg Mi och Lars
Densfelt i Höllviken en annons om
att kommunen sökte familjehem. I dag
har de åtta barn – tre biologiska och
fem plusbarn.
Parets tre egna barn var 13, 16 och 18 år
gamla när de fick sällskap i villan av
två syskon, vars egna föräldrar själva
inte kunde ta hand om dem.
– Vår inställning är att om vi kan göra
skillnad, så gör vi det. Det synsättet
har våra biologiska barn ärvt. Så för
dem var det självklart att de andra barnen skulle få flytta in, berättar Mi.
Med åren skulle ytterligare tre barn
komma att placeras hos familjen
Densfelt. I dag är de biologiska barnen
utflugna, men två familjehemsbarn bor
kvar. Eller som Mi kallar dem: plusbarnen.
– De här barnen har jag ju fått som en
bonus i livet, säger hon.

Vid semesterresor, födelsedagar och
julaftnar gör Mi och Lars inte skillnad
på de biologiska barnen och plusbarnen.
– För oss har det känts rätt att låta
plusbarnen vara en del av familjen
fullt ut. Det har fungerat tack vare de
fantastiska människor vi har omkring
oss. Det finaste minnet är när ett av
barnen frågade om hen också fick lov
att säga farmor och farfar, precis som
de biologiska barnen, säger Mi.
Andra familjehem väljer kanske en
annan väg, och Mi och Lars menar att
det kan bli lika bra det.
– Det är viktigt att man vet sina egna
förutsättningar, känslomässigt och
socialt. Då blir man själv tryggare, och
det är trygghet som barn behöver.
Ibland har det uppstått svåra situationer.
– När ett barn som inte är ens eget
argumenterar mot en, då får det en annan kraft än när det är ens biologiska
barn. Men om man har byggt upp en

grundtrygghet så brukar det bli bra
ändå. Och det finns mycket stöd att få
från kommunen, säger Mi.
Hon och Lars vill uppmana fler att
våga erbjuda en familjehemsplats.
– Man säger så ofta att ”någon” borde
göra saker. Kanske är det du som är
någon? Om man kan ge någon en
trygg plats att växa upp på så har man
gjort skillnad, säger Lars.
Text och foto: Elin Rosenstock
Vill du erbjuda en familjehemsplats?
Kommunen är i stort behov av både familjehem (långsiktig placering) och jourhem
(kortsiktig placering, oftast 4–6 månader).
Du som anmäler ditt intresse får träffa kommunens familjehemssekreterare för samtal
om uppdraget innan processen går vidare.
Läs mer på vellinge.se/familjehem.

Mi och Lars Densfelt har en stor soffa med plats för många barn.

Tillsammans gör vi Vellinge
ännu bättre
Har du någon fråga eller synpunkt om skolan,
kulturutbudet, bostadsplaneringen eller något
annat som rör kommunen? Ta chansen att
berätta vad som är viktigt för dig, det är med
hjälp av dialog kring våra hjärtefrågor som
vi tillsammans gör Vellinge till en ännu bättre
kommun.
Ställ dina frågor direkt till kommunstyrelsens
ordförande Carina Wutzler (M) i en chatt den
9 september klockan 13.00–15.00.
Du hittar chatten på Vellinge.se.

Trivseldagar för pensionärer
Du som är pensionär och bor i den östra kommundelen eller i Vellinge tätort med
omnejd är välkommen till trivseldagar på antingen Månstorps Ängar eller på Almgården.
Under trivseldagen bjuds det på musikunderhållning samtidigt som det serveras lunch
med varmrätt och efterrätt.
Trivseldag på Månstorps Ängar i Västra Ingelstad
För dig som bor i Arrie,Västra Ingelstad, Östra Grevie och närliggande byar.
Datum: 18 september 2019, klockan 14.00-16.00
Anmälan sker den 2–3 september, klockan 10.00-13.00 på tfn 0709-91 52 93
Trivseldagar på Almgården i Vellinge
För dig som bor i Vellinge tätort, Gessie,Vellinge Väster, Hököpinge eller Hököpinge kyrkby.
Datum: 7 och 8 oktober, klockan 14.00–16.00
Anmälan sker den 23–24 september, klockan 9.00–12.00 på tfn 0709-91 52 93
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Steglarpsvägen i Östra Grevie

Sa

Båtlekplatsen i Skanör

Sa

Nyckelhålsparken i Höllviken

Nyckelhålsparken i Höllviken

Lekfulla platser för alla barn
I Vellinge kommun finns många
roliga lekplatser för barnen.
Ofta har lekplatserna olika teman som båtar, jordbruk, sagor
eller hav. Här hittar du ett litet
urval av några olika lekplatser
som finns runt om i kommunen.
Kanske har du redan hittat din
favorit?

Sagolekplatsen

Morotslandet

Nyckelhålsparken

På Morotslandet vid Betgången i Vellinge kan barnen klättra på morotsklätterställningen och jättekaninen
som också har en rutschkana. Här
finns gungor och en trätraktor och en
sandlåda att gräva i. Dags att skörda
morötter!
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I Campusparken i Vellinge ligger
sagolekplatsen. Efter sagostunden på
det närliggande biblioteket kan barnen
springa ut till lekplatsen och leva ut
sagorna genom leken. Bara fantasin
sätter gränser! Här finns bland annat
en kompisgunga, en rolig klätterställning, en gigantisk spindel, en orm och
en fantasieggande skattkista!

Denna böljande lekplats följer havets
former och inbjuder till lek bland
badhytter med rutschkanor, spångar,
bryggor och lekskulpturer föreställande
sälar och krokodiler. Här kan barnen
leka pirat eller upptäcktsresande, allt
med utsikt över det verkliga havet i
Höllvikens bukt. Här finns också ett
utegym.

Steglarpsvägen

I Östra Grevie finns möjligheter till
lek i klätterställning med en spännande
tunnel och tillhörande rutschkana.
Här finns gungor och sandlåda med
bakbord för tillagning av de där extra
smarriga sandkakorna samt möjlighet
till bollspel på de närliggande fotbollsoch basket-/bandyplanerna.

M

Båtlekplatsen

På denna lekplats vid Mästersgata
i Skanör kan barnen vara skeppare
för en dag. Klättra i segel, springa på
lekbryggor och kajer och styra det stora
skeppet mot hemmahamnen! Här finns
också kommunens längsta tunnelrutschbana. Skepp ohoj!
Text: Stefan Danielson

M

Ny lekplats ska byggas även i Hököpinge
I Hököpinge ska kommunen anlägga en lekplats och en park i anslutning till det nybyggnadsområde som planeras mellan Bruksvägen
och Snickarvägen.
Lekplatsen kommer att ha ett filmtema. Här kommer finnas en scen
där barnen kan träna på sina skådespelarfärdigheter och som en
blinkning till den ikoniska Hollywood-skylten i Santa Monica-bergen
kommer det på en liten kulle som överblickar lekplatsen anläggas
en minivariant av denna skylt med texten ”Hököpinge”. Såklart
kommer det även finnas gungor och klätterlekmöjligheter och
annat roligt för de små. Lekplatsen kommer vara utformad som en
biofilmrulle och förväntas vara färdigställd i augusti 2020 tillsammans med kommunens övriga åtaganden i området.

agolekplatsen i Vellinge

agolekplatsen i Vellinge

Förutom lekplatsen ska kommunen dra vatten- och avloppsledningar till det nya bostadsområdet samt bygga en park.
Bostäderna ska byggas av Veidekke och det rör sig om 44 radhus i
två plan. Inflyttning beräknas till tidigast hösten 2020.

Sagolekplatsen
i Vellinge

Visionsbild på lekplatsen i Hököpinge

Morotslandet i Vellinge

Morotslandet i Vellinge

Morotslandet i Vellinge
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Ny direktbusslinje till Lund och upprustning
av linje 100
Nya siffror från Skånetrafiken visar att kollektivtrafikresandet ökar på samtliga busslinjer i Vellinge.
Mellan januari och maj 2019 ökade det totala antalet resande på kommunens busslinjer med
11 procent jämfört med samma period förra året.
Från och med den 19 augusti är det möjligt att åka direktbuss från Höllviken till Lund. Restiden har därmed förkortats med över 20 minuter. Nya buss 103 går från Höllviken
C och har slutstation Ideon Gateway i Lund.
Även den befintliga linje 100 kommer genomgå en upprustning och modernisering. I juni i år antog kommunstyrelsen ett genomförandeavtal mellan Vellinge kommun och
Skånetrafiken.

100 stannar på idag. Det innebär alltså att inga hållplatslägen som finns idag kommer att försvinna helt.
Trafikstart för den nya dragningen för linje 100 beräknas
bli december 2021.
Text: Stefan Danielson

Satsningarna på högkvalitativ kollektivtrafik är en viktig del
i det långsiktiga arbetet med att förbättra trafiksituationen
i kommunen. Linje 100 är idag en av Skånes mest använda
regionbusslinjer. Bussarna är ofta helt fulla i rusningstrafiken och det går inte att öka antalet turer på grund av
rådande trafik och infrastruktur. Därför måste bussarna effektiviseras och få en högre passagerarkapacitet för att fler
ska kunna välja kollektivt.
Ny linjedragning
För att effektivisera och öka komforten görs körvägsförändringar för Linje 100. Bussen kommer att få en genare
sträckning genom att gå utmed väg 100 och ha slutstation
Skanör C. Detta innebär att vissa hållplatslägen inte längre
kommer att trafikeras av Linje 100 och vissa hållplatslägen
kommer att läggas till. Linje 300 kommer komplettera linje
100 och fortsätter stanna på alla de hållplatser som Linje

Foto: Mikael Leijon

Resvaneundersökning
Hösten 2018 skickades en resvaneundersökning ut av Region Skåne.
Det är den hittills största regionala resvaneundersökning som har
gjorts i Skåne. Den följer på undersökningarna som gjordes 2007
och 2013 och är gjord på liknande vis och med hög jämförbarhet.
Bakom undersökningen ligger Region Skåne, Skånes 33 kommuner
och Trafikverket.
Undersökningen visade att kollektivtrafikresandets andel av det
totala resandet har ökat medan biltrafiken har minskat. Antalet
gång- och cykelresor per person är relativt oförändrat.

Så här ser fördelningen ut i Vellinge kommun
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Nytt framtidsfokus i
Vellinges skolor
Världen förändras exceptionellt snabbt och av
de yrken som finns i dag kommer inte alla att
finnas kvar år 2042, när de barn som börjar förskolan i år går ut högskolan.Vellinges kommunala
skolor ska framöver fokusera på att stimulera
fem kompetenser hos elever – kompetenser
som bedöms bli viktiga i framtiden.
Framtidssäkrad utbildning. Så beskriver Vellinge kommuns
utbildningschef Fredrik Menkus Wegbratt vad kommunens
största enhet, utbildningsorganisationen, jobbar med just nu.
– Vi måste se till att våra skolor och förskolor stimulerar
sådana förmågor som kommer efterfrågas den dag våra
barn och elever kliver ut i vuxen- och arbetslivet, säger
han.
Lärare och övriga anställda i kommunala skolor och förskolor, totalt 800 medarbetare, har deltagit i arbetet med att
identifiera förmågorna. De handlar alla om unikt mänskliga
kvaliteter som inte kan ersättas av digitalisering och artificiell intelligens. I höst fortsätter arbetet med att förankra de
fem förmågorna i hela organisationen.
– Vårt fokus på framtiden är förankrade i de politiska
målen och ska styra hur vi rekryterar personal och bygger
lärmiljöer. Men framför allt ska det påverka det dagliga
arbetet i klassrum, fritidshem och förskolor, säger Fredrik
Menkus Wegbratt.
Fem förmågor för framtiden
1. Förmåga att tänka om och lära nytt
Framtiden kommer att ställa krav på att människor kan
ställa om och hitta nya vägar i arbetslivet. Viljan att uppdatera kunskaper och utveckla kompetenser kommer att vara
avgörande för barns och ungas kommande möjligheter.

Foto: iStock.com/D-Keine

3. Social kompetens
Samtidigt som tekniken utvecklas och blir mer mänsklig,
blir mänskliga kvaliteter mer centrala. Samarbetsförmåga,
empati, tolerans och kulturell förståelse är några nyckelkompetenser, liksom social förmåga, kombinerad med god hälsa.
4. Drivkraft och självledarskap
Människan har en drivkraft att försöka använda sin kapacitet till max. Ett av skolans uppdrag är att ta vara på denna
drivkraft. Vi ska se till att barn och unga vågar följa sina
intressen och hjärtefrågor. Självledarskap handlar om att se
sig själv som en tillgång och veta vilka styrkor man har för
att bidra till en bättre värld.
5. Nyfikenhet och kreativitet
För att skapa saker som inte finns krävs förmågan att tänka
kreativt och nytt. Barn och unga ska känna att misstag accepteras och kan leda till lärande och utveckling.

2. Grundkompetens med specialisering
Komplexa problem kräver samarbete mellan olika discipliner och kompetenser. Det förutsätter ett kritiskt förhållningssätt och problemlösningsförmåga. Vilket i sin tur kräver en gedigen grundkompetens men också specialisering.

Text: Elin Rosenstock

I höst kan du som är anhörig till någon med psykisk eller fysisk sjukdom få råd, stöd och inspiration
Stödjer du någon med psykisk ohälsa? Välkommen på anhörigträff
där biståndshandläggare från kommunen berättar och svarar på
frågor.
Var? Aktivitetshuset Kornet i Vellinge
När? 10 september 2019, klockan 18.00–20.00
Anmäl dig senast den 6 september till e-post:
anhorigstod@vellinge.se.

Välkommen till föreläsning med Ulla Assarsson som är författare
till boken ”Ett långsamt farväl – om en relation i nöd och lust”.
Hon berättar om hur det var när hennes man Sven fick diagnosen
Alzheimers sjukdom och ger sina råd till anhöriga i liknande situation.
Var? Hörsalen Skanörs Bibliotek
När? 2 oktober 2019, klockan 18.00–20.00
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På gång på Falsterbo Strandbad
Kreativ kavalkad
7 september klockan 11.00–16.00
Kom och träffa kreatörerna och upptäck en rad personliga
uttryck.Keramik, bildkonst, smycken, broderi, champagne
med mera. Försäljning.

hantverksskicklighet och omsorg bearbetar de material
från naturen. I deras konstverk får vi se naturens detaljer
på ett nytt sätt. Mattsson utgår ifrån riktiga insekter i sina
objekt och smycken. Streefkerk lagar sår i naturen med sina
kunskaper inom textilt handarbete.

Slöjdloppis!
8 september klockan 12.00–15.00
Tycker du om att arbeta med händerna? Sy, sticka, virka,
måla, snida? I så fall har du säkert en hel del i dina gömmor
som du inte behöver. Samla ihop mönster, handarbetsböcker, tyg, färger, beskrivningar, garn och kom till Falsterbo
Strandbad för att sälja detta på höstens Slöjdloppis.
Eller kom för att fynda!

Workshop: Kalligrafi för vuxna
3 oktober klockan 18.00–20.30
Konstnären Susanne Persson lär dig kalligrafins grunder
och att skriva en vacker gratulationshälsning. Vi arbetar
med stift, bläck och akvarell. Kostnad 200 kr (material ingår).
Bindande anmälan till konsthall@falsterbostrandbad.se
senast den 20 september.

Utställning:The Nature of Time
14 september–24 november
Smycken, installation, objekt och broderi. Två konstnärer
möts i denna utställning, Märta Mattsson och Hannah
Streefkerk. Båda arbetar med natur i sitt konstnärskap. De
använder långsamma och komplicerade processer. Med

Höstlov: Naturens färger
28 oktober klockan 11.00–16.00
Måla med naturens egna färger. Vi testar att måla med
blåbär, kaffe, gurkmeja med mera. Drop-in. Gratis.

Fler arrangemang hittar du på Falsterbostrandbad.se

Utställning om skydd mot höga havsnivåer på Falsterbo Strandbad
I juli öppnade en ny utställning på
Falsterbo Strandbad där du som besökare kan ta del av kommunens planer
på uppförande av ett skydd mot höga
havsnivåer runt Falsterbohalvön. Du har
möjlighet att på ett visuellt och pedagogiskt sätt se hur kommunen har arbetat
med frågan i över tio års tid och hur
processen ser ut framöver.
– Skydd mot höga havsnivåer är en stor
och viktig fråga för kommunen. Med
denna utställning vill vi på ett engagerande och lite annorlunda sätt synliggöra
för alla nyfikna hur arbetet sett ut och
kommer att se ut framöver, säger Erik
Andersson som är kommunens projektledare för skyddet.
– Vi har tidigare haft flera samråd med
kommuninvånarna där vi visat och pratat
mycket om de juridiska och tekniska
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aspekterna av skyddet. Tanken med utställningen är att göra informationen lite
mer lättillgänglig och visuell, säger Erik
Andersson.
I utställningen kan du bland annat ta del
av hur Falsterbonäset påverkas vid olika
högvattennivåer och få en tydlig bild av
varför skyddet behövs. Utställningen
kommer att byggas på efter hand och
tanken är att den ska finnas kvar tills
skyddet är färdigbyggt.

