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Det digitala biblioteket  - med världen i din ficka

Fokus: Bibliotek

Är du hemma en fredagskväll och vill se en bra film? Vill du läsa senaste nyheterna från ditt hemland? 
Promenerar du i naturen och vill lyssna på en spännande bok? Eller är du med i en bokcirkel och behöver få 
tag på många exemplar av samma bok? Skaffa då ett lånekort i Vellinge kommun. Då får du tillgång till det 
Digitala biblioteket, helt kostnadsfritt.

Bibliotek är rum för möten, kultur, samtal, litteratur och 
kunskap. Alla är välkomna. Ambitionen är du ska få den hjälp 
och den inspiration som du vill ha. Tillgänglighet är bibliote-
kens ledord. Det innebär att du dessutom har tillgång till 
bibliotekets digitala tjänster var du än befinner dig, närsom-
helst på dygnet, året runt. Du kan titta på strömmad film, 
söka information i databaser och läsa tidskrifter, dagstidning-
ar och e-böcker direkt i din telefon eller surfplatta.  

- Digitaliseringen har underlättat min egen läsning. 
Jag växlar hela tiden mellan olika format och både lyss-
nar och läser e-böcker i min mobiltelefon och jag läser 
gärna pappersböcker också. Det är en fantastisk förmån 
och känsla att kunna ta del av berättelser digitalt när 
som helst på dygnet och var jag än enbart med hjälp 
av lånekortet på biblioteket som inträdesbiljett, säger 
Kristina Papai, verksamhetschef kultur.

Allt du behöver är ett lånekort och smart telefon eller surf-
platta. Information hur du går tillväga hittar du via bibliote-
kets webbplats bibliotek.vellinge.se.  Du kan också kontakta 
biblioteket direkt eller anmäla dig till bibliotekets IT-hjälp, där 
du kan få hjälp att komma igång.

Vill du ha världen i din ficka, kom till biblioteket och skaffa 
ett lånekort! Scanna för att komma 

till biblioteken

Ansvarig utgivare:
Gustaf Lorentz
gustaf.lorentz@vellinge.se 
Vellinge kommun
Telefon: 040– 42 50 00
Post: 235 81 Vellinge
Besök: Norrevångsgatan 3
Repro och tryck: Exakta Print AB
Grafisk produktion: Vellinge kommun

Mars går mot sitt slut och vi har 
härliga vår och sommarmåna-
der framför oss. Det innebär 

också lite ljusare tider även om det i 
skrivande stund känns märkligt när det 
sker mörka händelser i vår omvärld. 
I kommunen är vi inne i en intensiv peri-
od med flera olika projekt. Byggnation 
av Hököpinge skola och utbyggnaden av 
Skanörsgårdens förskola pågår. Plane-
ring och projektering av nya skollokaler 
på Tångvallaområdet och tillbyggnad av 
Sundsgymnasiet är i full gång. Detaljpla-
ner för ny sporthall och tillbyggnaden av 
Skanörs skola, ny grund- och förskola i 
Höllviken samt för nytt vård- och om-
sorgsboende och lokaler för LSS daglig 
verksamhet går framåt. Samtidigt pågår 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

en rad aktiviteter inom arbetet med 
framtidssäkrad välfärd. 

Från och med april kommer trygghets-
värdarnas arbete att utökas och även 
omfatta dagtid. Detta är ett led i 
kommunens trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete som har 
stort fokus. 

Arbetet med trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder fortsätter och vid Triangeln i 
Skanör byggs rondell som ska ge en mer 
välkomnande entré till Skanör och dess-
utom förbättra trafikflödet. 
Det här är ett axplock av vad som hän-
der i kommunen. Som du säkert märkt 
har kommunikén fler sidor än den 

Från och med april kommer trygghetsvärdarnas 
arbete att utökas och även omfatta dagtid. Detta 
är ett led i kommunens trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete som har stort fokus.

Carina Wutzler (M)
Kommunstyrelsens ordförande

brukar. Nytt för i år är att vi går från 8 
till 16 sidor för att kunna informera om 
fler saker och för att fördjupa oss. Rent 
Naturligt är nu en del av kommunikén. 
Nytt för i år är också att det kommer 
finnas både en tryckt och digital version 
med möjlighet att klicka sig vidare till 
hemsidan. Allt för att du som kommun-
invånare ska kunna få så mycket infor-
mation som möjligt. 

Ta hand om dig och varandra. Vi hörs 
och ses  – till dess ha det bäst!

Vellinge Kommuniké har fått en ny form. I 
tidningen kommer du hitta QR-koder. Dessa 
leder till Vellinge.se om inget annat anges. 
De finns där för att du som kommun-
invånare ska kunna få en fördjupad bild av 
specifika ämnen. I den digitala versionen 
går det att klicka på länkar istället för att 
scanna en QR-kod. Trevlig läsning!

Det här är utbudet från det digitala biblioteket:

Böcker

Cirka 23 000 e-böcker och 8 000 e-ljudböcker. 
Tillgängliga via gratisappen Biblio.

Barnböcker

Cirka 2000 titlar, e-böcker för barn 6-12 år.
Tillgängliga via gratisappen Bibblix.

Tidskrifter

Cirka 7500 dagstidningar och tidskrifter från hela världen. 
Tillgängliga via Pressreader.

Filmer

Cirka 3600 filmer från plattformerna Viddla och Cineasterna

Trygghetsvärdarna får ett nytt 
utökat uppdrag i kommunen

Från och med första april kommer trygghetsvärdarna även 
att tjänstgöra mellan klockan 10.00-16.00, och inte enbart 
under kvällstid. Det innebär bland annat att de kommer att 
nå fler målgrupper och kunna utöka sina relationsbyggande 
insatser. Nytt är även att trygghetsvärdarna, utöver sina 
bilar, även kommer att färdas med cykel. Med det utökade 
uppdraget kommer även nya fokusområden som till 
exempel närvaro vid stationsområden, skolvägar, centrum 
och vid stränderna.

”
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Barnkoordinatorn 
arbetar för 
barn med behov

Scanna för att komma 
till Familjeguiden

Johan Liffner, du är projektledare 
inom individ- och familjeomsor-
gen. Kan du berätta om projek-
tet?

Redan 2018 startade vi upp projekt 
TSI (tidiga och samordnade insatser) 
tillsammans med Skolverket och So-
cialstyrelsen, där målsättningen är att 
motverka problematisk skolfrånvaro. 
Under förra året fördjupades detta 
projekt med hjälp av externa medel, 
genom en delregional överenskom-
melse tillsammans med Trelleborgs 
kommun, Svedala kommun och Region 
Skåne. Projektet heter Det finns hjälp 
att få och syftar till att upptäcka barn, 
ungdomar och familjer som behöver 
stöd i ett tidigt skede och erbjuda dem 
hjälp. Vi vet att det ofta ligger psykisk 
ohälsa bakom problemen, exempelvis 
neuropsykiatriska funktionsvariationer. 
Barnfamiljer kan ibland behöva stött-
ning, råd och tillförlitlig information om 
vart de ska vända sig. Då finns barnko-
ordinatorn där och kan hjälpa till med 
detta, berättar Johan.

Vad gör en barnkoordinator?

Detta är en ny funktion i kommunen, 
berättar Mari Erlandsson som nyligen 
tillträtt tjänsten. En barnkoordinator 
erbjuder vägledning och råd till familjer 
i kommunen, och arbetar även för att 
underlätta samverkan mellan skola, 
elevhälsa, socialtjänst och övriga 
aktörer som träffar barn och unga.

Vilken typ av behov 
har de som kontaktar dig?

Tanken med projektet är att utveck-
la vår förmåga att i framtiden kunna 
hjälpa familjer att samordna insatserna 
i de fall flera verksamheter är involve-
rade. Det är alltså en lotsande funktion 
i första hand, så det kan gälla all slags 
problematik kopplat till barn och 
barnfamiljer. Det kan exempelvis vara 
så att en anställd på en förskola eller 
skola kontaktar mig för att få mer in-
formation om vilka insatser som finns 
i kommunen. Man ser då att det finns 
ett ökat behov av samverkan mellan 
socialtjänsten och skolan. Barnkoor-
dinatorn kan då fungera som en länk 
eller en brygga mellan verksamheterna. 

- Vi har även lagt upp en Familjeguide 
på Vellinge kommuns hemsida där vi 
beskriver olika insatser, berättar Mari. 
Är man osäker går det bra att kontak-
ta barnkoordinatorn för råd.

Kan hela familjen få hjälp?

Vi tror framförallt att det är perso-
nal och föräldrar som kommer att ta 
kontakt med barnkoordinatorn. Mitt 
jobb är att lotsa dem vidare till de 

välfungerande insatser som redan finns 
i kommunen, säger Mari. Vi vill dock 
poängtera att barnkoordinatorns roll 
inte ersätter redan befintliga verksam-
heters uppdrag. Har man exempelvis 
oro för ett barn ska man kontakta 
Barn och Familj Myndighet.

Hur kom ni fram till att 
funktionen skulle se ut så här?

Under hösten har vi gjort en behov-
sinventering där vi har gått igenom 
forskning och ställt frågor till barn och 
ungdomar samt anställda i kommunen. 
- Det visade sig då finnas ett behov av 
en funktion som underlättar samver-
kan mellan verksamheter och stötta 
familjer att hitta rätt i kontakten med 
kommun, region och andra myndig-
heter, berättar Johan. Vi har nu börjat 
en informationsturné på alla förskolor 
och skolor, fortsätter Mari. Jag vill 
vara flexibel och vara där barnen och 
ungdomarna finns. Vi är efterfrågade på 
skolorna, och behöver synas om någon 
vill ställa frågor till oss.

Kan kommuninvånarna hjälpa till?

I syfte att ytterligare förbättra 
kommunens insatser vill vi nu komma i 
kontakt med familjer som har egen er-
farenhet av kontakt med myndigheter. 
Har ni barn med någon form av psy-
kisk ohälsa eller NPF-diagnos och har 
erfarenhet av kontakter med många 
olika verksamheter är ni hjärtligt 
välkomna att kontakta barnkoordina-
torn för att dela med er av era tankar 
och erfarenheter.

Text: Görel Bockasten

Johan Liffner och Mari Erlandsson 
arbetar inom Individ- och familjeomsorgen 
i Vellinge kommun. Här berättar de om 
vad en Barnkoordinator gör. Tillsammans 
har de tagit fram en Familjeguide dit 
föräldrar och barn kan vända sig för 
att se vilka olika kontaktvägar det finns 
inom kommunen. Om du vill komma åt 
Familjeguiden härifrån så kan du scanna 
QR-koden uppe till höger.

"Vi finns här 
för de anhöriga!"
Att leva nära någon som lider av psykisk ohälsa eller 
funktionsnedsättning kan ibland vara tungt. Men här 
i kommunen finns anhörigstöd, dit du kan vända dig 
för att få stöd, och även knyta kontakter med andra i 
liknande situation. Här ordnas föredrag och 
hälsofrämjande aktiviteter, allt för att stötta dig som 
anhörig.

Hur fungerar anhörigstöd?

- Vi är tre personer som arbetar med 
anhörigstöd inom LSS och socialpsyki-
atri. Det är Karin Härlin-Lindh och jag 
inom socialpsykiatrin, berättar Valbone 
Berisha, och sedan är det Lizett Lood 
som har hand om anhöriga inom LSS. 
Här anordnas olika aktiviteter, som kan 
ge dem återhämtning och stöd i deras 
roll som anhörig. Nu under pandemin 
har det varit många råd- och stödsam-
tal. Oftast är samtalen med enskilda 
personer, eller par. 

- Att lyssna, ge stöd och vägledning 
om var de anhöriga kan vända sig med 
olika problem är vår uppgift, berättar 
Lizett. Vi är inga utbildade terapeuter 
utan fungerar mest som ett extra öra 
som kan lyssna, vi känner ju till vad det 
är för typ av problematik det handlar 
om.
- Det anordnas olika föredrag i regi-

onen som vi informerar om, och vi 
bjuder även själva in till cafékvällar och 
andra event, säger Valbone. Nu hoppas 
vi att allt ska komma igång snart igen. 
-Vi brinner ju för detta och vill rivstar-
ta med yoga och andra trevliga saker 
som tidigare har ställts in, fortsätter 
hon.

Vad kan föredragen handla om?

- Under vårt nästa föredrag tar vi upp 
ämnet God man. Det var en anhörig 
som kom med förslaget. Så vi kontak-
tade överförmyndaren i kommunen, 
och nu ska de berätta om godmanskap 
och förvaltare. I höstas hade vi en 
föreläsning om oro och ångest.

Vad händer mer? 

- Vi anordnar studiecirklar och även 
samtalsgrupper. Det finns kanske an-
höriga som har samma typ av proble-

Text: Görel Bockasten

Vill du vara med på anhörigstödets mejllista? 
Kontakta dem då direkt på e-post genom 
att mejla anhorigstod@vellinge.se eller ring 
040 - 635 43 47. Då får du all information 
om vad som händer, när det gäller föredrag 
eller andra aktiviteter.

För mer information om anhörigstödet så 
kan du scanna QR-koden här nedan.

matik, då kan det vara skönt att prata 
med andra i liknande situation, och 
även ge varandra stöd och support. 
Vi arbetar för att främja återhämtning, 
det är viktigt att orka med sin vardag 
och inte gå in i väggen.

Programmering 
på grundsärskolan

Programmeringen på grundsärskolan 
startade som ett projekt våren 2021 
och var möjligt tack vare SIS-medel 
från Specialpedagogiska skolmyndighe-
ten, SPSM. Speciallärarna och special-
pedagogerna på grundsärskolan ville 
utveckla digitaliseringen i analog och 
digital programmering och se hur elev-
erna utvecklades inom det området. 
Förstelärarna Sylvia och Mimmi sattes 
in som projektledare och startade 

igång med en kompetensutveck-
ling för lärarna på grundsärskolan.  
Ljungenskolan köpte in de olika 
programmeringsverktygen och 
arbetat var i full gång i verksam-
heten. Nästa projekt är redan på 
gång och kommer att bli inom 
VR-teknik. 
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Vellinge Lärcenter bedriver 
undervisning med individuella 
studieplaner och hög personlig 
tillgänglighet. När pandemin slog 
till behövde Lärcentret tänka om 
och anpassa sig för en föränderlig 
tid. Nu har de samlat på sig kun-
skap och verktyg som de tar med 
sig i den vanliga undervisningen.

Varje läsår har Vellinge lärcenter unge-
fär 600 studerande som tar del av de 
utbildningsinsatser som erbjuds. Antag-
ningen till utbildningarna sker löpande 
under året och det är ett ständigt 
flöde av studerande som startar och 
avslutar sina kurser. 

- Vi har studerande med olika utbild-
ningsbakgrund, erfarenhet och mål och 
då ställs det höga krav och förvänt-
ningar på individuella studieplaner, 
anpassningar och goda studiemiljöer, 
säger Emelie Clemedsson, bitr rektor 
Vellinge Lärcenter.

När pandemin slog till ställdes Vellinge 

lärcenter inför nya utmaningar. Nu 
skulle utbildningen bedrivas på ett 
smittsäkert sätt, både digitalt men även 
i mindre grupper. Samtidigt ökade sök-
trycket då många personer ville ändra 
bana eller karriärsval. Antalet sökande 
till Komvux ökade med närmare 40 
procent. Med de nya förutsättningarna 
genomfördes en rad åtgärder för att 
bibehålla kvalitén och tillgängligheten 
för de studerande.

- Vi fick vara flexibla och erbjuda 
undervisning olika beroende på mål-
gruppens förutsättningar. För de lägre 
nivåerna inom SFI hölls undervisning 
på plats i små grupperingar och för de 
högre nivåerna och för Komvux utar-
betades digitala alternativ, säger Emelie 
Clemedsson

Via hemsidan fanns möjlighet att boka 
studie- och yrkesvägledning, handled-
ning av lärare och stöd av specialpeda-
goger. Då fick den studerande välja att 
genomföra mötet på plats eller digitalt. 
Vellinge Lärcenter har alltid varit en 

skola som behövt anpassa sig, vara öp-
pen och tillgänglig för förändring och 
Emelie Clemedsson menar att perso-
nalens pedagogiska förmåga, flexibilite-
ten och lyhördheten för de studeran-
des behov gjorde att verksamheterna 
kunde möta de nya utmaningarna som 
pandemin förde med sig. 

- Nu ser vi att ansträngningarna gav 
resultat och trots pandemin och för-
ändrat söktryck har kvalitetsmätningar 
och uppföljningar visat att de stude-
rande i hög grad nått sina mål, men 
också att de uppskattat utbildningarna, 
lärarna och skolan i stort, säger Emelie 
Clemedsson.

Nu öppnar Vellinge Lärcenter upp 
som vanligt och erbjuder undervis-
ning på plats. Men lärdomarna och 
utvecklingsdelarna kommer leva kvar 
i verksamheten. Möjligheten att boka 
tid för handledning och vägledning via 
vellinge.se kommer att vara kvar och 
utvecklingen av de digitala verktygen 
fortsätter.

Text: Maurits Larenas

Vellinge Lärcenter tar lärdom efter pandemin

Delta Vellinge - ny plattform för pedagoger

Här på Kornet 
känner man gemenskap!

Aktivitetshuset Kornet ligger i en 
charmig gammal fabrikslokal på 
Perstorpsgatan i centrala Vellinge. 
Här arbetar Bosse Fredriksen 
och Karin Härlin-Lindh. Båda har 
sett verksamheten växa från en 
träffpunkt där man fikade och 
spelade spel, till ett aktivitetshus 
som idag är fyllt med aktiviteter, 
både planerade i grupp och en 
öppen verksamhet, som innehåll-
er en cafédel. 

Kornet är ett aktivitetshus som väl-
komnar personer i åldrarna 18 år och 
uppåt, som drabbats av psykisk ohälsa. 
Aktivitetshuset erbjuder hälsofräm-
jande och sociala aktiviteter i olika 
former. Här får man en möjlighet till 
rehabilitering och återhämtning och 
får samtidigt en social samvaro och en 
meningsfull sysselsättning.

- Till Kornet är du välkommen utan 
biståndsbeslut, du kan bara kika in, 
skriva eller ringa till oss. Vi brukar star-
ta upp med ett informationsmöte. Då 
berättar vi om våra aktiviteter och hör 
med klienten vad de har för intressen, 
säger Bosse.

- Just nu har vi 35 klienter, och deras 
utgångslägen är väldigt varierade. Vissa 
har både arbete och familj, andra har 
serviceboende och har inte kommit ut 
i arbetslivet ännu. Och någon kommer 
från ett äldreboende, berättar Karin. 

Gruppaktivitet efter eget val

- Här är öppet mellan 8:30-16.00 på 
vardagar, du väljer själv om du vill vara 
med i planerade gruppaktiviteter eller 
i den öppna verksamheten.  Det kan 
vara en bokcirkel, biljard, hantverk eller 
en stick- och virkgrupp. Eller något 
annat du gillar, säger Karin.

- Innan var det vi i personalen som 
startade upp grupperna efter klienter-
nas önskemål, berättar Bosse. 

- Men vi ser nu att det är mycket bätt-
re när klienterna själva tar ansvar för 
sina intresseområden, och använder 
sitt eget driv till att skapa en grupp. 

Då hittar man kanske även andra med 
samma intressen, vilket känns fint.
- Vi har ett fast schema till gruppaktivi-
teterna, berättar Bosse.  

- På måndagar åker vi till en idrottshall 
i Höllviken, där vi spelar tennis och 
badminton. Under tiden har Karin två 
mindfullnesspass på Kornet.
På tisdag eftermiddag har vi en 
arbetsgrupp och då får alla som vill, 
vara med. Vi underhåller inventarier, 
vattnar blommor, fyller på material 
och handlar, en lite mer yrkesinriktad 
sysselsättning helt enkelt.

- På onsdagar har vi en biljardgrupp 
som träffas, och den öppna verksam-
heten har öppet onsdagar och torsda-
gar, inflikar Karin. 

Karin har en bokcirkel på fredagar, och 
då är jag på Kungshaga gård med en 
grupp, tillägger Bosse. Där hjälper vi till 
att ta hand om djuren, något vi vet är 
bra för det psykiska måendet. 

Olika behov av stöd

- Om någon har svårt att fungera i 
grupp kan en av oss gå tillsammans 
med klienten, exempelvis till ett gym, 
berättar Bosse. Vi kan även gå hem till 
klienten och tillsammans gå till aktivite-
ten. Så småningom kanske man kan 
komma hit själv och börja delta i en 
gruppaktivitet.

Text: Görel Bockasten

Här är aktivitetshusen för seniorer

Kommunens aktivitetshus fungerar 
som en social mötesplats för dig 
som är äldre. Här anordnas också 
särskilda aktiviteter och stöd för dig 
som vårdar en närstående.

Kontaktuppgifter till aktivitetshusen:

Almgården - Vellinge

E-post: patriciaj@forenadecare.com
Telefon: 040 - 42 50 98

Bäckagården - Skanör

E-post: patrikl@forenadecare.com
Telefon: 040 - 42 54 60

Postgården - Höllviken

E-post: patriciaj@forenadecare.com
Telefon: 040 - 42 57 50

Delta Vellinge är ett stöd för 
undervisande personal i Vellinge 
kommun. Genom plattformen 
kan pedagoger både dela med 
sig av undervisningsmaterial och 
hämta inspiration och kvalitets-
säkrade planeringar.

Vi lever i en tid där informationsflödet 
är högt och att dela med sig har blivit 
en självklarhet hos många. Samtidigt 
har det blivit allt viktigare att ha ett 
professionellt nätverk runt sig. Projekt-
ledaren och försteläraren Ingrid Tidvall 
har därför under hösten 2021 arbetat 
med projektet Delta Vellinge.

- Att lärare delar material med varan-
dra är ingen nyhet men med hjälp av 
dagens teknik är det både smidigare 
och går snabbare, det är roligt att 
Delta Vellinge kan vara en del av detta, 
säger Ingrid Tidvall.

Under början på 2022 lanserades 
Delta Vellinge som ett stöd för un-
dervisande personal. Delta är en del 
av Vellinge kommuns satsning ”Fram-
tidssäkrad utbildning” och arkivet är 
till för att lärare i Vellinge ska kunna 
dela och synliggöra sitt arbete. Målet 
är att genom detta möjliggöra för fler 
elever att ta del av duktiga pedago-
gers material och planeringar samt att 
pedagogisk personal kan inspireras av 
varandra.

- Det material som publiceras följer en 
mall och allt som publiceras kvali-
tetsgranskas av våra lektorer utifrån 
rådande kursplan. Detta gör att allt 
material både håller hög kvalitet men 
också att det ser enhetligt ut, säger 
Ingrid Tidvall.

Delta Vellinge är en öppen plattform 
och vem som helst kan ta del av 

undervisningsmaterialet som publicer-
as där. För att själv publicera material 
behöver man dock vara verksam som 
pedagogisk personal i Vellinge kommun. 
Är man lärare behöver man också vara 
legitimerad eller bidra tillsammans med 
en legitimerad lärare.

- Materialet som publiceras på Delta 
Vellinge följer läroplan och följer upp-
hovsrättsliga regler, så man ska kunna 
känna sig säker när man använder det, 
säger Ingrid Tidvall.

Nu är målet att så många pedagoger 
som möjligt i Vellinge kommun får 
upp ögonen för Delta Vellinge. Att de 
tillsammans utvecklar plattformen och 
bidrar med nytt material och att det 
blir en naturlig plats att hämta inspira-
tion ifrån.

Text: Maurits Larenas
Scanna för att komma 

till aktivitetshusen för seniorer



8 9

- En ny SkåneExpress
SkåneExpressen

SkåneExpressen är ett busskoncept 
framtaget av Skånetrafiken med syfte att 
trafikera orter som saknar tillgång till 
tågtrafik. Trafiken körs med 
bekväma bussar som är utformade för 
hög komfort under längre resor. Linjerna 
går mycket längs större vägar och har 
färre stopp än andra regionbussar.

Källa: Skånetrafiken

Vilka arbetar med projektet?

I Vellinge kommun består 
projektorganisationen av en styrgrupp 
där teknisk chef på Tekniska enheten 
ingår. En övergripande projektledare, en 
arbetsgrupp där kommunens 
översiktsplanarkitekt, (del)projektledare 
och kommunikatörer ingår. Men där 
även andra kompetensområden deltar 
när frågor dyker upp som behöver lösas 
eller samordnas.

Vad har gjorts hittils?

Skanörs centrum

Utökning av stationsläget.

Vellinge ängar (östra sidan)

Kommunens största kollektivtrafiksnod 
med nytt resecentrum, ny pendlarparke-
ring, cykelgarage och cykelställ.

Vellinge ängar (västra sidan)

Den nuvarande hållplatsen byggs om till 
station, parkering, gång- och cykelväg 
och belysning fräschas upp. Laddstolpar 
för elbil ska installeras, tunneln under E6 
kommer höjas upp och målningen i ska 
tvättas och klotterskyddas.

Nyckelhålsparken

Ny station nära Höllvikens centrum vid 
Nyckehålsparken är byggd med 
tillfällig pendlarparkering med nya och 
fler cykelställ.

Haga

På Haga har den befintliga hållplatsen 
byggts om och fler parkeringsplatser för 
bil och cykel har skapats. Parkeringen 
på Åldermannens gata har gestaltats 
om och båda parkeringarna kommer att 
förses med laddplatser.

Triangeln

Snart påbörjas byggandet av den nya 
cirkulationsplatsen vid Triangeln i Skanör. 
Denna är en förutsättning för att Nya 
SkåneExpressen 15 ska kunna vända.

I december lanseras SkåneExpres-
sen 15, en ny busslinje som ersätter 
dagens busslinje 100 och som ska 
förbättra trafiksituationen mellan 
Falsterbonäset och Malmö. Men 
redan nu byggs nya busstationer 
och flera trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder genomförs.

Varje dag pendlar tusentals personer 
på vägarna mellan Falsterbonäset och 
Malmö. SkåneExpressen, förkortad 
SkE15 är ett samarbete mellan Vellinge 
kommun, Skånetrafiken och Trafikverket 
med syftet att förbättra trafiksituationen 
samt göra kollektivtrafiken till ett mer 
attraktivt alternativ. Men vem ansvarar 
för vad? Malin Klasson, trafikingenjör på 
Vellinge kommun och projektledare för 
På väg hjälper oss att reda ut.
- Kort kan man säga att kommunen an-

svarar för framtagande av nya detaljpla-
ner, och bygger om där kommunen är 
väghållare. Trafikverket ansvarar för det 
statliga vägnätet, tar fram vägplaner och 
ansvarar för ombyggnationer på väg 100 
och E6. Skånetrafikens ansvar innefatt-
ar trafikering, linjedragning samt vilka 
fordon som ska trafikera linjen. Vi jobbar 
alla mot samma mål i parallella processer 
och med olika beslutsfattare.

Nya hållplatser och trafiksäker-
hetshöjande åtgärder

Inför lanseringen av SkåneExpressen 15 
görs flera byggnationer och åtgärder. 
Nya busstationer, pendlar- och cykelpar-
keringar, laddstolpar och cirkulationsplat-
ser. Dessutom har flera så kallade ”passa 
på”-åtgärder gjorts. Det rör sig om ett 
antal trafiksäkerhethöjande åtgärder och 

hastighetssänkande åtgärder, kopplat till 
säkra skolvägar och till projektet i stort.

Marknadsföring

Kanske har du sett en tecknad buss swis-
ha förbi i ditt Facebook- eller Instagram-
flöde eller läst broschyren som damp ner 
i alla kommunens invånares brevlådor för 
några månader sedan. Vi har även tagit 
fram en film som beskriver projektet. 
Filmen och mer information hittar du på 
vellinge.se/pavag. 

Scanna för att komma 
till projektsidan På Väg

Text: Emelie Ahnström
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En av de föreningar som fått besök 
av Vellinge kommun är KFV – 
Katastrofhjälp fåglar och vilt Skåne 
sydväst. Vi träffade tre av eldsjälar-
na som hjälper vilda djur som av 
flera anledningar är i behov av vård.

Jan-Åke Hillarp möter upp oss utan-
för lokalerna i Skanör. År 1983 tog 
Falsterbonäsets Naturvårdsförening 
initiativet och inbjöd Trelleborgs Biolo-
giska Förening, Vellinge och Trelleborgs 
kommuner, Räddningstjänst, Polis och 
Distriktsveterinär till ett möte, varvid en 
KFV kommitté bildades. Jan-Åke var då 
vice ordförande i FNF och rehabiliterare 
i Skånes Ornitologiska Förenings Fågel-
jour. Med är Eva Fallström och Anette 
Welwert som, utöver att sitta i styrelsen, 
också tillbringat flera decennier att hjälpa 
vilda djur som farit illa. Föreningen de 
ansvarar för har i dag cirka 200 medlem-
mar och är på många sätt beroende av 
personer som vill och kan arbeta ideellt.

- Vi bildade förening 1992 och vi driver 
verksamheten helt ideellt med medlems-
avgifter, ett mindre stöd från Vellinge 
kommun, stöd från privatpersoner, 
djurskyddsföreningar och företag. Vi är 
glada för det stöd vi får, men arbetar ofta 
under knapphetens stjärna. Vi behöver 
också yngre människor i verksamheten, 
säger Jan-Åke Hillarp.

Utanför lokalen finns en pool som är 
täckt med presenning. Vanligtvis brukar 
det vara ett tillhåll för skadade sälar 
men den har varit tom sedan 2019. 
Anledningen är personalbrist. Det kan 
vara besvärligt att handskas med en vild, 
ung säl och för att den ska kunna få den 
vård den behöver så krävs unga, starka 
och böjliga personer. Viltrehabiliterarna i 
föreningen har idag i de flesta fall hunnit 
bli pensionärer.

Eva Fallström har varit en del av fören-
ingen i över 20 år och är huvudansvarig 
för de igelkottar som kommer till dem. 
Bara i år har de fått in över 150 stycken 
skadade igelkottar.

- Många är sjuka men det händer att vi 
även får in sådana som blivit påkörda av 
både fordon och gräsklippare. Det är 
dessvärre allt vanligare att robotgräsklip-
pare kör över igelkottarna och skadar 
dem, säger Eva Fallström.

Eva Fallström visar oss runt i lokalerna 
som ger hem och viloplats till flera 
hundra djur varje år. Hon berättar att 
många igelkottar behöver hjälp och om 
man vill hjälpa dem så kan man ställa 
ut en skål med vatten och torrfoder 
för katt i sin trädgård. Hon vill dock 
poängtera att igelkottar är laktosintole-

ranta och därför inte ska dricka mjölk. 
I lokalerna finns i dagsläget bland annat 
fyra gäss som blivit skadade och som 
återhämtar sig för nya äventyr, och en 
massa igelkottar. I en annan lokal finner 
vi en anka som skadat sig i dammen vid 
Pildammsparken i Malmö.

- Det är många som hör av sig till oss 
när de hittar ett djur som är skadat 
och vi tar emot skadade vilda djur och 
övergivna djurungar från främst Vellinge, 
Trelleborg och Malmö, förklarar Jan-Åke 
Hillarp.

Med fokus på vilda skadade djur

Text: Emelie Ahnström

Det rika föreningslivet
är kommunens stolthet
Det finns cirka 200 föreningar i kommunen och inriktningarna är många. 
Många föreningar har varit aktiva länge och blivit kända i kommunen men 
det finns även gott om nyare ungdomsföreningar och Vellinge kommun 
välkomnar ännu fler föreningar.

För att få en större förståelse för 
kommunens föreningsliv har vi träffat 
Mats Persson som är fritidschef i Vellinge 
kommun. 

Hur många föreningar 
finns det i kommunen?

Det finns faktiskt väldigt många 
föreningar i kommunen, vilket kanske 
inte alla vet. Ca 200 föreningar finns det 
idag. Sen finns det dessutom flera 
samfund av olika slag.

Får de stöd av kommunen?

Javisst. Framförallt våra ungdomsfören-
ingar. Våra ungdomsföreningar består av 
minst 50% medlemmar som är under 
18 år. De får aktivitetsstöd av kommu-
nen. De kan även få hjälp med lokal och 
liknande.

Får vuxna föreningar inget stöd?

De kan de få i form av arrangemang och 
evenemang-stöd. Men generellt får 
kommunens ungdomsföreningar det 

största ekonomiska stödet. Vi upplever 
och tycker att de yngre föreningarna 
behöver mer stöd för att kunna 
etablera sig och förädla sitt intresse. 
Vuxna personer med inkomst har ofta 
lättare att betala en slant. En del 
föreningar kan som sagt behöva hjälp 
med arrangörsskapet av evenemang eller 
liknande och då har kommunen funnits 
som stöd om det varit utförbart.

Hur vanligt är det att kommunens 
invånare är med i en förening?

Det finns inga exakta siffror på hur 
många procent av invånarna som är med 
i en förening men med tanke på att det 
vanligtvis hålls 400 000 aktivitetstillfällen 
i våra föreningar varje år är ju engage-
manget minst sagt stort.

Finns det något mer du vill tillägga?

Ja. I våra föreningar är könsfördelningen 
väldigt jämn. Det är fantastiskt trevligt att 
det är så. Totalt sett är könsfördelningen 
50/50 sammanräknat för alla 
föreningarna.

Vi har besökt ett axplock av kommu-
nens föreningar för att visa upp deras 
fantastiska verksamhet. Kanske blir du 
intresserad av någon? Under komman-
de månader kommer vi att presentera 
några av kommunens föreningar, men 
även angränsande verksamheter så som 
folkbildning, fritidsgårdarnas verksamheter 
och liknande på våra sociala medier. Håll 
gärna utkik!

Har du en förening och vill få besök av 
Vellinge kommun? Vi kommer gärna och 
besöker dig och din verksamhet. Hör av 
dig till kommunikation@vellinge.se.

Scanna för att 
komma till föreningar

Det här är en förening och så här startar du din egna verksamhet

Vad roligt att du är intresserad av 
att starta en förening. Här nedan 
kommer några generella tips men 
även hur du ska göra för att få 
tillgång till en lokal eller liknande i 
Vellinge kommun.

För att starta en förening behöver ni 
vara minst tre personer. Tillsammans 
skriver ni ihop föreningens stadgar, som 
kan ses som regler och föreningens 
ideella ändamål, föreningens namn och 
hur beslut ska fattas i föreningen. Det 
kan redan nu vara bra att bestämma vem 
som ska vara ordförande, kassör och se-
kreterare. Därefter är det dags att kalla 

till ett möte. På mötet bildas föreningen 
formellt och där antar ni också stadgarna 
och väljer styrelse. Ni behöver också 
kontakta Skatteverket och ansöka om 
ett organisationsnummer, det är inget 
krav men behövs om ni till exempel ska 
öppna ett bankkonto, hyra en lokal, ansö-
ka om bidrag och liknande. Det är alltså 
en väldigt bra sak att ha. 

En ideell förening har ett ideellt ändamål. 
Det kan vara att verka för medlemmar-
nas rättigheter, intressen eller för all-
männyttiga ändamål, som att till exempel 
motverka fattigdom. En ideell förening 
ska alltid vara öppen för nya medlemmar 

om de delar föreningens målsättning.

Om du vill få hjälp med att hyra en lokal 
i Vellinge kommun så vänder du dig till 
Vellinge Direkt som hjälper dig att kom-
ma i kontakt med rätt person. Det kan 
till exempel vara en fritidsledare om du 
vill hyra idrottshall eller liknande. Då kan 
du både hyra en lokal för enstaka tillfäl-
len eller regelbundet om din förening vet 
att ni behöver lokalen oftare. 

Hör gärna av dig till kommunen om du 
har några frågor eller behöver hjälp med 
att komma igång.  

Text: Lena Jehart Mizander

Foto: Jan-Åke Hillarp

Foto: Jan-Åke Hillarp
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Program för 
hållbar uteckling

Fokusområde: Cirkulär ekonomi & hållbar konsumtion Fokusområde: Hållbar samhällsutveckling & trygghet

Hållbar samhällsutveckling handlar om att planering och utveckling av Vellinge kommun sker med hänsyn till den 
enskilde människans frihet och om att främja goda levnads förhållanden. Det handlar också om en långsiktig hållbar 
livsmiljö för medborgarna idag och för kommande generetioner. Därför prioriterar vi att:

• I upphandlingsförfaranden beakta  
hållbarhetsperspektiv 

• Utveckla tekniken inom avfallshanteringen och utnytt-
ja digitaliseringens möjligheter att effektivisera och 
möta kundens behov 
 

• Ta tillvara på och främja initiativ som möjliggör åter-
bruk 
 

• Hela livscykeln samt samtliga dimensioner av hållbar-
het ska beaktas vid alla upphandlingar, utan att göra 
avkall på förhållandet mellan bästa kvalitet och pris

• Ta fram rutin för återanvändning av inventarier, till 
exempel kontorsmöbler 
 

• Ta fram ett ramverk för definition av säsongsbaserade 
och närodlade grödor samt närproducerade  
produkter. Andelen närodlade, närproducerade och 
säsongbaserade produkter ska öka 

• Andelen ekologiska produkter som används i  
kommunens samtliga verksamheter ska öka  
(skolköken har separata mål)

• Värna tätorternas och byarnas karaktärer vid ny- och 
ombyggnad 

• Värna en effektiv markanvändning 

• Vid markanvisningar premiera projekt med tydliga 
hållbarhetsambitioner  

• Prioritera förtätning i  
anslutning till befintlig bebyggelse 

• Trygga hållplatsområden

• Trygga och säkra gång- och cykelvägar 

• Systematiskt arbeta med brottförebyggande åtgärder i 
samhällsplaneringen 

• Arbeta med ekologiska kompensationsåtgärder vid 
exploateringsprojekt där det är relevant

Vad och hur mycket vi konsumerar samt hur vi använder våra resurser är viktiga delar för en hållbar resursanvändning 
och en cirkulär ekonomi. Som kommun har Vellinge stor möjlighet och en viktig roll i att påverka genom till exempel 
kommunens inköp och leverantörer men också genom att planera för och anvisa platser där avfall enkelt ska kunna 
återbrukas och återvinnas. Därför prioriterar vi att:

Det här är ”Program för hållbar utveckling”

Vellinge Kommuniké kommer att lyfta två fokusområden för varje nummer år 2022. Texterna nedan är en 
sammanfattning av en längre text och prioriteringarna en del av ett större sammanhang. Vi vill därför uppmana dig att 
läsa hela programmet i sin helhet. Du kan enkelt komma åt hela programmet genom att scanna QR-koden till vänster.

Program för hållbar utveckling innehåller nio fokusområden som utgår från de kommunövergripande målområde-
na Sund och hållbar tillväxt, attraktiva livsmiljöer i hela Vellinge, bästa möjliga medborgarnytta samt maximera värdet för 
skattepengarna. Fokusområdena tydliggör Vellinge kommuns koppling till de globala målen och därmed den långsiktiga 
och gemensamma riktningen för hållbar utveckling och livskvalitet i Vellinge kommun som helhet. De politiska planerna 
ligger till grund för och genomsyrar fokusområdena. Fokusområdena omfattar samtliga av kommunens verksamhetsom-
råden. Till varje fokusområde kopplas därför flera av kommunens styrande dokument bestående av prioriteringar 
inom specifika och avgränsade områden under en avsatt period. Med de globala målen menas Agenda 2030.

Program för hållbar utveckling tar avstamp i de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, och kommunens 
övergripande mål. Programmet tydliggör den långsiktiga och gemensamma riktningen för hållbar 
utveckling i Vellinge kommun genom att prioritera mål och insatser som bidrar till livskvalitet nu och i framtiden. Pro-
grammet blickar mot 2030 men flera av målen har ett kortare tidsperspektiv. Programmet för hållbar utvecklings princi-
per och mål påverkar flera av miljökvalitetsmålen positivt. Programmet ersätter därför kommunens program för lokala 
miljömål. Relaterade miljömål redovisas löpande i Program för hållbar utveckling. Till varje fokusområden finns det alltså 
mål kopplade. Mål, fokusområden och problembild hittar du i sin helhet i Program för Hållbar uteckling. 

Scanna för att läsa hela 
Program för Hållbar utveckling
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Farligt Avfall-bilen 
kommer till dig!

För mer information besök 

sysav.se 

Kom gärna och lämna ditt farliga 
avfall och ställ frågor till oss. 

Tack för att du tänker på miljön!

kundservice@sysav.se | 040-635 18 00

Skicka ett sms med sysavskurup till 71350*
*Kostar som ett vanligt sms sen är tjänsten gratis

Få en 
påminnelse i 

mobilen

Vellinge, Börjesgatan 1

Tisdag 29/3 - 16.30-17.00
Tisdag 20/9 - 16.30-17.00

Detta kan du lämna:

Småbatterier  
och bilbatterier 

Ljuskällor som lysrör 
och glödlampor

Elavfall upp till en 
mikrovågsugns storlek

Färg-, lack- och lim-
rester och spillolja

Kemikalier, lösnings-, rengörings- 
och bekämpningsmedel 

(klass 3)

Skanör,  Västra Halörsvägen

Tisdag 29/3 - 17.30-18.00
Torsdag 16/6 - 15.00-16.00
Tisdag 20/9 - 17.30 - 18.00

Ett nytt år 
med fyrfackskärlen
För ungefär ett år sedan lansera-
des fyrfackskärl till nästan samtliga 
en- och tvåfamiljshus i kommunen. 
Mottagandet har varit positivt och 
abonnenterna ser nu fördelarna 
med att enkelt kunna källsortera. 
Samtidigt minskar antalet kilo av-
fall varje person slänger per år vad 
gäller det osorterade restavfallet.

Det är kommunen som ansvarar för 
hanteringen av ditt hushållsavfall. Under 
förra året kom fyrfackskärlen in på näs-
tan varje tomt i kommunen för att både 
du som bor i ett en- eller tvåfamiljshus 
skulle kunna källsortera enklare och 
för att kommunen på ett smidigare sätt 
skulle kunna ta hand om ditt avfall. Nu 
har de allra flesta två stycken separata 
fyrfackskärl för att underlätta fastighets-
nära källsortering.

- Inledningsvis var det många som hade 
frågor kring kärlen men med tiden har 
fler börjat inse vinsten med att kun-
na källsortera i direktanslutning till 
sin bostad och fått förståelse för hur 
processen fungerar, säger Ulf Andersson, 
Teknisk chef.

Det är den tekniska avdelningen hos 
kommunen som ansvarar för avfallshan-
teringen och de för årligen statistik kring 
hur många kilo avfall en enskild person 
slänger varje år. Sedan fyrfackskärlen 
lanserades har kommunen gått från 
193 kilo/person restavfall till 171 kilo/
person per år. Det är en minskning 
med 22 kilo per år. Restavfallet är de 
avfall som blir kvar efter att du bland 
annat har sorterat ut förpackningar och 
matavfall. Att kommunens invånare har 
gått ner med 22 kilo restavfall tyder 
alltså på att invånarna har blivit bättre 
på att källsortera. Antalet kilo avfall varje 
person slänger per år är dock inget som 
förändrats nämnvärt med lanseringen av 
fyrfackskärl. Siffrorna visar till exempel 
att vi efter lanseringen av fyrfackskärlen 
slänger 10 kilo mer matavfall varje år 
per person. Källsorterat matavfall kan i 
sin tur bli biogas, miljövänligt bränsle för 
bussar men det kan också bli näringsrik 
gödsel.

- Fördelarna är väldigt stora och det 
gäller inte bara matavfall, all plast som 
numera källsorteras i större omfattning 
kan också återvinnas. När plast och ma-

tavfallet kastas tillsammans med restav-
fallet går så mycket värdefullt material till 
spillo, säger Ulf Andersson.

En vanlig fråga som kommer in till Vel-
linge Direkt handlar om frekvensen kring 
tömningen av fyrfackskärlen. I dag töms 
kärl 1, 35 gånger per år medan kärl 2 
töms 13 gånger per år. Det är en relativt 
hög frekvens om man ser till hur det ser 
ut i övriga landet, men det finns diskus-
sioner om att de ska tömmas än mer 
regelbundet i framtiden. 

- Det är jätteroligt att många hör av sig 
och har frågor kring fyrfackskärlen men 
också om avfallshanteringen i stort, där 
märker vi att fler har blivit intresserade, 
säger Anette Jönsson, kommunvägledare 
Vellinge Direkt. 

Nu går invånarna i Vellinge kommun 
in i ett nytt år med fyrfackskärlen och 
Ulf Andersson är optimistisk kring hur 
restavfallet kommer att fortsätta minska 
per person och att allt fler får förståel-
se kring vad som kan källsorteras och 
som inte behöver landa i den blandade 
avfallspåsen. 

Text: Maurits Larenas
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Påsklovsaktiviteter på biblioteken

Höllvikens bibliotek

11-14 april, Påskäggspyssel. Hela 
påsklovet kan du hämta ditt påskägg i 
informationsdisken och låta fantasin 
flöda vid pysselbordet på barnavdelning-
en. Observera att vi stänger klockan 15 
på skärtorsdagen.

13 april, klockan 15.00-15.30 Kuslig 
sagostund. Idag välkomnar vi alla 
modiga häxor, trollkarlar och spöken att 
lyssna på en kuslig saga i Badhytten. Kom 
gärna utklädd! Efteråt pysslar vi en fin 
ögonmask. Från 5 år och uppåt.

11-17 april, Vårlig tipsrunda. Väl-
kommen att gå vår kluriga tipsrunda 
omkring Höllvikens bibliotek. Du hämtar 
din tävlingskatalog på biblioteket och 
går när du vill under påsklovet. Talongen 
hämtas mån-ons kl. 11-18 samt torsdag 
11-15. Det går fint att slänga in talongen 
i bokinkastet! Dragning sker veckan efter 
påsk, och du meddelas på mejl/telefon. 
Fina bokpriser!

Skanörs bibliotek

11-14 april, klockan 11-18 Påskpyssel. 
Pysslet står framme hela veckan med 
massor av roligt påskpyssel! Ingen 
föranmälan, drop-in

12 april, klockan 11-13 Läshun-
den Figge och/eller Oboy besö-
ker Skanörs bibliotek! Kom och 
läs tillsammans med en riktig läshund. 
Lässtunderna avslutas med mys och 
trix. Föranmälan behövs, begränsat antal 
platser. 6-16 år. 

13 april, klockan 10-12 Bygg din 
egen robot! Experter från Hemkodat 
hjälper dig att bygga och programmera 
en robot som kan köra i en labyrint, 
hinderbana eller spela robotfotboll. Från 
7 år. Klockan 13-15 Animera lego-
film. Experter från Hemkodat visar hur 
du kan bygga upp scener med lego och 
använda en surfplatta för att spela in film. 
Från 7 år. Ingen föranmälan krävs för 
aktiviterna, drop-in

Vellinge bibliotek

11-13 april, klockan 10-16 
Påskpyssel. Skapa ditt eget tjusiga
påskägg. Drop-in hela dagen. 3-14 år.

11 april, klockan 13-14.45 Bio på 
bibblan: Kikis expressbud. Japansk 
animefilm om den 13-åriga häxan Kiki 
som tillsammans med sin katt Jiji flyttar 
hemifrån för att avsluta sin häxträning. 
Hon startar en budfirma, med sin flygan-
de kvast som budbil. Men när häxkraf-
ten plötsligt sinar och kvasten inte vill 
lyfta blir det problem. Välkomna in i 
biomörkret! Och du, glöm inte popcor-
nen. Filmen är 1 timme och 43 minuter. 
Från 7 år. Föranmälan på biblioteketve@
vellinge.se eller telefon 040 - 42 50 60.

12 april, klockan 13-14.30. Prova på 
VR. Prova på att kliva in i Virtual Reality 
och spela ett utvalt spel. Drop-in. 6-14 år.

V. Ingelstads bibliotek

11 april, klockan 10-17 Påskpyssel 
på bibblan. Påskpyssla hela dagen på 
bibblan. Fyll ditt rum med fina, roliga och 
framförallt påskiga prylar! Drop-in.

12 april, klockan 14-14.45 Knatte-
filmvisning. Välkomna med era små. 
Skratt och spänning för små barn och 
deras vuxna. Vi bjuder på frukt! 2-5 år. 
Begränsat antal platser.

12 april, klockan 17-18.45 Påskbio: 
Järnjätten. Upplev en odödlig filmklassi-
ker på bibblan. När en utomjordisk jätte 
med superkrafter landar i skogen är det 
början på en vänskap som Hogarth aldrig 
kunnat drömma om. Men alla är inte lika 
förtjusta i jätten. Många menar att han är 
ett hot mot hela jorden...Det är upplagt 
för ett storslaget äventyr med tårar, 
spänning och skratt. Vi bjuder på pop-
corn! Från 7 år. Begränsat antal platser. 
obligatorisk föranmälan till biblioteket-
vi@vellinge.se eller 040 - 42 59 20.

Information för besök och anmälan

Höllvikens bibliotek

Videholms allé 1A
236 31, Höllviken
Tel: 040 42 54 85
E-post: biblioteketho@vellinge.se

Vellinge bibliotek

Norrevångsgatan 7
235 36, Vellinge
Tel: 040 42 50 60 
E-post: biblioteketve@vellinge.se

Skanörs bibliotek

Bäckatorget
239 33, Skanör
Tel: 040 42 55 90
E-post: biblioteketsk@vellinge.se

V. Ingelstads bibliotek

Landsvägen 374
235 41, Vellinge
Tel: 040 42 59 20
E-post: biblioteketvi@vellinge.se

Scanna för att komma 
till biblioteken


