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Det börjar närma sig valdagen! 
Den 24 augusti startade förtids-
röstningen vilket ger dig möjlighet 
att rösta innan den 11 september, 
var som helst i Sverige. Läs vidare 
för att bland annat se vilka lokaler 
som är öppna för förtidsröstning 
och vad som händer efter valet.

Sundsgymnasiet bäst  
i Skåne sid 10-11

Sundsgymnasiet blev förra läsåret 
Skånes bästa UF-skola. Läs mer 
om deras satsningar och hur de ser 
på framtiden.

Inspiration till ett  
aktivt liv sid 5

Vellinge kommun och Förenade 
Care bjuder in kommunens 
seniorer till en fullspäckad dag med 
massa aktiviteter och föreläsningar.
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Hoppas ni haft en härlig sommar. Även 
om skolorna startat och semestern är 
över för de flesta kan vi fortsätta njuta 
av härliga dagar och kvällar med fortsatt 
sol och bad. På tal om skola så pågår de 
flera olika projekt i kommunen kring 
just skola. Bygget av Hököpingeskolan 
följer tidplan och om ett år planeras 
inflyttning. Skanörsgården har kommit 
ännu längre och där sker inflyttning om 
bara några månader. 

Samtidigt har etableringen av tillfälliga 
skollokaler för Tångvallaskolan på 
Skanörs vångar påbörjats. Ett stort och 
omfattande arbete med att få en hel 
skola på plats. Trygga och säkra skolvä-
gar är en del i arbetet. Samtidigt pågår 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

projektering och planering för ny 
idrottshall och utbyggnad vid Skanörs 
skola, utbyggnad av Sundsgymnasiet och 
ny skola och förskola i Höllviken. Bygg-
start inom något år.

Även äldreomsorgen kommer byggas ut; 
nytt vård- och omsorgsboende med 66 
platser planeras i Vellinge tätort. Här bli 
det dagverksamhet för gruppen äldre 
men även en stor satsning på samlad 
daglig verksamhet för personkrets LSS. 
En hel del byggnationer som ska fyllas 
med bra verksamheter. Här pågår också 
stort utvecklingsarbete med kompe-
tensutveckling, tekniska möjligheter, 
uppgiftsväxlingar, nya arbetssätt, fort-
bildning mm. 

Lite extra spännande tider med valår, förtidsröst-
ningen har redan startat och det finns många 
platser och brett öppethållande för den som vill 
göra sitt val innan den 11 september. 

Vi hörs och ses - till dess ha det bäst!
Carina Wutzler (M)

Kommunstyrelsens ordförande

I och med mark- och miljööverdomsto-
lens positiva beslut gällande kommunens 
ansökan om att få uppföra skydd mot 
förhöjda havsnivåer går arbetet in i kon-
kret projektering av första etapperna i 
norra Skanör och norra Ljunghusen där 
läget är mest akut. 

Lite extra spännande tider med valår, 
förtidsröstningen har redan startat och 
det finns många platser och brett öp-
pethållande för den som vill göra sitt val 
innan den 11 september. Vellinge brukar 
historiskt sett ha ett högt valdeltagande. 
Jag hoppas att så många som möjligt vill 
och nyttjar sin rätt och möjlighet att 
rösta. 

”

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!

Kom och prata trygghet med oss

Kom och prata trygghet tillsammans med kommunens trygghetsvär-
dar, trygghetschef och kommunstyrelsens ordförande!

I höstas skickade Statistiska centralbyrån ut en enkät till slumpvis 
utvalda kommuninvånare. Resultaten visade att invånarna i kommunen 
känner sig trygga i kommunen.

Hur upplever du kommunens trygghetsarbete? Tisdag 30 augusti kl. 
16.00-18.00 står kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler på 
Stortorget i Vellinge tillsammans med kommunens trygghetschef 
Sanna Quirico Rosenqvist och trygghetsvärdar för att besvara 
kommuninvånarnas frågor.

Varmt välkomna!



Dags att söka stipendier för 2022!

Har du utmärkt dig inom något kulturellt område, 
som idrottsutövare eller som ledare för en 
förening? Då är du välkommen att söka något av 
våra stipendier!

• Kulturstipendium
• Idrottsstipendium, utövare/lag
• Föreningsledarstipendium

Du ska vara eller ha varit folkbokförd i Vellinge kommun 
eller ha annan särskild anknytning hit.

Ansökan om stipendium, eller förslag till stipendiat med 
motivering och kontaktuppgifter skickas via e-post: vellinge.
kommun@vellinge.se eller via post till: 
 
Vellinge kommun 
235 81 Vellinge
Märk din ansökan med vilket stipendium du söker.

Senast den 1 oktober vill vi ha din ansökan

Mer information hittar du på vellinge.se

Vem blir Årets 
medarbetare 2022?

Har du haft kontakt med någon 
kommunanställd som du tycker 

förtjänar att bli särskilt uppmärksammad?

Då kan du nominera personen till utmärkelsen 
Årets medarbetare i Vellinge kommun. 

Vinnaren får, förutom äran, ett stipendium på 
10 000 kronor.

Nominera gör du senast den 9 oktober via 
e-post: aretsmedarbetare@vellinge.se 

eller via formulär på Vellinge.se.

Ange namn på personen du vill nominera, 
arbetsplats och motivering. Den nominerade måste 

vara tillsvidareanställd i kommunen

Scanna QR-koden för att 
nominera Årets medarbetare

Gabriella Johansson, 1:e social-
sekreterare i Familjeteamet IFO 
vann Årets medarbetare 2021
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Förberedelser inför kommunens övertagande 
av Sankt Knuts vård- och omsorgsboende

Hur ser du på ditt nya uppdrag?

- Jag tycker det ska bli både roligt och 
spännande att få vara med på denna 
resa, svarar Åsa. Att ta över en så stor 
verksamhet i kommunal regi innebär 
såklart massor av arbete, det är ett 
viktigt uppdrag. Men vi kommer att 
vara många som hjälps åt. Flera som 
redan arbetar på boendet kommer 
att fortsätta, vilket vi är tacksamma 
för. Att hålla en god kvalitet och ha en 
verksamhet i balans är vårt mål. 

Vad är den största svårigheten 
med Sankt Knuts vård- och om-
sorgsboende?

Det är absolut storleken på boendet. 
Att få ihop alla smådelar till en stor 
välfungerande enhet där alla pusselbi-
tar faller på plats.

- Vi bygger ramen först. När vi sedan 
vet vad vi ska hålla oss inom, kan vi läg-
ga resten av pusslet. Det får ta lite tid, 
vi måste ha en ordentlig plan framåt. Vi 
ska lyssna in och känna av vad boende, 
anhöriga och personal önskar. Alla ska 
vara med på resan, menar Åsa.

Vilka kvalitéer är
utmärkande för Sankt Knut?  

Boendet är fantastiskt fint, med char-
miga innergårdar och underbara om-
givningar. Här finns stora möjligheter 
att göra aktiviteter som gör skillnad 
för de boende.

Hur ska ni locka ny personal till 
boendet?

Vår förhoppning är att det ska kännas 
att Vellinge kommun är en god arbets-
givare som tänker på arbetsmiljön. 
Även ett nära ledarskap är en sats-
ning som vi tror är lockande för nya 
medarbetare. Vi kommer att prova 
nya koncept så som måltidskoncept, 
aktivitetskoncept och anhörigkoncept, 
bland annat. 

- Att satsa på kompetensutveckling och 
att personalen får arbeta med det som 
de är utbildade för, är något vi kommer 
att se över, menar Johan och Åsa.

Åsa, vad har du arbetat med 
tidigare?

-Jag har arbetat 15 år inom LSS, ägt ett 
konditori, drivit Eskilsgårdens vård- 
och omsorgsboende, och är legitime-
rad arbetsterapeut.

Vad tar du med av tidigare er-
farenheter?

- Det är de mjuka värdena jag tar med 
mig. Ett gott bemötande, att man som 
chef är närvarande, att man möter den 
enskilde som kan vara en anställd, en 
boende eller anhörig, där de befinner 
sig. Ge kärlek och kunna ställa krav. 
Alla människor är unika och behöver 
olika typer av stöd, menar Åsa.

Hur önskar ni att ett vård- och 
omsorgsboendet ska vara?

- Att alla njuter av sin tillvaro efter sin 
förmåga, och att vi finns där som deras 
förlängda arm. Vi tillrättalägger miljön 
så att alla på boendet har det bra. Att 
det finns människor att samtala med 
när man önskar. Goda skratt, musik, 
glädje och harmoni vill vi ha, fortsätter 
Åsa.

- Vi vill skapa ett boende där alla 
känner sig sedda utifrån sin person, 
tillägger Johan.

Vi möter Åsa Ek som vid årsskiftet börjar 
sin nya tjänst som verksamhetschef för 
Sankt Knuts vård- och omsorgsboende i 
Falsterbo. Tillsammans med Johan Greco, 
vård- och omsorgschef pratar vi om 
förberedelser som redan är i full gång, en 
hektisk höst och ett spännande år 2023, 
då kommunen tar över verksamheten i 
mitten av januari.

Text: Görel Bockasten
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Trivseldag i  
Västra Ingelstad

Fredag den 16 september bjuder 
PRO Månstorp och Förenade 
Care in alla pensionärer i den 
östra kommundelen, Arrie, Västra 
Ingelstad och Östra Grevie med 
närliggande byar till en trivseldag.

Arrangemanget genomförs i sam-
verkan mellan PRO Månstorp, 
Förenade Care och Vellinge 
kommun.

Till lunchen serveras plommon-
späckad karré med potatis, rödkål 
och sås. Lunchen avslutas med 
kaffe och kaka. The Sventure band 
står för underhållning.

Dagen börjar klockan 14.00 och 
beräknas vara slut cirka 16.00. 

För anmälan kontakta Gun-Britt 
Persson på telefon 0733-800223 
mellan den 1/9-2/9 klockan 10.00-
13.00. Då det finns begränsade 
platser är det först till kvarn som 
gäller. Uppge ev. allergier. 

Politikermöte 
i Månstorp

PRO Månstorp är en pensio-
närsförening med säte i de östra 
delarna av Vellinge kommun.

De bjuder in till ett möte med 
samtliga av kommunens politiska 
partier för att ställa frågor om hur 
deras politik påverkar pensionä-
rers situation och framtid. 

Du är välkommen att lyssna och 
ställa frågor måndagen den 5 sep-
tember klockan 14.00 i matsalen 
på Månstorps ängar, stationsvägen 
1 i Västra Ingelstad.

Inspiration till ett 
aktivt liv och god hälsa

Under september månad bjuder 
Vellinge kommun tillsammans 
med Forenade Care in kommu-
nens seniorer till Öppet husda-
gar med inspirerande föredrag, 
möten och medborgardialog. Det 
kommer att talas om träning, 
kost, teknik och annat spännande, 
och Jesper Aspegren berättar om 
vikten av verkliga möten.

Öppet hus hålls på våra aktivitets-
hus, Bäckagården den 13 september, 
Postgården den 14 september och 
Almgården den 15 september, alla da-
garna mellan klockan 11-17. De första 
100 besökarna får goodiebags och det 
bjuds på hälsosamma shots med till-
tugg. I restaurangen kan du köpa lunch 
och det bjuds på glass från glassbilen.

- Alla seniorer i kommunen är välkom-
na att lyssna på intressanta föredrag 
och även få information om den 
service kommunen erbjuder. Det är en 
fullspäckad dag och jag tror det kom-
mer finnas något som passar alla. Vi vill 
även passa på att bjuda in till medbor-

gardialog där besökarna får möjlighet 
att prata direkt med politikerna, säger 
Görel Bockasten, Koordinator i vård- 
och omsorgsavdelningen.

På Öppet husdagarna får du möjlighet 
att prata med personal från hemtjäns-
ten, seniorkontakter och olika pensi-
onärsföreningar. Du får möjlighet att 
kolla ditt blodtryck och här finns även 
informationsmaterial. Förutom Jesper 
Aspegren kommer Lotta Törner, VD 
från Livsmedelsakademin att prata om 
vikten av god kost och att äta varierat 
och sunt. Jörgen Nilsson, VD från Doro 
kommer att berätta om teknikutveck-
ling och vispoeten Ingegärd Sandell tar 
dig med på en inspirerande föreläsning 
om att leva livet fullt ut.

- Vi har även glädjen att ha med oss en-
ergiknippet Lisa Kaptein Kvist som ar-
betar som gyminstruktör och kommer 
att prata om hälsa och balans, och hon 
bjuder även på ett litet träningspass på 
temat balans, säger Görel Bockasten.

Jörgen Nilsson
VD Doro Telefoni

Lotta Törner 
VD Livsmedelsakademien

Lisa Kvist Kaptein 
Gyminstruktör

Jesper Aspegren 
Journalist 

Ingegärd Sandell 
Vispoet
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Nu kan du legitimera dig 
genom telefon och chatt

Nu kan du legitimera dig i din 
kontakt med Vellinge Direkt. Det 
innebär att vi kan hjälpa dig med 
fler personliga ärenden och att du 
kan få direkta svar på dina frågor.

För att kunna legitimera dig i samtal 
eller i chatt med en kommunvägledare, 
använder du e-legitimation. Det är en 
elektronisk ID-handling som bekräftar 
din identitet när du gör ärenden på dis-
tans. I Vellinge kommun använder vi oss 
av Mobilt BankID och BankID på fil, som 
du använder via datorn.

Att Vellinge Direkt nu använder sig av 
e-legitimation underlättar för dig som 
kommuninvånare. Du kommer smidigare 
kunna hantera dina ärenden i kontakten 
med kommunens kundtjänst, och få fak-
turor och andra handlingar skickade till 
dig via e-post. Tidigare hanterades dessa 
ärenden via den vanliga postgången.

- Det är en väldigt enkel lösning som 
underlättar vardagen för många. Vi är 
mycket glada över att kunna erbjuda den 
här lösningen och tror att upplevelsen 
för kunden blir bättre, säger Eva Lund-
bladh, enhetschef på Vellinge Direkt.

Om du inte har möjlighet att legitime-
ra dig med e-legitimation skickas dina 
handlingar via vanlig post till din folkbok-
föringsadress. Alternativet är att du besö-
ker kommunhuset och legitimerar dig för 
snabbare hantering av vissa ärenden. 

Vill du veta mer om BankID och 
hur du laddar ner tjänsten?

BankID ägs av flera storbanker, bland 
annat Handelsbanken, Swedbank och SEB. 
Om du vill ladda ner tjänsten gör du det-
ta enklast genom att kontakta din bank.

Vellinge Direkt

Vellinge Direkt är kommunens 
kundtjänst.Här får du alltid svar 
under kommunens öppettider.

vellinge.kommun@vellinge.se
040-42 50 00
Chatta direkt på Vellinge.se

Livräddarna på 
kommunens stränder
Sommaren är snart över och 
kommunens vackra stränder har 
flockats av badsugna människor. 
På stränderna i Kämpinge, 
Ljunghusen, Skanör och Falster-
bo har det funnits livräddare och 
strandvakter som arbetat för att 
badgästerna ska känna sig tryg-
ga och för att förhindra olyckor.

Vi besökte livräddarna en mulen 
måndag men det var ändå mycket folk 
på stranden i Skanör. Enligt kommu-
nens mätare som finns på vellinge.se 
var vattentemperaturen 15,4 grader.

Livräddarna är en av flera verksam-
heter som under sommaren erbjudit 
feriepraktik under tre veckor för 
kommunens ungdomar. I år var det 
mellan 40-60 ungdomar i åldrarna 16 
och 19 år som arbetat hos livräddar-
na som strandvakter.

Under midsommarveckan hölls det 
utbildningar i hjärt- och lungräddning, 
sjukvård samt vattensäkerhet som av-
slutades med ett slutprov för samtliga 
strandvakter. För att tituleras livräd-
dare behöver man gå vidareutbildning 
för mer avancerade kunskaper inom 
samtliga delar av arbetet, till exempel 

sjukvård. I år var det 15 livräddare 
som arbetade under sommarmåna-
derna.

Varje morgon samlades alla livräddare 
vid deras station i Skanörs Hamn och 
gick igenom dagen. Därefter körde 
varje livräddare ut till den strand de 
tilldelades för dagens bevakning. De 
fanns på kommunens stränder mellan 
klockan 10.00 – 18.00. Livräddarnas 
huvudsakliga uppgift var att se, höra 
och informera badgästerna. Mycket 
handlade om förarbete för att olyck-
or inte skulle inträffa.

Noah Wijk var operativ ansvarig för 
bevakningen och har arbetat som 
strandvakt 2015 och sedan 2016 som 
livräddare. Han berättar att det är ett 
tight team som arbetade ihop, vissa 
bodde till och med tillsammans under 
sommaren.

- Det är väldigt utvecklande att arbe-
ta som livräddare. Många har sagt att 
de hittat sig själva samtidigt som man 
lär sig omhändertagande, ledarskap 
och får vara en del av en gemenskap, 
säger Noah Wijkström.

Text: Emelie Ahnström
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Inför valet 2022

Det börjar närma sig valdagen! Den 24 augusti startade förtidsröstningen 
vilket ger dig möjlighet att rösta innan den 11 september, var som helst 
i Sverige. Läs vidare för att bland annat se vilka lokaler som är öppna för 
förtidsröstning och vad som händer efter valet.

Röstkort

Du ska ha fått ditt röstkort senast 24 
augusti. Där finns information om vilka 
val du har rösträtt i, vilken vallokal du ska 
rösta i samt adress dit. Om du förtids-
röstar behöver du ha med dig röstkortet. 
Röstar du på valdagen är det inte ett 
krav, men vi rekommenderar att ta med 
det för att säkerställa att du röstar i rätt 
lokal.

Om du inte har fått något röstkort finns 
det möjlighet att hämta ut ett dubb-
lettröstkort på kommunens samtliga 
bibliotek och i kommunhuset. Öppettider 
hittar du på vellinge.se. Övriga frågor 
kring röstkort kontakta Vellinge Direkt, 
du når dem på telefonnummer 040-42 
50 00.

Ambulerande röstmottagare 
och budröstning

Från 22 augusti till och med valdagen 11 
september kan du boka ambulerande 
röstmottagning. Ambulerande röstmot-
tagning är till för dig som inte kan ta dig 
till en röstningslokal på grund av sjuk-
dom, ålder eller funktionsnedsättning. 

Ambulerande röstmottagning innebär att 
två röstmottagare kommer till ditt hem 
eller annan plats där du befinner dig för 
att ta emot din röst. Ring Vellinge Direkt 
på telefonnummer 040-42 50 00 och 
boka tid. Öppettider hittar du på vellinge.
se. Tänk på att ringa minst en vardag inn-
an du behöver ha hjälp med ambulerade 
röstmottagning.

Vad händer efter 
vallokalerna stängt?

När röstningen avslutats och vallokalerna 
stängts på valdagen den 11 september 
börjar arbetet med att räkna rösterna 
i de olika valdistrikten. Alla röster ska 
räknas och lämnas till valnämnden, en 
rapport med resultaten ska lämnas till 
Länsstyrelsen och sedan uppdateras 
valresultatet löpande under valnatten på 
Valmyndighetens hemsida val.se.

Onsdagen den 14 september räknas de 
röster som inte kunnat räknas i valloka-
lerna. Röster som räknas in är till exem-
pel sena förtidsröstningar, utlandsröster 
samt röster som blivit underkända i val-
lokalen. Rösträkningen görs av valkansliet 
och under granskningen och rösträkning-
en sammanträder valnämnden. Därefter 
lämnas röster och rapporter till Länssty-
relsen som uppdaterar valresultatet. 

All rösträkning som görs, både på valda-
gen den 11 september och onsdag den 
14 september, är offentlig. Det innebär 
att allmänheten kan närvara. Kungörelse 
om rösträkningen hittar du på vellinge.se

Inför valet har flera valdistrikt och vallokaler ändrats, därför är det viktigt att du kon-
trollerar var du ska rösta på valdagen. På nästa sida hittar du karta över kommunens 
valdistrikt och vallokaler.

Förtidsröstning
Förtidsröstningen pågår till och med valdagen den 11 september. På valdagen kan du 
endast förtidsrösta i Kommunhuset i Vellinge. Glöm inte att ta med dig ditt röstkort 
och giltig ID-handling när du röstar!

Höllviken 
Höllvikens bibliotek
Videholms allé 1A 

Vellinge
Kommunhuset
Norrevångsgatan 3 
 

Västra Ingelstad
Västra Ingelstads gymnastiksal
Landsvägen 374

Gessie
Gessie fd. Byakrog
Vellingevägen 370-0 

Falsterbo
Falsterbo församlingshem 
Skolgatan 6

Skanör 
Skanörs bibliotek
Bäckatorget 4

Text: Emelie Ahnström
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Södervångshallen

Sundsgymnasiet

Vellinge sporthall

Herretorpshallen

Gessie fd. Byakrog

Bruksparkens förskola

Västra Ingelstad sporthall

Östra Grevie folkhögskola

Valdistrikt och vallokaler
Här ser du kommunens valdistrikt och vallokaler på 
valdagen 11 september. 

Alla vallokaler är öppna från kl. 08.00-20.00.

Vilken vallokal du ska rösta i och adress dit ser du på 
ditt röstkort.
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Södervångshallen

Sundsgymnasiet

Vellinge sporthall

Herretorpshallen

Gessie fd. Byakrog

Bruksparkens förskola

Västra Ingelstad sporthall

Östra Grevie folkhögskola
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Sundsgymnasiet är bästa UF-skolan i Skåne
Under läsåret 2021/22 gav Sunds-
gymnasiets hårda och långsiktiga 
arbete med UF-konceptet resultat. 
På Malmö Live i mars utsågs skolan 
till den bästa UF-skolan i Skåne, 
av 90 tävlande gymnasieskolor. Ett 
resultat av ett tajt sammansvetsat 
lärarlag, som arbetar nära både 
skolledningen, kommunen och det 
lokala näringslivet.

Sundsgymnasiet har arbetat strategiskt 
med konceptet Sunds UF som bygger på 
ledorden Tillsammans – Dela – Innova-
tion. Det visade sig vara ett bra koncept 
då gymnasieskolan under det förra 
läsåret utsågs till den bästa UF-skolan i 
Skåne. 

- Vi kommer att fortsätta utveckla kon-
ceptet i samma riktning som vi tagit och 
försöka försvara vår position som årets 
UF-skola i Skåne och nästa steg är att 
bli årets UF-skola i Sverige, säger Josef 
Holmqvist, biträdande rektor.

UF står för Ung Företagsamhet och har 
sedan 1980 utbildat gymnasieelever i en-
treprenörskap. Region Skåne är Sveriges 

näst största UF-region i hela Sverige.
Hanna Hellström, som innan sommaren 
tog studenten från ekonomiprogrammet 
på Sundsgymnasiet, tilldelades i slutet av 
sitt UF-år ett Emax-stipendium. Hanna 
var med och drev det framgångsrika 
UF-företaget CleanKindly UF och var 
även med och pitchade när Sundsgymna-
siet vann årets UF-skola i Skåne. 

Emax Sverige arrangerar årligen och 
samlar över 100 av Sveriges mest lovan-
de unga entreprenörer i åldern 18-20 
år i Göteborg, med syfte att förmedla 
kunskap, inspiration och nätverk för att 
utvecklas i sitt unika entreprenörskap.

- Det var fyra underbara dagar på Emax. 
Så inspirerande, givande och kul har det 
varit. Dessutom lyckades jag komma 
femma i Emax Challange utav 95 perso-
ner, så jag är väldigt nöjd, säger Hanna 
Hellström.

Samtidigt som Sundsgymnasiet var med 
och tävlade så blev Kevin Quan, ekono-
milärare på Sundsgymnasiet även nomi-
nerad till årets UF-lärare i Skåne. Det var 
hans elever som nominerat honom.

Text: Maurits Larenas

- Jag känner mig hedrad över att mina 
elever har nominerat mig i denna kate-
gori. Den här nomineringen är också ett 
bevis på att vi på Sundsgymnasiet har 
gjort ett jättebra arbete tillsammans. 
Nomineringen representerar både mitt, 
mina kollegor och skolans teamarbete 
och jag har fått äran att representera 
gruppen, säger Kevin Quan.

Sundsgymnasiet fortsätter att satsa på 
entreprenörskap och nu har den nya 
entreprenörsklassen varit igång ett år 
och eleverna har landat bra på skolan 
och har ett högt engagemang och driv. 
Deras utbildning präglas av olika projekt 
med entreprenörskapston genom hela 
utbildningen och de driver UF-företag i 
både årskurs två och tre.

-Vi ser ett fortsatt stort intresse för vår 
entreprenörskapsprofil även i år. Profilen 
är en av de mest sökta på skolan och det 
tycker vi så klart är väldigt roligt, säger 
Josef Holmqvist.
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Scanna QR-koden för att 
komma till 
Sundsgymnasiets hemsida

Scanna QR-koden för att 
komma till
Sunds utbildningskatalog



12

Hököpinge växer 
- med en tegelsten i taget

En ökad befolkningsmängd innebär 
ett behov av fler utbildningsplatser. 
Det här märks inte minst i Hökö-
pinge som fortsätter att utvecklas 
efter intentionerna i 2015 års bo-
stadsförsörjningsprogram. 

Inflyttningen har skett stötvis efterhand 
som olika områden blivit färdigställda, 
med en större inflyttning 2018 och mel-
lan 2020-2022. 

- År 2025 förväntas tätorten ha cirka 
1 750 invånare, vilket är en ökning med 
cirka 600 personer eller cirka femtio 
procent sedan år 2015, säger Rickard 
Persson, Arkitekt Vellinge kommun 

Just nu är Hököpinge skola under upp-
byggnad och arbetet med takkonstruk-
tioner, tätskikt och plåt pågår just nu och 
likaså murningsarbeten. Skolan har tagit 
form och besökare som promenerar 
kring byggarbetsplatsen kan redan nu få 
en god bild av hur skolan kommer att se 
ut. Förslaget till en ny skola i Hököpinge 
arbetades fram under hösten 2019 och 
det dröjde inte lång tid innan det första 
grävtaget. 

-Skolans planlösning är utformad med 

tanke på att arbetssätt kommer att änd-
ras genom åren, men att skolan ska vara 
flexibel nog för att vara ändamålsenligt 
även för olika sätt att undervisa i framti-
den, säger Åsa Johannesson, arkitekt.

Förslaget till en ny skola i Hököpinge ar-
betades fram under hösten 2019 och har 
sin grund i styrdokumentet Lärmiljöpro-
gram för Vellinge kommun. Där går att 
läsa att barn och unga lever i en tid när 
världen förändras exceptionellt snabbt i 
en tid präglad av genombrott, men också 
omställning, En viktig del i Hököpinge 
skolans lärmiljöer är därför de så kallade 
makerspace.

- Det innebär att i stället för att ha 
klassiska korridorer mellan olika rum så 
finns det utrymme som kan användas 
flexibelt för undervisning i grupper i 
olika storleker, säger Åsa Johannesson.

Rolf Larsson är landskapsarkitekt och 
arbetar med utomhusmiljön. Han har 
sedan projektets början arbetat för att 
Hököpinge skola ska få en stark identitet 
för både elever och personal men även 
för de som bor i Hököpinge. Ett exempel 
på hur arbetet tagit form är den unika 
entrén som sammankopplar biblioteket, 

idrottshallen och restaurangen och hans 
förhoppning är att detta kommer bli en 
viktig gemensam målpunkt för Hökö-
pingeborna.

Den viktigaste ekologiska aspekten är 
enligt Rolf Larsson den stora variationen 
av grönska som omsluter de hårdgjorda 
ytorna och som söker sig in mot byggna-
den. Vellinge kommun har sedan tidigare 
även en policy om vikten att bibehålla 
orternas karaktäristiska drag och Hökö-
pinge skola är inget undantag.

- Byggnaderna med sina tagelfasader an-
sluter till en väl förankrad byggnadstra-
dition i Hököpinge, Säger Rolf Larsson, 
landskapsarkitekt.

Text: Maurits Larenas
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Nu är det möjligt att köpa böcker 
som handlar om  Vellinge kommun 
och vår byggnadshistoria. Välkomna 
till ritningsarkivet under deras öp-
pettider. Information av böckerna 
hittar du här nedan.

Mellan åren 1986 och 1995 präglades 
Vellinge kommun av ett intensivt byggan-
de. Mer än 7 000 bygglovsärenden be-
handlades under den perioden varav 61 
stycken presenteras i boken Byggnads-
karameller. I boken Örat mot marken 
får du en inblick i Höllvikens centrums 
utveckling och vilka visioner som fanns 
för orten. För den naturintresserade kan 
man få reflektioner för den naturen som 
kommit att prägla kommunen än idag.

Om du är intresserad av en bok kan du 
kontakta bestallningar.ritningsarkiv@
vellinge.se eller besöka bygglovsenhe-
ten mellan 10.00 – 12.00 alla dagar, på 
tisdagar är det även öppet mellan 16.00-
18.00. Betalning sker på plats via Swish.

Böcker

Byggnadskarameller 

Kyrkbyar och städer i förvandling  

Skanör och Falsterbo- utanför  
stadskärnorna 

Höllviken i skogen - mellan haven 

Förklaringar till vägnamnen inom - 
Höllviken, Kämpinge och Ljunghusen 

Örat mot marken, Höllvikens centrums 
utveckling under 90-talet 

Skanör och Falsterbo efter sillatiden 

Havet och Skanör-Falsterbo
Falsterbonäsets natur

För dig som vill veta mer 
om Vellinge kommuns 
byggnadshistoria

Uppe på en mast sitter kommunens Timelap-kamera som tar fyra bilder per 
dag för att dokumentera bygget. På Vellinge.se kommer du snart att kunna se 
hur processen har gått till från början till nu.

Vi har träffat Ola Karlsson, projektledare, Stefan Persson, platschef och Niklas 
Sellin, projektledare på bygget. Inom kort kommer ett längre reportage om 
Hököpinge skola med en film som visar hur det ser ut invändigt. Håll utkik i 
våra kanaler för att ta del av materialet.

Klicka dig runt inne på Hököpinge skola
Vill du veta hur det kommer att se ut 
inne på skolan när den är färdig? Genom 
att scanna QR-koden till höger kommer 
du rätt in i skolan och kan se Entrétorg, 
studietorg, gymnastiksal, terass och lär-
miljöer. Välkomna att ta en titt!
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Rent Naturligt

Se vad du kan lämna till Farligt Avfall-bilen på  

sysav.se/farligtavfallbilen

Tack för att du tänker på miljön!

Välkommen
TISDAG 

20 SEPTEMBER

Vellinge 
Börjesgatan 1

kl. 16.30 - 17.00

Skanör 
Västra Halörsvägen  
(mittemot Skanörsgården)

kl. 17.30 - 18.00

Farligt Avfall-bilen 
kommer till dig!
Kom gärna och lämna batterier, mobiler, lampor, lysrör, leksaker, nagellack och färg. 
Allt detta och mer kan du lämna kostnadsfritt till Farligt Avfall-bilen. Passa på att 
lämna ditt farliga avfall och ställ frågor till oss.



Saknar du 
matavfallspåsar?

Visst är det surt när matavfallspåsarna 
tar slut? Men vet du! Genom att hänga 
upp den sista matavfallspåsen på fyr-
fackskärlet så informeras personalen i 
avfallsbilen att det är dags att fylla på. Då 
kommer de lämna en bunt uppe på ditt 
fyrfackskärl. Enkelt, eller hur?

Detta kan du lämna till 
Farligt avfall-bilen:

Det politiska valet står och väger

Nu är det snart dags för att rösta till de 
politiska valen. Valsedlar ska finnas på 
alla ställen där du kan rösta. Valsedlarna 
är färgkodade för att visa vilket val de 
gäller för, de vita är till för kommunen, 
de blå för regionen och de gula är till för 
riksdagsvalet. I Sverige trycks det upp

ungefär 700 000 000 (sjuhundra mil-
joner) valsedlar. De trycks på 80 gram 
papper vilket på ett ungefär motsvarar 
870 ton papper. Det är en väldigt stor 
volym och vi vill med det här påminna 
om vikten att källsortera dessa korrekt 
om du använder flera stycken. 

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)



I december är det 
trafikstart för 

SkåneExpressen 15.

Följ resan på vellinge.se/pavag
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Falsterbo Bird Show 2022
Arrangörerna välkomnar till årets upplaga av Skandinaviens 
största natur- och miljömässa med fåglar i fokus 2-4 september.

Årets upplaga går av stapeln helgen den 2-4 september. Mässan hålls vid Skanörs 
Ljung och utställare och aktiviteter kommer vara lokaliserad vid parkeringsområdet 
intill Falsterbo Camping Resort. Placeringen runt Skanörs Ljung ligger vackert till mitt 
under det berömda rovfågelsträcket.

Följ med på alla djupdykningar i fåglarnas fantastiska värld. Förutom kring fåglar hålls 
intervjuer, vandringar och andra aktiviteter om resmål, djur, insekter och andra natur-
relaterade områden. Låt barnen vara med på spännande aktiviteter i den fina naturen 
kring Skanörs Ljung. Fågelbingo och de populära ringmärkningsförevisningarna passar 
bra för hela familjen.

Mer information hittar du på 
Falsterbo Bird Shows hemsida


