
Varje kilowatt-
timme räknas!
Vill du veta mer om hur du får 
effektivare uppvärmning eller 
andra smarta energitips? Då kan 
du som privatperson, ditt företag, 
din förening eller organisation få 
gratis och oberoende energi- och 
klimatrådgivning. Scanna QR-
koden för mer information.
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Nu är det knappt två veckor till julafton 
och julkänslorna börjar infinna sig på 
riktigt. Ännu ett år går mot sitt slut och 
för många innebär det lite avkoppling 
och ledighet för att ladda om 
batterierna. Just nu är det osäkra och 
oroliga tider och vi nås tyvärr av många 
dystra nyheter via medierna. Det gäller 
därför att hitta lite ljuspunkter i 
tillvaron – det finns trots allt en del att 
se framemot och att glädjas åt.

Under 2023 kommer det ske mycket 
positivt i kommunen. Fortsatt 
verksamhetsutveckling, satsning på 
skollokaler runt om i kommunen och 
viktiga infrastruktursatsningar kommer 
att påbörjas och jobbas vidare med. 
Särskilt fokus kommer läggas på 
kompetensförsörjning för att säkra 
fortsatt bra verksamheter och service 
till er medborgare. Dessutom vill vi 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

förbättra dialogen med er för ökad 
delaktighet och inflyttande i 
kommunens arbete.

Vi kan även glädjas åt att två mångåriga 
projekt, av helt olika karaktär, går in i 
en ny fas. Till helgen börjar nya 
Expressbussen trafikera Skanör – 
Malmö. Mer om detta kan du läsa om i 
baksidan av Kommunikén. När det 
gäller kommunens ansökan om att 
uppföra skydd mot tillfälliga havsnivåer 
har den beviljats och vunnit laga kraft. 
Det innebär att kommunen nu kan lägga 
full kraft på genomförandet och 
uppförande av skyddet.

Det har varit stort fokus kring 
energiförsörjning och här behöver vi 
fortsätta tillsammans för att minska 
energiförbrukningen och sprida ut den 
mer över dygnet – allt för att pressa ner 

Jag ser framemot ett nytt år och en ny  
mandatperiod – det finns hela tiden saker att  
jobba vidare med för ett ännu bättre Vellinge.

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

Kommunstyrelsens ordförande

priset och för att undvika manuell 
förbrukningsfrånkoppling. Kommunen 
har vidtagit en del åtgärder både på kort 
och lång sikt. Under 2023 kommer vi 
arbeta intensivt med omställning och 
alternativa energislag i kommunens 
fastigheter. Givetvis vill vi även 
underlätta för alla som bor och verkar i 
kommunen och här behövs såväl 
påverkansarbete mot staten som ett 
arbete i den kommunala organisationen.

Jag ser framemot ett nytt år och en ny 
mandatperiod – det finns hela tiden 
saker att jobba vidare med för ett ännu 
bättre Vellinge. Passar på att önska er 
alla God jul och Gott nytt år!

”

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!

Digital stadsvandring

Vandra längs gator och torg i Skanör och Falsterbo och res tillbaka i 
tiden med hjälp av din mobiltelefon!

Vem har väl inte önskat att få göra en tidsresa och se hur det såg ut 
på platser förr i tiden? Nu finns inte mindre än 100 platser att besöka 
i Skanör och Falsterbo. Tack vare ett gediget arbete av den lokala 
kulturföreningen Calluna kan du nu ta del av information och fotogra-
fier som ibland är upp emot 150 år gamla. En trevlig blandning av lokal 
historia, arkitektur och kuriosa - ett friluftsmuseum, helt enkelt. 

Ladda ner appen Be Here Then kostnadsfritt, håll din mobiltelefon 
mot en av de 100 markerade platserna i din närhet och se hur det såg 
ut för till exempel 50, 100 eller till och med 150 år sedan!

Nu tar Bygglovsexpressen fart
Vellinge kommun arbetar 
alltid för att effektivisera 
processerna samt öka och 
förbättra tillgängligheten 
och service gentemot med-
borgarna. Som ett led i det-
ta arbetet har bygglovsenhe-
ten påbörjat ett arbete för 
att kunna erbjuda snabba 
beslut av enklare- och rutin-
ärendekategorier.

Bakgrunden till arbetet med den 
så kallade bygglovsexpressen är 
hämtat från Nämndplanen där 
det går att läsa att vi eftersträvar 
en effektiv ärendehantering, ge-
nomsyrad av en öppen och tydlig 
kommunikation. Verksamheten 
ska möta kunder, oavsett vem, på 
ett positivt, öppet och professi-
onellt sätt. Arbetet utgår från ett 
kundfokus, och verksamheten är 
en servicefunktion och ett stöd 
till medborgarna.

Vellinge kommun erbjuder 
bygglov i expressfart för enklare 
bygglov med startbesked för en- 
och tvåbostadshus. Detta inne-
bär att du kan få ett beslut inom 
24 timmar efter ditt bokade 
möte med bygglovsexpressen, 
under förutsättning att vissa 
kriterier uppfylls.

Så här går det till

En gång i veckan finns 
bygglovsexpressen ute på ett 
bibliotek i din närhet för att kun-
na bevilja enklare åtgärder.
Bygglovsexpressen kan bevilja 
lov för en fasadändring, mur och 
plank, trädfällning, rivningslov för 
komplementbyggnader, installa-
tion/ändring av eldstad, under 
förutsättning att vissa kriterier 
som du kan läsa om genom att 
scanna QR-koden är uppfyllda.

Du bokar en tid och får då en 
länk till där du ska skicka in dina 
handlingar. Handlingarna måste 
finnas inför ditt bokade möte.
Din ansökan/anmälan kom-
mer att granskas för att se om 
den uppfyller kriterierna för 
bygglovsexpressen. Om kriteri-
erna inte uppfylls kommer ditt 
möte att avbokas och din ansö-
kan/anmälan behandlas som ett 
vanligt ärende.

Mer information om kriterier 
och handlingar hittar du genom 
att scanna Qr-koden här nedan. 
Då kommer du även till e-tjäns-
ten för att boka tid.
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Energispartips
Som du kanske inte har läst tidigare

Nu är vintern här och du har troligtvis läst flera 
energispartips för att minska din energianvändning. Här 
nedan listar vi ytterligare några tips, några kanske du 
redan har läst medan andra är nya. De här tipsen är både 
kostnadsfria och enkla att genomföra.

Visste du att du sparar energi 
(och minskar risken för 
brand) om du dammtorkar 
dina maskiner regelbundet? 
Dammtorka och dammsug 
bakom kylskåp och frys om det 
går och torka gärna av högtalare, 
tv, radio och värmeelement med 
jämna mellanrum.

På tal om frys och kyl så sparar 
du energi genom att ha dessa 
så fyllda som möjligt. Om du 
inte har hunnit handla ännu så 
kan du fylla vattenflaskor och 
stoppa in. Böcker, leksaker eller 
gosedjur fungerar lika bra!

Om du drar dig för att stoppa 
in en massa saker i kylen och 
frysen så kan du tina fryssaker i 
kylskåpet. Då utnyttjar kylskåpet 
kylan från frysprodukten och 

behöver inte jobba lika hårt. 
Med samma princip ska du inte 
ställa in varm mat i kylen. 
När du ska använda ugnen är 
det smart att använda den till 
mycket per gång. Tillreder du 
mer mat än du ska äta så kan 
du frysa in. När du har använt 
färdigt ugnen kan du ha den 
öppen ett tag - då låter du 
värmen sprida sig i hemmet. Om 
du inte har en induktionshäll 
kan du spara energi genom 
att koka upp ditt vatten i en 
vattenkokare. Du kan även spara 
energi utan att det påverkar din 
matlagning genom att stänga 
av stekplattor och ugnen lite 
tidigare. Värmen är fortfarande 
kvar ett tag.

Ett annat tips är att återanvända 
vatten från vattenkokaren eller 

från kastrullen. Du har säkert 
läst att de kan användas till 
annat, till exempel till att vattna 
växter. Men har du tänkt på att 
ditt ”förhandsvatten” också kan 
sparas? Att fånga upp det kalla 
vattnet som först kommer i 
duschen eller från kranen och 
spara det för senare bruk kan 
vara klokt.  Tänk så smart att 
samla ihop ditt förhandsvatten 
för att sedan koka upp det i 
en vattenkokare och hälla i en 
kastrull. Vips så kokar vatten 
som annars hade gått till spillo.

Och här kommer en gammal 
goding. Var utomhus så 
mycket som möjligt! Just nu är 
Måkläppen öppen för besök, och 
vi bor faktiskt i den kommun 
med flest naturreservat. Glöm 
inte att släcka allt först bara.

Vellinge kommun satsar  
ännu mer på energirådgivning
De höga energi- och 
gaspriserna gör frågan om 
energieffektivisering viktigare 
än någonsin för kommunens 
hushåll, företag, föreningar och 
organisationer. Många söker sig 
till kommunen för att få hjälp 
med att energieffektivisera 
och kommunen har därför 
sökt och fått medel från 
Energimyndigheten för att växla 
upp rådgivningen under hösten 
år 2022 och år 2023.

- Vi är glada att vi har
beviljats extra medel från
Energimyndigheten så att
vi kan utöka vårt stöd till
kommuninvånarna i Vellinge. Det
är många som hör av sig och
vill få hjälp med att minska sin
energiförbrukning och nu kan
vi hjälpa fler, säger energi- och
klimatrådgivare Linn Huitfeldt
Rydberg.

Under hösten har Vellinge 
kommun anordnat sex träffar 
utspridda på Höllvikens 
bibliotek, Skanörs bibliotek, 
Västra Ingelstads bibliotek och 
Vellinges bibliotek. Just nu pågår 
arbetet med att planera in nya 
träffar till 2023.

Men du kan alltid boka in 
en kostnadsfri energi- och 
klimatrådgivning på egen 
hand. Den kommunala energi- 
och klimatrådgivningen 
vänder sig till allmänheten, 
småföretag och organisationer. 
Du kan bland annat få tips 
om effektiviseringsåtgärder, 
uppvärmningsystem, isolering, 
belysning, hushållsapparater, 
ventilationsystem. 

Du når Linn Huitfeldt Rydberg 
på 040 - 42 50 00 eller på 
energiradgivning@vellinge.se

Källa: Min lilla gröna, Eon
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Västervångs 
företagsby tar form

Prototypvallen 
är unik i Sverige
Varje år hålls ett kustmöte 
där kommuner och myn-
digheter som arbetar med 
kustfrågor möts. I år hölls 
träffen i Vellinge kommun. 
Det sammanföll samtidigt 
som prototypvallen blev 
klar.

Melissa Maxter är hållbarhets-
strateg i Laholms kommun 
och var en av besökarna. Hon 
berättar varför hon kom för att 
se testvallen.

-Jag är med på kustmötet för 
att nätverka inom och över 
organisationsgränser, samt för 
att ta del av ny kunskap och 
andras erfarenheter. Vi behöver 
ju samverka och samarbeta mer 
för att komma framåt; där är 
möten mellan olika människor 
med olika arbetsuppgifter och 
tankar att ta del och lära sig av 
en förutsättning. Programmet 
för kustmötet är väl sammansatt 
med intressanta presentationer 
och fältbesök. Dagarna ger för-
utom information även mycket 

inspiration. Prototypvallen är ett 
spännande inslag där man un-
dersöker vilken potential olika 
vegetationstyper har för biolo-
gisk mångfald och för att vallen 
ska vara beständig mot erosion. 
Det ska bli spännande att ta del 
av resultatet från projektet sen, 
säger Melissa Maxter.

Björn Almström är forsknings-
ledare för prototypvallen och 
doktor inom fysikaliska kustpro-
cesser vid Avdelningen för Tek-
nisk vattenresurslära på Lunds 
Tekniska Högskola. Han har varit 
med i projektet sedan start. Han 
menar att testvallen är så unik 
och att det därför är många som 
vill se den och studera den.

-Det är av stort intresse för 
många andra kommuner som är 
på besök här idag då många är i 
processen att bygga vallar.
Det finns inga prototypvallar i 
Sverige att titta på så vallen kan 
ge en tydlig bild av hur vallar kan 
se ut, säger Björn Almström.

Vellinge Parkby  
har fått grönt ljus

Västervångs företagsby 
kommer bli ett småskaligt 
verksamhetsområde och ett 
komplement till det befintliga 
verksamhetsområdet 
öster om E6, Södervångs 
företagsby. Ambitionen 
är att skapa ett attraktivt 
verksamhetsområde med 
hållbarhetskaraktär, med en 
variation av småskaliga och 
större verksamheter. 

I år har tilldelning av tomter 
påbörjats och optionsavtal 
tecknats. En arkeologisk 
slutundersökning har gjorts och 
nu har kommunen iordningställt 
allmän platsmark och 
terrarserat tomter. Just nu pågår 
förberedelsearbetet där gatunätet 
och alla sorters ledningar tar 
form.

- Vi lägger ledningar för alltifrån 
fibernät till vatten- och avlopp, 
förklarar Axel Håkansson som är 

I den nordöstra delen av 
Vellinge tätort, mellan Asklunda 
och Södra Åkarps Kyrkoväg, 
växer den helt nya stadsdelen 
Vellinge Parkby fram. 
Detaljplanen för området vann 
laga kraft den 19 maj 2022 och 
möjliggör för mellan 500 och 
600 bostäder i friliggande villor, 
mer stadsmässiga radhus och 
flerbostadshus.

Inom området kommer det 
finnas lokaler för kommersiell 
service vid ett större centralt 
torgrum och plats för både 
grundskola och förskola.  
Området ägs idag av Rörsjö-
borg AB och byggs ut i privat 
regi i ett samarbete med de 
två bostadsutvecklingsbola-
gen OBOS och Nordr. Allmän 
plats inom området kommer 
att överlåtas till och byggas ut 
av kommunen, liksom skol-
områdena strax norr om det 
befintliga gårdscentrat mitt i 
området. Den gamla gårdens 
byggnader skyddas i detaljpla-
nen för att kunna bevaras och 
utvecklas till att bli områdets 
centrala mötesplats.
Området byggs ut i flera etap-
per och utbyggnaden bedöms 
pågå i två decennier. De första 
bostäderna uppförs i den väs-
tra delen av området, närmast 
Hököpingevägen. 

Vill du veta mer? Scanna 
QR-koden för att komma in till 
projektsidan på vellinge.se

kommunens externa projektledare 
i den delen av arbetet.

Längs de kommunala gatorna 
kommer det planteras trädalléer 
och det kommer även att finnas 
mindre grönområden. Det 
kommer även att göras plats för 
en busshållplats för buss 150. Den 
arkeologiska utgrävningen som 
blev färdig till midsommar visade 
att det fanns strukturer till en 
boplats med stolphus. Även om 
det fördröjde processen något så 
räknar Axel Håkansson med att 
tidtabellen i princip hålls.

- Det kanske kan bli någon 
vecka extra i januari men annars 
ligger tidsplanen fast och allt är 
förberett så att företag ska kunna 
köpa mark och flytta in, säger Axel 
Håkansson.

Felicia Österberg är 
markförvaltare i Vellinge 
kommun. Hon ser att det är ett 

högt tryck på nyetableringar i 
Vellinge kommun. Inkommande 
förfrågningar sker i stort sett 
varje vecka från företag som 
vill vara, verka eller utveckla sin 
verksamhet i kommunen. Utbudet 
av mark är alltid en begränsad 
resurs men genom kommunens 
utveckling och satsning på 
Västervångs företagsby kan 
kommunen nu erbjuda företagare 
mark på ett exklusivt läge.

- Alla tomter i den första 
etappen är tingade och under 
2023 kommer byggnationen 
att påbörjas. Det är en otroligt 
spännande process att vara 
delaktig i, säger Felicia Österberg

Scanna QR-koden för mer information 
om detaljplan, utredningar och tidsplan.

Text: Maurits Larenas



Måkläppen är 
öppen för besök
Under perioden 1 november till 
31 januari kan du gå ut på Sveriges 
sydvästligaste spets Måkläppen, 
den sandiga halvön som sticker 
ut från Falsterbonäset. Måkläppen 
är naturreservat sedan 1971 
och är en häckningsplats för 
kustfåglar som ejder, gråtrut och 

silvertärna. Men framförallt är det 
en plats som grå- och knubbsälar 
älskar. Måkläppen är den största 
uppehållsplatsen för grå- och 
knubbsälar i södra Östersjön, 
så att gå ut här en kall vinterdag 
ger garanterat en fantastisk 
naturupplevelse.

Var parkerar jag?
Du parkerar vid Falsterbo 
strandbad och promenerar sedan 
till Måkläppen via Flommen. 
Skyltar med hänvisning finns efter 
Hagarondellen.

Jag hörde något om en 
shuttle, var ligger hållplatsen?
Shuttlen åker mellan Falsterbo 
strandbads parkering och 
Naturmagasinet, som ligger intill 
Flommens golfklubb. Tåget åker 
25/12, 26/12, 31/12 och 1/1, 
trettonhelgen samt alla helger i 
januari. Ungefärlig avgång för tåget 

är varje hel- och halvtimme från 
Falsterbo strandbads parkering 
mellan klockan 09.00 - 13.30.

Var ligger Naturmagasinet?
Naturmagsinet ligger på 
Siegburgska vägen 6 i Falsterbo. 
Här hittar du en permanent 
utställning som beskriver Vellinge 
kommuns unika natur- och 
djurliv. Utställningen riktar sig till 
både skolor, invånare, besökare 
och är öppet på helger och lov. 
Naturmagasinet kommer att 
vara en av flera utgångspunkter 
för vandringar, guidningar och 

naturaktiviteter för barn.

Hur långt är det?
Från Falsterbo strandbad till 
Naturmagasinet är det cirka 1,5 
km. Därefter väntar en promenad 
på cirka 6 km innan ni är framme 
på Måkläppen. Räkna med att 
utflykten tar mellan tre och fyra 
timmar.

Finns det toaletter?
Offentliga toaletter finns utmed 
Flommen på vägen till Måkläppen. 
Toaletterna stängs 15 november 
och ersätts med bajamajor på 
parkeringen vid Flommens GK.

Kan jag gå var jag vill på 
Måkläppen?
Länssyrelsen har infört 
permanenta skyddzoner för att 
minska störningarna för djurlivet. 
Det innebär att det inte längre 
är möjligt att gå lika långt ut på 
Måkläppen som tidigare. Det finns 
tydlig skyltning som visar var det 
inte är tillåtet att gå. En tumregel 
är också att hålla avstånd med 
minst 50 meter till sälarna.

Är vägen till Måkläppen 
tillgänglighetsanpassad?
Stora delar av vägen ner till 
Måkläppen är orörd natur med 
sand. Därför rekommenderas 
besökare att inte ta med rullstol 
eller barnvagn.

Är det tillåtet att ta med sig 
hund?
Nej, det är inte tillåtet.

Scanna QR-koden för 
att se Måkläppens zoner



Vellinge kommun är en  
fortsatt trygg kommun  
enligt trygghetsmätning

Invånarna i Vellinge 
kommun känner sig fortsatt 
trygga, det visar den årliga 
trygghetsmätningen som 
polisen och Vellinge kommun 
genomfört.

Vellinge kommun är en del av 
lokalpolisområde Trelleborg 
som sammantaget visar ett 
förbättrat resultat (1,51) jämfört 
med fjolårets mätning (1,59). 
Indikatorerna som förbättras för 
samtliga kommuner (Trelleborg, 
Svedala och Vellinge) är 
utomhusstörningar, utsatthet för 
brott och oro för att utsättas för 
brott.

- Det är glädjande att tryggheten 
hos medborgarna ökar i vårt 
lokalpolisområde, vilket till stor 
del beror på det goda samarbetet 
vi har med Trelleborgs, Svedala 
och Vellinge kommun. Vi delar 
lägesbild, följer utvecklingen 
och genomför tillsammans 

effektiva brottsförebyggande- 
och trygghetsskapande åtgärder, 
säger Lars-Gunnar Björnqvist, 
lokalpolisområdeschef.

Flera positiva resultat återfinns 
i polisens trygghetsmätning för 
Vellinge kommun. Vellingeborna 
känner sig fortsatt trygga i 
kommunen. Glädjande för hela 
Vellinge kommun är att det 
har skett en förbättring kring 
buskörning med mopeder, mc 
jämfört med fjolårets mätning.

Polisens trygghetsmätning 
skickades ut till 1200 
slumpmässigt utvalda 
kommuninvånare, och har i 
år besvarats av ca 65 procent, 
vilket är 5 procent högre 
svarsfrekvens än genomsnittet 
i kommuner. Resultatet från 
trygghetsmätningen utgör, 
tillsammans med annan 
information som exempelvis 
brottsstatistik ett underlag för 

framtagande av den gemensamma 
lokala lägesbilden mellan kommun 
och polis.

I Vellinge kommun är trygghet 
högt prioriterat och det är 
viktigt att alla invånare känner 
sig trygga. Sammantaget för 
hela Vellinge kommun redovisar 
trygghetsmätningen 2022 
samma index som fjolårets 
mätning (1,49). Vellinge kommun 
är en fortsatt trygg och säker 
plats att bo, leva och verka i. I 
resultatet syns en förbättring i 
sex av indikatorerna och ingen 
försämring i indikatorer över nivå 
2. Nivå 2 motsvarar värdet ”inte 
särskilt påtagligt problem”.

Viktiga indikatorer  
att följa upp
I enskilda delområden kan det 
konstateras att skadegörelse, bilar 
som kör för fort, trafikregler som 
inte efterföljs och buskörning 
med moped och mc är 

återkommande problem. Detta 
framkommer även i kommunens 
och polisens medborgardialoger 
som genomförts under året.
Vellinge kommun arbetar för att 
skapa hållbara attraktiva, levande, 
rena och säkra miljöer inklusive 
trafiksäkerhet för att värna om 
tryggheten i kommunen. Platser 
som gett indikationer på att vara 
stökiga, nerklottrade, mörka och 
otrygga behöver tas omhand.

Ett stort brottsförebyggande 
och trygghetsskapande 
engagemang
Kommun och polis samverkar 
med relevanta aktörer så som 
Vellingebostäder, näringslivet och 
trygghetsambassadörer inom 
det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. Målet 
är att förebygga att brott sker och 
upprätthålla tryggheten i Vellinge 
kommun. Det brottsförebyggande 
arbetet bedrivs långsiktigt och 
utvecklas hela tiden.

Möten med medborgare liksom 
näringsidkare exempelvis genom 
medborgardialoger är en stor 
del av kommunens och polisens 
arbete för att bibehålla och öka 
tryggheten i kommunen.

Vellinge kommun värdesätter 
synpunkter kring trygghet från 
medborgare och näringsidkare. 
Utöver medborgardialoger går 
det på ett enkelt och smidigt 
sätt att lämna synpunkter, tankar 
och förslag kring ökad trygghet 
genom e-tjänsten, ”trygghetstips” 
på kommunens hemsida. Det går 
även att kontakta Vellinge direkt 
vid felanmälan av exempelvis 
skadegörelse så som klotter.

Det är väldigt fina och glädjande 
siffror som visar på att 
Vellingeborna i det stora hela 
känner sig trygga. Just tryggheten 
är en prioriterad fråga i Vellinge 
kommun. Positivt att det arbete 
som kommun, polis och andra 

aktörer gör gemensamt visar på 
gott resultat. Det arbetet ska 
vi hålla i och utveckla. Det är 
tillsammans vi gör Vellinge till en 
trygg kommun att bo, leva och 
verka i, säger Carina Wutzler, 
kommunstyrelsens ordförande

Det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet 
innebär nära samverkan med 
kommunala verksamheter, 
polis, företag, föreningar och 
allmänheten. Tillsammans arbetar 
vi för ett tryggt och snyggt 
Vellinge!

Vid frågor om undersökningen: 
kontakta Mats Trulsson, ansvarig för 
trygghetsmätningarna i polisregion 
Syd, på telefon 010-56 20 200.

Mer information om Trygghetsmätning 
2022 finns hos Polisen.se. Där finns även 
rapporten att ta del av i sin helhet. 

Scanna QR-koden för  
mer detaljerad information 

hos polisen.se.
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Föreningslivet i Vellinge kommun

Vi träffar Arash Hadiha, led-
are på Näsets Budoklubb se-
dan några år tillbaka. Han är 
dessutom med i både svenska 
och iranska budolandslaget 
och har deltagit och vunnit 
många imponerande täv-
lingar och mästerskap. Bland 
annat Asian Championship, 
EM, VM ,Grand Slam och SM i 
både judo och Jujutsu

Hej Arash! Vill du berätta lite om 
Budo?

- Hej, javisst det gör jag gärna!
Budo är ett japanskt samlings-
namn för kampsporter. Dessa 
kampsporter innefattar oftast 
kampsporterna judo, aikido, kara-
te, kendo, iaido, Shorinji Kempo, 
Jujutsu, och kyudo. 
Den första budokonsten som 
kom till sverige var jujutsu. Detta 
var år 1907, och sedan dröjde 
det till runt 50-talet när de andra 
kampsporterna började nå Sveri-
ge.

Men Budo är egentligen ingen 
illvillig sport. Budo omges av en 
filosofi som delvis är hämtad från 
samurajernas hederskodex bus-
hido. Filosofin förmedlar att den 

budotränande, genom sin träning, 
ska bli en ädlare människa, med 
både stolthet och en hög känsla 
för moral. 

Hur kommer det sig att du blev 
tränare och hamnade just här på 
Näsets Budoklubb?

- Jo min vän var före detta tränare 
på klubben och bad mig vikariera 
vid något tillfälle. Och det gick 
ganska bra. Men ett tag därefter 
slutade min vän som tränare och 
jag blev tillfrågad att ta över. Först 
ville jag inte, för jag tyckte inte jag 
var lämpad att lära ut och visste 
inte om tiden skulle räcka till. 
Men jag gick med på att vikariera 
tills de hittat en ny ledare. När 
jag började mitt vikariat var det 
endast fem elever kvar. Jag ville få 
in fler och började jobba med det. 
Snart hade ryktet gått om Budu-
klubben och den blev uppskattad 
både av barn, unga och föräldrar. 

Snart hade Arash 50 elever och 
började brinna för klubben och 
dess deltagare.

- Ja och då kunde jag ju inte 
lämna, fortsätter Arash glatt. Jag 
ville absolut inte lämna! Så mycket 

som jag och eleverna byggt upp! 
Då vill man fortsätta.

På klubben går det elever mellan 
4-18 år. Alla vill klubbens bästa.

Vad är er största utmaning?

- Det är att hitta lokal. Vi måste 
hitta en egen lokal snart. Just nu 
delar vi lokal med flera andra 
föreningar vilket gör att vi har be-
gränsad möjlighet att utveckla vår 
verksamhet. Efterfrågan på våra 
kurser är så pass stor nu så vi 
skulle behöva erbjuda fler kurstill-
fällen så att alla som vill ska kunna 
få möjlighet att träna med oss. Vi 
vill också att träningstiderna ska 
vara lämpliga utifrån barnens ålder. 
Ett mindre barn ska inte träna till 
kl. 22.00 på kvällen.
Vi tar tacksamt emot tips på ledi-
ga lokaler i kommunen!

Hur kommer man i kontakt med 
er?

- Det är lättast att nå oss via vår 
hemsida nasetsbudoklubb.se, på 
facebooksida eller Instagram. Alla 
är hjärtligt välkomna att kontakta 
oss.

Näsets Budoklubb

Text: Lena Jehart Mizander

Sundsgymnasiet 
fortsätter att prisas

Vellinge kommun är årets 
UF-kommun i Skåne 2022. 
Utmärkelsen delades ut av 
regionchef Johan Ceimertz 
och projektledaren Manda 
Svärd vid Ung Företagsam-
het. Tidigare i år har Sunds-
gymnasiet fått utmärkelsen 
Årets UF-skola.

Priset delades ut på UF Skånes 
årliga partnerträff. Philip Allgoth, 
näringslivsutvecklare och Marcus 
Persson, projektledare i utbild-
ningsavdelningen mottog priset på 
regionkontoret i Malmö. I motive-
ringen går det att läsa att kommu-
nens gedigna samverkan mellan 
näringslivet och skolan har gjort 
att det nu finns ett helhetsgrepp 
kring entreprenöriellt lärande och 
skapat plattformar för unga att 
utvecklas. 

- I skolans viktiga uppdrag med 
att rusta eleverna med kunskaper 
och färdigheter ingår också förbe-
redelse för ett modernt arbetsliv 
med alla krav det innebär. Entre-
prenöriellt lärande och inte minst 
UF-företagande är bra exempel på 
det och att Vellinge och elevernas 
UF-företag ofta når långt, denna 
gång som årets UF-kommun i Skå-
ne, är ett mycket gott betyg, säger 
Gustav Schyllert, utbildningsnämn-
dens ordförande.

Tidigare i år uppmärksamma-
des Sundsgymnasiet som Årets 
UF-skola. Flera UF-företag vann 
olika kategorier och gick vidare 
till SM. Idag genomsyrar entre-

prenörskap hela Sundsgymnasiet, 
framförallt på den nya inriktning-
en Ekonomi Entreprenörskap 
som kommer att utökas under de 
närmaste åren.

- Vi arbetar hela tiden med vår 
långsiktiga strategi för entre-
prenörskap på Sundsgymnasiet. 
Därför är det väldigt roligt när 
det uppmärksammas. I år är vi 
både Årets UF-skola och Årets 
UF-kommun och det tycker jag 
visar tydligt på vikten mellan 
samspelet mellan Sundsgymnasiet 
och Vellinge kommun, säger Josef 
Holmqvist, biträdande rektor 
Sundsgymnasiet.

I år har Josef Holmqvist som 
enda svensk blivit invald i Micro-
soft Advisory Board tillsammans 
med åtta skolledare från Europa. 
Skolan har också blivit en så kallad 
Showcase-skola för Microsoft och 
lärarna Siri Östern Gran och Mat-
tias Nylander har blivit utvalda att 
vara med i Microsofts globala ge-
menskap för lärare och pedagoger. 
Utmärkelsen riktar sig till lärare 
som ligger i framkant vad gäller 
innovation och nytänkande kring 
digitalisering i skola med Micro-
softs digitala plattformar. Under 

de senaste åren har de arbetet 
med att få med alla pedagoger på 
banan så att de känner sig trygga, 
befäster de nya arbetssätten och 
ser fördelarna med att ha allt sitt 
arbete samlat på ett ställe. Det 
underlättar både för pedagogerna 
men det fungerar också som en 
kanal för individuella och grupp-
samtal med eleverna. 

- Vi är glada att fler och fler 
ser fördelarna med att använda 
plattformen och att de pedagoger 
som känner att de behöver mer 
utbildning kommer fram till oss 
och frågar efter hjälp, det tycker vi 
är väldigt roligt, säger Siri Østern 
Gran.

Microsoft har nu valt Siri och 
Mattias som MIE experter, Micro-
soft Innovative Educator Expert, 
för deras kompetens, passion, 
sammarbets-skills och för deras 
tänk om att få med både elever 
och personal i den tekniska peda-
gogiken. Utmärkelsen sträcker sig 
under 2022-2023 och börjar med 
en resa till Stockholm där de får 
träffa likasinnade och dela kun-
skap och erfarenheter.

Text: Maurits Larenas

Foto: UF SkåneFoto: UF Skåne
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Rent Naturligt
Vill du få julgranen 
upphämtad?

Snart kan du som abonnent be-
ställa upphämtning av julgranen. 
Håll utkik i våra kanaler när anmä-
lan öppnar. Sista anmälningsdag 
kommer att vara den 13 januari.

Efter anmälan lämnar du granen 
lättillgängligt bredvid kärlen vid 
nästkommande tömningstillfälle.

Nu blir det nyckelfria lås inom hemtjänsten

För att förbättra service och sä-
kerhet inför nu Vellinge kommun 
digitala lås för brukare av hem-
tjänst och hemsjukvård. Vi möter 
Peter Andreasson och Jennie 
Gudmundsson från omsorgsavdel-
ningen för att prata om detta pro-
jekt inom Framtidssäkrad välfärd.

Varför inför man digitala lås?

Hemtjänsten hanterar många 
nycklar, det är både tungrott och 
tidsödande. Tanken med digita-
la lås har funnits en längre tid, 
och nu känner vi att tekniken 
är mogen. Arbetet blir enklare 
för personalen. Vid ett larm kan 
hemtjänstpersonalen snabbt vara 
på plats hos brukaren, och slipper 
lägga tid på att köra och hämta 
nycklar. - Det är även en trygghet 
i att nycklar inte kan försvinna. 
Målet med att införa digitala lås är 
att göra det så enkelt och säkert 
för den enskilde, berättar Peter. 

inte ännu, tillägger Jennie.

Hur har digitala lås tagits 
emot av brukarna?

- Förvånansvärt bra, säger Jennie 
och Peter unisont. Vi har fått en 
hel del samtal från kommun-
invånare. Majoriteten har varit 
positiva och nyfikna på hur låsen 
fungerar. De som varit skeptiska 
har efter en förklaring, tyckt att 
det verkar bra.

Har hemtjänstpersonalen 
sagt hur de upplever det nya 
systemet?

De berättar att arbetsmiljön blir 
så mycket bättre när de slipper 
att köra och hämta nycklar, och i 
stället kan lägga tiden på brukar-
na. När ett larm går tar det ju tid 
från deras vanliga schema, att nu 
snabbt kunna vara på plats under-
lättar avsevärt.

Vem installerar låsen?

Låsen kommer från Swedlock AB. 
Fördelen med deras lås är att de 
inte har någon elektronik, så man 
slipper problem med batterier 
som tar slut. -Det gör att det 
inte är något underhåll för låset, 
menar Peter.

- Viktigt att tillägga är att låsen 
är certifierade och har godkänd 
låsstandard och följer brand-
skyddsnormer, och är även 
godkända av försäkringsbolagen, 
avslutar Jennie.

Har du hemtjänst, hemsjukvård 
eller trygghetslarm och önskar ett 
digitalt lås, var vänlig kontakta Jen-
nie Gudmundsson, e-post: jennie.
gudmundsson@vellinge.se

Var är ni i processen nu, och 
när väntas införandet vara 
klart?

Installationerna pågår för fullt och 
vi räknar med att vara klara vecka 
48 eller vecka 49. -Sedan kommer 
det ju vara ett löpande arbete när 
det kommer nya hemtjänstkunder, 
menar Jennie.

Hur fungerar låset för den 
boende?

Det gamla låset används som van-
ligt. Runt detta sitter ett lås som 
bara hemtjänsten och hemsjuk-
vården har tillgång till. Man kopp-
lar helt enkelt ihop sitt vanliga lås 
med det digitala. Det blir ingen 
åverkan på dörren och det går att 
återställa det hela om man inte 
längre behöver hemtjänst.
- Målet är att alla med hemtjänst, 
hemsjukvård eller trygghetslarm 
ska ha digitala lås, men där är vi 

Text: Görel Bockasten

Sortera dina  
sopor rätt i jul!

Julen är en av de tider på året då 
avfallet ökar som mest i Sveri-
ge. Därför vill vi skicka med en 
påminnelse om vikten att sortera 
rätt.

Presentpapper och wellpapp sor-
teras som pappersförpackningar. 
Presentsnören, tejp och etiketter 
lägger du som restavfall. Trasiga 
lampor till julbelysningen, advents-
ljusstaken eller luciakrononan 
lämnas till kommunens återvin-
ningscentral. Värmeljus lämnas 
som metallskrot till kommunens 
återvinningscentral - kom ihåg att 
lossa vekhållaren så att aluminium 
och stål kan återvinnas var för sig.

Så tar du vara på julmatsresterna
I många familjer ställs vissa saker 
fram av tradition fast att det 
enbart är en person som äter det. 
Då kanske det är läge att se över 
om den rätten faktiskt ska vara 
med. Ta inte fram all julmat första 
dagen utan lägg upp i mindre 
skålar och fyll på i efterhand, 
så bryter du inte kylkedjan 
och maten håller längre, säger 
matkreatören Malin Broman till 
Sysav.

Tips på vad du kan göra  
med överbliven julmat

Gröt: Klassiker som Ris á la 
Malta och saffranspannkaka eller 
varför inte ett saftigt grötbröd.

Prinskorvar: Lägg dem i en 
mustig tomatsås och ät med pasta, 
eller rulla in dem i smördeg ”pigs 
in a blanket” och ge till barnen.

Julskinka: Ta den överblivna 
julosten och gör en ost- och 
skinkpaj. Skinkan passar också bra 
i en pastasås.

Om du vill ha fler hållbara och 
klimatsmarta jultips så finns det 
massor att hitta hos Sysav. Vis-
ste du till exempel att en hållbar 
julklapp är något som mottaga-
ren verkligen vill ha och behöver, 
något som inte belastar miljön 
och klimatet negativt eller att det 
går att göra snygga inslagningar i 
tidningspapper, reklamblad eller 
gamla tygstuvar? Fler tips och 
tricks hittar du hos Sysav. 

Scanna QR-koden för att komma 
direkt till deras hemsida.

Vill du få en komplett guide om  
hur du sorterar alla dina julrester?



Den 11 december ersatte 
SkåneExpresssen 15 busslinje 
100 som kör mellan Skanör 
och Malmö. Väderskydd med 
hög standard, förbättrade 
cykel- och pendlarparkeringar 
och moderna dubbeldäckare 
är bara några av de 
förbättringar som gjorts. 

Satsningen är ett samarbete 
mellan Vellinge kommun, 
Skånetrafiken och Trafikverket 
som pågått under flera år. Stråket 
mellan Falsterbonäset och Malmö 
har länge varit prioriterat i ett 
regionalt perspektiv, till exempel 
avslutade Trafikverket under 2017 
en så kallad åtgärdsvalsstudie, där 
de rekommenderade åtgärder för 
att underlätta för bussen. Syftet 
med satsningen är att förbättra 
dagens trafiksituation och att 
göra kollektivtrafiken till ett mer 
attraktivt alternativ. 

Några skillnader mellan 
busslinjerna är att SkåneExpressen 
15 har dubbeldäckare som kör 

sträckan mellan Skanör och 
Malmö, den har färre stopp än 
linje 100 men fler avgångar vid 
rusningstrafik och i samband 
med lanseringen har befintliga 
hållplatser gjorts om till stationer 
med högre standard och nya 
stationer byggts. Stationerna 
som byggts om har utrustats 
med nya väderskydd, förbättrade 
cykelparkeringar och på vissa 
platser fler pendelparkeringar för 
bil. De nya stationerna är i vid 
Toppengallerian, Nyckelhålsparken 
och Höllviksstrand, men 
än så länge är det endast 
Nyckelhålsparken som är 
färdigställd.   

Om dubbeldäckaren

Bussarna som trafikerar 
SkåneExpressen 15 körs av 
Bergkvara buss och är 14,2 meter 
långa och 4,20 meter höga. De 
har en högre komfort, plats för 
77 passagerare och en rullstol, två 
barnstolar upp till 18 kg och wi-fi.

Stationer för  
SkåneExpressen 15

Skanörs centrum
Stefan Löfvings väg
Skanör Haga
Ljunghusen storvägen
Höllviksstrand
Nyckelhållsparken
Höllviken Östra Halörsvägen
Vellinge ängar
Malmö Mobilia
Malmö Södervärn
Malmö Stadshuset
Malmö Studentgatan
Malmö C

Sena helgkvällar byter Skåne-
Express 15 nummer på Skanörs 
centrum och fortsätter som linje 
300 till Falsterbo när vanliga linje 
300 har slutat köra.

Nu rullar 
SkåneExpressen 15

Text: Emelie Ahnström

Scanna QR-koden för 
information om På Väg - 

Ny SkåneExpress


