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Det är bara vatten. 
Det allra viktigaste vi 
har. sid 8-9

Med sommar och sol ökar vatten-
förbrukningen i kommunen. 
Nu behöver vi använda vattnet 
smart och hjälpas åt för att inte få 
problem framöver.

En virtuell utflykt sid 5

För ett år sedan köpte omsorgsav-
delningen in ett antal VR-glasögon, 
att använda på vård- och omsorgs-
boenden.Vi träffar Christine som 
dyker med delfiner.

Energiprogram - med 
utblick mot 2026 sid 13

Vellinge kommun har antagit ett 
nytt Energiprogram. Med energi-
programmet vill kommunen föregå 
med gott exempel gentemot 
invånarna och företagare.
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Härliga sommartider! Sommarlov, stu-
denter, semesterplanering, ett midsom-
marfirande står för dörren och tempe-
raturen i badvattnet stiger sakta men 
säkert. Sommaren är alltid lika efter-
längtad och även om släppta restriktio-
ner efter pandemin innebär fritt fram 
för resande hoppas jag du njuter av det 
underbara som finns i Vellinge kommun 
också. Våra fina stränder, härliga cykel- 
och vandringsstråk, brett utbud av café-
er och serveringar samt diverse aktivi-
teter och arrangemang skapar
förutsättningar för fantastiska upplevel-
ser på egen hand eller tillsammans med 
anhöriga eller vänner och bekanta. 

Nytt för i år är ett eldrivet ”turisttåg” i 
Skanör Falsterbo som rullar kl 11-17 
varje dag från 27 juni till skolstarten i 
mitten av augusti med start vid Falster-
bo Camping Resort. 

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Under våren har arbetet i kommunen 
gått framåt i full fart. Till exempel har 
ny entré in till Skanör blivit färdig, tra-
fiksäkerhetshöjande åtgärder genom-
förts, nytt skol- och fritidsområde på 
Tångvallaområdet har handlats upp, de-
taljplan för ny grund- och förskola i 
Höllviken antagits, beslut fattats om 
detaljplan för förbifart Räng Sand, mark-
anvisningsavtal för hotell-, konferens 
och spaanläggning vid Falsterbo Strand-
bad har undertecknats, nya pendlarpar-
keringar byggs i Hököpinge, fler laddsta-
tioner är under uppförande och sist 
men inte minst har vi äntligen, efter 
många års arbete, enats med Sjöfarts-
verket om ett långt arrende för hamnen 
vid Falsterbokanalen. 

Det sista innebär att vi nu får en möjlig-
het att utveckla området till en mysig 
och levande småbåtshamn med service, 

Som vanligt under sommarmånaderna blir 
det en hel del trafik i kommunen. Jag hoppas 
vi hjälps att ta det lugnt och följa de 
trafik- och parkeringsregler som finns.

Ha en härlig sommar!

Carina Wutzler (M)
Kommunstyrelsens ordförande

funktioner, restauranger, serveringar 
och allt som hör en hamn till. Redan i år 
satsar kommunen och tillsammans med 
aktörer i hamnen har det skapats en 
beachbar. 

Som vanligt under sommarmånaderna 
blir det en hel del trafik i kommunen. 
Jag hoppas vi hjälps att ta det lugnt och 
följa de trafik- och parkeringsregler som 
finns. Använd gärna cykel om och när 
det funkar. Det finns ett väl utbyggt 
cykelnät i kommunen, dessutom garan-
teras en fantastisk naturupplevelse. 

Foto sida 1 och 8: Svenskt vatten

”

Erik Ralvert, VD för IS Plåt, erhåller Vellinge kommuns 
näringslivspris 2022.

Årets Unga företagare, Josefine Ahlgren och Cilla Johansson, 
Näset Bootcamp AB

Årets Nyföretagare - Carina Neglén, Negléns massageÅrets Företagare - Susanne Nidemar, ProDiagnostics AB

Årets GRIDD-medlem - Linda Gemal, Ordningskonsulten AB

Hyr ni ut er bostad 
under sommaren till turister?

Då kan Vellinge kommuns näringslivsenhet hjälpa er att sätta ihop ett 
informationspaket med turistkartor, cykelkartoer och inspirations-
magasin. Informationspaketet kan ni exempelvis ge till era gäster som 
ett välkomstpaket.

Kontakta naringslivs@vellinge.se för att beställa eller besök någon av 
kommunens infopoints, där ni också kan plocka upp materialet. Alla 
våra infopoints hittar ni genom att scanna QR-koden här nedan.

Den 11 maj bjöd Vellinge kommun, GRID, VFFG, Företagarna 
Vellinge och Nyföretagarcentrum in till ”Stjärnkväll” på 
Falsterbo Strandbad. En kväll för att hylla alla duktiga 

företagare i kommunen. Efter mingel och rundvandring på 
Falsterbo Photo Art Museum serverades ett hundratal 

gäster middag varvad med underhållning och prisutdelning 
på Bistro Perspektiv. Stort grattis till alla vinnarna!

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!



4 5

Det här gör en boendestödjare
Boendestöd i Vellinge kommun består av Annette Ripa, Barbro Jönsson, Paula Nordström och Jens Bengtsson.

Vi har träffat Annette Ripa och 
Paula Nordström som tillsam-
mans med Jens Bengtsson och 
Barbro Jönsson arbetar som 
boendestödjare inom socialpsy-
kiatrin i Vellinge kommun. -Ar-
betsgruppen upplever sig vara ett 
rätt anonymt gäng. -Vi är ofta i 
kommunhuset och ute i byn men 
nu kan kommuninvånarna läsa 
här vad det är vi faktiskt gör och 
det känns bra, menar Annette.

Hur får man boendestöd och vad 
innebär det?

- Om man lider av någon form psykisk 
ohälsa och är över 18 år gammal kan 
man ansöka hos våra socialsekreterare 
med att få bistånd till denna insats, 
säger Annette. 

-Boendestödet kan se väldigt olika 
ut, beroende på behov. En klient kan 
ha svårigheter att få ihop sin vardag 
och behöver hjälp med struktur och 
planering. 

Det kan vara saker som att påminna 
om vardagliga göromål som att handla, 
städa, tvätta, och kolla sin post. En stor 
del av vårt arbete läggs på stödsamtal, 
detta kan vara förändringssamtal eller 

hanteringssamtal, vilket inte ska förväx-
las med behandlingssamtal som görs av 
terapeuter. 

Det kan även gälla saker som att man 
behöver en god man, eller någon kan 
ha problem med missbruk. Vi samar-
betar med familjeteam, ungdomscoach, 
spädbarnteam och psykiatrin. 

- Oftast träffar vi personerna i deras 
hem, fortsätter Paula. Vi hamnar ofta 
i samtal med våra klienter när de 
behöver vägledning kring olika beslut 
och situationer. I stället för att styras 
av känslan, får klienten möjlighet att 
reflektera kring situationen. 

- Det är viktigt att vi som arbetar med 
detta inte på något sätt är dömande. 
Många av dem vi arbetar med upple-
ver att det är enklare att prata med 
oss som är utanför deras familj- och 
vänkrets, menar Annette.

- Vi gör inte saker åt våra klienter, vi 
gör saker tillsammans med dem, tilläg-
ger Paula. 

Hur planerar ni ett boendestöd?

Vi får en beställning från handläggaren 
där vi ser hur hjälpbehovet ser ut. 

Tillsammans med klienten gör vi upp 
en plan över upplägget. Då utgår vi från 
deras vardag och anpassar oss efter 
den. Det är sällan vi behöver göra aku-
tutryckningar. Men naturligtvis kan våra 
klienter ringa oss om något händer. Vi 
känner ju dem väldigt väl och försöker 
då hjälpa till.

Hur ser arbetet ut för en 
boendestödjare?

-Vårt arbete är väldigt varierat, säger 
Paula. Vi har i nuläget ca 45 klienter, 
alla med olika diagnoser, så inget stöd 
liknar det andra. Det är viktigt att per-
sonen som får boendestöd är delaktig 
i att ta fram en plan hur vi ska nå de 
uppsatta målen. Vi pratar igenom olika 
strategier och vilket stöd som känns 
tryggast. 

 -Vi ska ha gemensamma mål och 
uppfylla dem tillsammans. Detta är en 
frivillig insats som de sökt för att de 
vill ha hjälp och behöver stödet. -När 
målen är uppfyllda är man kanske redo 
att klara sig själv, avslutar Annette.

För ett år sedan köpte omsorgs-
avdelningen i Vellinge kommun in 
ett antal VR-glasögon, att använ-
das på vård- och omsorgsboen-
den. Vi har träffat Hanna Gus-
tavsson som arbetar som Leva 
livet inspiratör på Sankt Knut i 
Falsterbo. Hon berättar om hur 
de använder VR-utrustningen för 
att få boende att uppleva glädjen 
av virtuella utflykter.

Vill du berätta hur det hela bör-
jade?

- Utrustningen och en introduk-
tionskurs fick vi av kommunen förra 
året, berättar Hanna. Vi fick även en 
manual av Helena Lindau Hägg, som är 
koordinator på kommunens omsorgs-
avdelning.

 - Det pågår en del studier kring 
användandet av VR med personer 
som drabbats av demens, och vi har 
beslutat att invänta forskningsresul-
tat innan vi provar detta. Nu har vi 
fokuserat på somatiska avdelningar där 
jag haft en introduktion för personalen. 
-Vi har ett kontaktmannaskap där vår 
personal har en timme tillsammans 
med en boende. - Att då få dela en 
upplevelse som den boende har önskat 

sig, kan ju vara det perfekta sättet att 
spendera tiden tillsammans. -Personen 
kanske inte kan röra sig obehindrat, 
men kan med hjälp av VR promenera 
ut på Måkläppen eller få någon annan 
naturupplevelse. Personalen ser samma 
saker på sin dator, och tillsammans 
kan man prata och dela upplevelsen, 
berättar Hanna.

Vilka virtuella utflykter är mest 
populära?

-Vi är mycket i havet, det är absolut 
mest efterfrågat. Man kan simma med 
sköldpaddor och delfiner. -Men även 
att med hjälp av Google Maps pro-
menera runt i sitt barndomskvarter 
är omtyckt. Ibland delar vi detta till 
projektorn så att man är flera som 
tittar, -och kanske visar varandra var 
man tidigare har bott.

-En av de boende har spelat mycket 
golf tidigare. -Nu har jag laddat ner 
en app med ett golfspel, så den ska vi 
titta på nästa gång vi träffas, fortsätter 
Hanna.

Hur tror du att utvecklingen blir 
gällande användandet av VR-
utrustning inom vård- och 
omsorg?

Christine njuter till fullo av en virtuell simtur med delfiner.

- Jag ser många utvecklingsmöjligheter 
med VR, det är en spännande värld! 
Vår VR-instruktör berättade att han 
och hans svärfar som bodde på annan 
ort samtidigt såg samma film, och att 
det var fint att dela den stunden, trots 
det geografiska avståndet. VR fungerar 
även bra i utbildningssyfte för persona-
len. Om man till exempel får uppleva 
den boendes matsituation genom VR, 
blir känslan så mycket större, än om 
man bara pratar om det. Personen 
hör om det slamras med porslin och 
annat som kanske behöver diskuteras 
och åtgärdas, det blir mer verkligt när 
personalen upplevt det så som den 
boende gör, avslutar Hanna.

Rättelse: I förra numret missades bildtex-
ten till artikeln ”Här på Kornet känner 
man gemenskap!” Bildtext: : Karin och 
Bosse tillsammans med Christina som 
är klient. – Här på Kornet känner man 
gemenskap! Jag får en möjlighet att kom-
ma hemifrån och bryta min ensamhet, 
avslutar Christina.

Text: Görel Bockasten

Text: Görel Bockasten

En virtuell utflykt
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Lyckat projekt med 
digitala bedömningssamtal

Digitala bedömningssamtal 
startade som ett projekt inom 
Framtidssäkrad välfärd i septem-
ber förra året. Nu finns tekniken i 
hela Vellinge kommuns hemtjänst, 
hemsjukvård och på vård- och 
omsorgsboende, sju dagar i veck-
an under dygnets alla timmar.

Framtidssäkrad välfärd

Helen Hansson Malmgren är medi-
cinskt ansvarig i Vellinge kommun. Hon 
har varit projektledare för digitala be-
dömningssamtal och har sedan fortsatt 
med att implementera systemet fullt 
ut, fem månader efter att projektet 
startade.

- Kommunens omsorgsavdelning hade 
redan ett avtal med teknikföretaget 
Visiba Care, vilket var en fördel. En 
projektgrupp startades med mig som 
medicinskt ansvarig, en sjuksköterska 
och en fysioterapeut från hemsjuk-
vården, två omvårdnadspersonal inom 
hemtjänst och en systemansvarig, be-
rättar Helen. Tillsammans med teknik-
företaget utvecklades en lösning som 
passade ihop med hur vi ville använda 
tjänsten. Appen som används heter 
”Klicket”, och både vårdtagare och 
personal är positiva till detta digitala 
hjälpmedel. -Dessutom ökar den äldre 
befolkningsmängden hela tiden, och då 
behövs nya tidsbesparande arbetssätt 
och ny teknik, menar Helen.

Ny teknik sparar tid

Emma Åkerman är sjuksköterska 
och Louise Cruce är arbetsterapeut, 
båda arbetar inom hemsjukvården 
där Emma var med i projektgruppen 
som utvecklade metoden med digitala 
bedömningssamtal.

 - Nu är det ett bra verktyg för oss, 
berättar Emma och Louise. 

- En del av personalen inom hemtjäns-
ten blev oroliga att de skulle se mindre 
av oss med detta arbetssätt, men det 
är ju tvärtom, fortsätter Emma. -Tack 
vare att vi spar tid på att inte behöva 
köra till patienter varje gång, frigör vi 
tid att hjälpa fler, säger hon. 

Ett komplement till den 
ordinarie vården

Hemtjänsten bokar genom appen en 

tid med legitimerad personal. Det kan 
vara en sjuksköterska, en fysioterapeut 
eller arbetsterapeut. Omvårdnadsper-
sonalen har med sig en Ipad till patien-
tens hem, och när man startat den kan 
kommunikationen börja. 

-Hemtjänsten kan exempelvis visa en 
såromläggning, sjuksköterskan ser hur 
såret ser ut, och gör sedan en bedöm-
ning och utvärdering.

-Det kan handla om en patient där 
man vill se förflyttning när hon eller 
han reser sig från sängen. -Hela situa-
tionen blir lugnare med färre personer 
runt patienten och allt blir lite mer 
naturligt, menar Louise. 

-Om en person trillar i hemmet under 
natten och omvårdnadspersonal är 
där, kan man snabbt få igång ett digitalt 
bedömningssamtal. -Behöver personen 
uppsöka sjukhus? -Behöver sjuksköter-
skan komma hem till patienten? -Eller 
är det så att personen är okej och kan 
gå och lägga sig igen? Det kan vara 
väldigt skönt att snabbt få ett svar på 
detta, mitt i natten. -Vi vill fortsätta att 
utveckla digitala bedömningssamtal och 
ser att det är ett bra komplement till 
den vanliga vården, avslutar Helen.

Emma Åkerman, sjuksköterska och Louise Cruce, arbetsterapeut arbetar båda 
med digitala bedömningssamtal.

Helen Hansson Malmgren är medicinskt
ansvarig i Vellinge kommun och har varit 
projektledare för digitala bedömningssamtal.

Text: Görel Bockasten

valprocessen mot eventuella risker och 
antagonistiska hot är det viktigt att 
arbeta med valsäkerheten. Risker kan till 
exempel vara brand eller skadegörelse 
i vallokaler, stöld av valmaterial eller 
röster och desinformation. Kommunens 
valkansli har tillsammans med trygghets-
chefen har gjort en riskanalys med rele-
vanta åtgärder under samtliga moment 
i valprocessen. Under hela valperioden 
kommer valorganisationen att samarbeta 
med polisen, räddningstjänsten, väktare 
och eventuella flera aktörer vid behov.  
 
Flera sätt att rösta 

Det finns flera sätt att rösta i valet. 
Förtidsröstningen startar 24 augusti och 
pågår fram till valdagen den 11 septem-
ber. Fördelen med förtidsröstning är att 
du kan rösta i en förtidsröstningslokal i 
vilken kommun som helst. I kommunen 
kommer det att finnas röstningslokaler i 
Vellinge, Västra Ingelstad, Gessie by, Höll-

viken, Skanör och Falsterbo.  
Den som inte har möjlighet att ta sig 
till en röstningslokal kan rösta med bud 
eller boka ambulerande röstmottagning. 
Budröstning innebär att någon annan än 
du själv tar med din röst till vallokalen 
eller till en lokal för förtidsröstning och 
ambulerande röstmottagning innebär 
att två röstmottagare kommer hem till 
väljaren för att ta emot rösten.  

Nya vallokaler och distrikt 

Ha koll på vilket valdistrikt du tillhör och 
vallokal du ska rösta i på valdagen! Inför 
detta val har vi tagit fram nya distrikt och 
lokaler i syfte att skapa en jämn fördel-
ning av röstberättigade. Det innebär att 
många väljare i kommunen inte kommer 
att tillhöra samma valdistrikt som tidiga-
re val. Vilket du tillhör och var ska du ska 
rösta ser du på ditt röstkort som skickas 
till din folkbokföringsadress senast 24 
augusti.

I höst är valen till riksdag, kom-
mun-, och regionfullmäktige. I 
Vellinge kommun har arbetet med 
valet pågått under hela året. I den-
na artikel kan du läsa om arbetet 
med valsäkerheten, olika sätt att 
rösta samt information om nya 
valdistrikt och lokaler.  

Patrizia Bertarini är valsamordnare i 
kommunen och har arbetat med valet 
och folkomröstningar sedan 2014. I 
rollen som valsamordnare ingår hon i 
valkansliet som tillsammans med den 
lokala valnämnden ansvarar för valets 
genomförande. Tillsammans med flera 
tjänstemän med olika ansvarsområden 
ser de till att valet kan genomföras på 
bästa sätt. 

Valsäkerhet, ett viktigt arbete  

För att skydda väljare, röstmottagare, 
valarbetare, förtroendevalda samt hela 

Text: Emelie Ahnström

Valet 2022 - snart börjar det!

Elevernas prao 
blev en Prao-expo

Under hösten och våren har lärare i åk 8 
på Herrestorpsskolan jobbat tillsammans 
med Marcus Persson på utbildningsen-
heten för att ta fram ett projekt för att 
belysa entreprenöriella förmågor, ämnes-
integration samt kopplingen mellan skola 
och prao. 

Detta för att ge eleverna en ökad för-
ståelse och valkomptens inför framtiden. 
Marcus har varit ute och föreläst för 
eleverna innan prao och lärarna har 
tillsammans med eleverna jobbat i flera 
olika ämnen med redovisningsform och 
innehåll. 

Resultatet blev en Prao-expo där för-
äldrar och vårdnadshavare fick besöka 
skolan och se elevernas erfarenheter 
kring praon i form av planscher. Eleverna 
fick förbereda med bild och text samt en 
muntlig presentation. 

Tanken är att genomföra detta även nästa år och utvecklingspotentialen är 
stor. En målsättning är att få med sig företagen där eleverna genomför sin 
prao, säger Marcus Persson



Med sommar och sol ökar vattenför-
brukningen i kommunen. Nu behöver vi 
använda vattnet smart och hjälpas åt för 
att inte få problem framöver. Vi träffar 
Jessica Persson, VA-ingenjör och Anders 
Gelander, VA-chef för att höra deras 
tankar. 

I Vellinge kommun får vi vårt vatten från 
Sydvatten, som i sin tur hämtar vatten 
från Vombsjön, Ringsjön och sjön Bolmen. 
Sydvatten har god tillgång till vatten i alla 
sjöarna, men under våren och somma-
ren används det ofta mycket vatten. När 
många vattnar sina gräsmattor eller fyller 
sina pooler, spa-bad eller badtunnor vid 
samma tillfälle så blir det extra ansträngt.  

Vi vill gärna undvika att många använder 
stora mängder vatten samtidigt, ett tips 
är att fylla poolen på natten. Då belas-
tas inte systemet lika hårt, säger Jessica 
Persson, VA-ingenjör. 

Att ha en pool innebär ett stort ansvar. 
En normalstor pool kan rymma ungefär 
en årsförbrukning av dricksvatten för en 
person. Om du har en pool kan du alltså 
fylla den smart, tidigt på säsongen och 
långsamt. Det är viktigt att vi värnar om 
vårt dricksvatten.  

I Sverige har vi vant oss vid lyxen att ha 
rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen. 
För att vi ska klara framtidens utma-
ningar behöver vi alla övergå till en mer 
hållbar vattenanvändning. Det kan vi göra 
på flera sätt. Vi kan till exempel ta hand 
om vattnet i trädgården på ett smart 

Det är bara vatten. 
Det allra viktigaste vi har.

Vi måste se 
dagvattnet som en resurs

Varför blir det brist på vatten?
När många använder mycket 
vatten samtidigt för att till exempel 
vattna planteringar och fylla pooler 
får vattenverket jobba hårt för att 
producera vatten i samma takt 
som det går åt. Kapacitetsbrist kan 
uppstå av flera skäl. Det kan handla 
om att många människor använder 
väldigt mycket vatten samtidigt, 
men även på grund av lednings-
brott, maskiner och pumpar som 
går sönder. 

Genom att hjälpas åt att 
använda vattnet klokt säkerställer 
vi försörjningen. 

Vi använder ungefär 140 liter vat-
ten per person och dygn. De allra 
mesta går åt till personlig hygien 

och toalettspolning. Bara en 
liten del, ungefär 10 liter, 
används till mat och dryck.

Visste du att....

För varje minut som kranen står 
och rinner går det åt sex liter 
vatten?

En dag med hög förbrukning i 
Vellinge kommun används det 
lika mycket vatten som det går 
att fylla 72 500 badkar?

En vattenspridare gör av med 
150-350 liter vatten på 20 
minuter?

sätt. Vattnet från stuprören kan ledas 
ut på gräsmattan eller till en rabatt, ett 
buskage eller ett träd. En damm är också 
ett alternativ. 

Träd och andra växter har en god upp-
sugningsförmåga, men tänk på att inte 
plantera i närheten av ledningar så du 
slipper få rötter som växer in i ledning-
arna. Mjuka ytor generellt gör också att 
vattnet kan sippra ner långsamt. Undvik 
hårda ytor i trädgården på de ställen du 
kan för att använda allt dagvatten på ett 
smart sätt, säger Jessica Persson. 

Dagvatten är regn, snö och smältvatten 
som rinner på marken. I regel rinner 
de oftast via gatubrunnar till dagvatten-
ledningar och vidare ut i en sjö, å eller 
direkt ut i havet. Ibland åker det också 
till avloppsreningsverk. Men allra bäst är 
det om det kan fångas upp direkt och ge 
näring åt gräsytor och planteringar. 

Vellinge kommun har en SMS-tjänst vid 
kris eller större störningar. Om det i 
sommar blir för hårt tryck i vattenan-
vändningen kommer ett SMS att skickas 
ut till alla berörda. Då är det viktigt att vi 
tänker på varandra och använder vattnet 
sparsamt. 

Håll gärna utkik på kommunens hemsida 
och sociala medier om vi vill informe-
ra om vattenanvändningen. Vid behov 
skickar vi ut ett SMS och det är bra om 
så många som möjligt anmäler sig till 
tjänsten, säger Anders Gelander,  VA-chef

Med sommar och sol ökar vattenförbrukningen i kommunen. Nu behöver 
vi använda vattnet smart och hjälpas åt för att inte få problem framöver. 
Vi träffar Jessica Persson, VA-ingenjör och Anders Gelander, VA-chef för 
att höra deras tankar.

Text: Maurits Larenas

Scanna QR-koden 
för att registrera dig 

för SMS vid kris
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Äntligen har pandemin lagt sig och 
föreningslivet kan börja blomstra 
på nytt. Kommunen har ett impo-
nerande föreningsliv. Föreningarna 
avslöjar att det finns stor bredd av 
fritidsintresse hos kommuninvånar-
na. Men en sak har de gemensamt- 
det är ett fantastiskt engagemang 
vi möts av när vi besöker förening-
arna. Vi träffar kommunstyrelsens 
ordförande Carina Wutzler (M) och 
Gustav Schyllert (M), kultur- och 
fritidsutskottets ordförande, för 
att ta reda på vilka satsningar som 
gjorts för att nå denna framgång.

Politiken om föreningslivet

Vad anser ni att ett rikt föreningsliv 
tillför kommunen?

- Det bidrar till gemenskap. Det innebär 
också att det erbjuds många aktiviteter 
inom flera olika områden. Att det finns 
en meningsfull och aktiv fritid för alla 
åldrar spelar roll, det bidrar i sin tur till 
samhörighet, vilket motverkar utanför-
skap. På så sätt ökar också tryggheten 
i samhället  för invånare, säger Carina 
Wutzler.  Gustav Schyllert instämmer 
och fortsätter:

– Möjligheten till en aktiv fritid är också 
en viktig del i en attraktiv boendemil-
jö. Att kunna utöva sitt fritidsintresse 
tillsammans med andra i sin hemkom-

mun och i närheten av sitt hem har stor 
betydelse för de flesta. 

Det finns cirka 200 föreningar i 
kommunen och varje år hålls cirka 
400 000 aktivitetstillfällen. Finns det 
någon speciell satsning som ligger till 
grund för de höga siffrorna?

- Ja det hänger lite ihop med tidigare 
fråga, säger Gustav. Vi ser värdet i ett rikt 
föreningsliv. Därför ser vi också till att 
det finns bra anläggningar för våra fören-
ingar att bedriva verksamheten i.

- Precis, fortsätter Carina. Vi är måna om 
att ta hänsyn till föreningslivets behov 
när vi bygger och planerar i kommunen. 
Vi har ett generöst upplägg kring lokaler, 
inte minst för barn- och ungdomsverk-
samheten vilket jag tror är en viktig 
framgång. Vi värdesätter föreningarnas 
arbete högt och det hoppas jag de 
känner. Den signalen är viktig. Här finns 
också många eldsjälar och deras arbete 
sprider sig. 

Vellinge kommun har ett fantastiskt 
rikt föreningsliv. Är ni själva med i en 
förening eller har ni varit?

- Oj, ja det har jag ju absolut, ler Carina. 
Jag är medlem i Formtoppen, träningen 
blir min ventil fortsätter hon och skrat-
tar. Jag har varit medlem i en del idrotts-
föreningar genom åren. Även andra 

intresseföreningar. Och framför allt får 
man ju inte glömma att partiet också är 
en förening. Jag har varit aktiv i partiets 
förening sedan början på 90-talet. Gustav 
är naturligtvis också engagerad i partiets 
förening berättar han. Han har även varit 
aktiv inom Falsterbokanalens båtklubb 
och Ljungens sjöscoutkår.

Orden Förening och Föreningsliv för-
knippas kanske ofta med pensionärer 
eller idrott. Men många, inte minst 
unga är ofta med i en förening utan 
att de vet om det. Är det så även i 
Vellinge kommun tror ni?

- Ja det tror jag nog, säger Carina. Det 
finns många olika sorters föreningar och 
olika sätt att engagera sig och det finns 
säkert en del som inte tänker på att man 
är med i en förening utan att man samlas 
kring gemensamma intresse  för att få en 
möjlighet till social samvaro, att förkovra 
sig, att utöva fysisk aktivitet eller något 
annat. 

- Jo fast jag tror faktiskt att de flesta vet 
om att de är med i en förening, tilläg-
ger Gustav. De kanske inte kan allt om 
föreningen men att de är medlemmar 
vet de flesta nog. Sedan finns det ju två 
typer av fritidsaktiviteter. En organiserad 
del som har ledare m.m. Där blir man 
ganska snabbt informerad om att det är 
en förening som bedriver verksamheten. 
Sedan har vi den andra varianten, som 

är helt inriktad på den fria fritiden som 
nyttjar kommunens utegym, idrottshallar 
och liknande. Då är man ofta engagerad 
på ett annat sätt än i den traditionella 
föreningsformen.

Vad kan man förvänta sig för stöd 
från kommunen om man vill starta en 
förening eller har en förening?

- Ungdomsföreningar kan söka aktivitets-
ersättning och det finns föreningsstöd att 
söka. Utöver det är vi väldigt angelägna 
om att det finns lokaler att bedriva för-
eningsverksamhet i svarar både Gustav 
och Carina gemensamt.

I Vellinge kommun är könsfördelning-
en i föreningar fantastiskt jämnt för-
delat. Hur har man lyckats med det?

- Det har varit en viktig fråga under 
många år och finns tydligt angivet i våra 
styrdokument. Vi månar om att det ska 
finnas ett brett utbud som tilltalar både 
tjejer och killar. Jag tycker föreningslivet 
gör ett fantastiskt jobb och tar ett stort 
ansvar som bjuder in och fördelar sina 
träningstider och släpper in alla, säger 
Carina. 

- Ja och vi har ett väldigt brett utbud så 
det är mycket att välja på, fortsätter Gus-
tav. Även om det fortfarande är många 
tjejer som är aktiva inom ridsporten så 
är det väldigt många tjejer som också är 

medlemmar i lagidrottsföreningarna. 

Föreningar bedriver ofta sin verksam-
het som folkbildning och i studiecir-
kel-form, som i sin tur ger cirkelbidrag. 
Hur har man valt att stötta förenings-
livets verksamhet i Vellinge kommun? 

- I Vellinge kommun samarbetar vi med 
föreningar och specifika projekt eller 
satsningar. Vi krokar arm redan från start 
då och bidrar med ekonomiskt stöd. På 
så sätt är vi delaktiga redan från början 
och får en god inblick i satsningen säger 
Carina.

Hur vill kommunen stötta kommu-
nens föreningsliv framöver, finns det 
någon plan på förändring kring hur 
stödet ser ut nu?

- Ja, föreningslivet är som sagt mycket 
viktigt för kommunen. Vi är lyhörda för 
deras behov och samarbetar gärna kring 
projekt och utveckling av anläggningar.  
Vi ser till att utöka antalet lokaler för 
föreningarna i kommande byggnationer 
berättar Carina.

- Ja och nu under pandemin har kom-
munen stöttat med extra föreningsstöd. 
Man har haft möjlighet att söka mer 
ekonomiskt stöd. Vi har varit måna om 
att föreningarna skulle kunna klara sig 
under pandemin. Nu när pandemin lagt 
sig fortsätter vi fokusera på fler lokaler 

eftersom det är just det som efterfrågas, 
tillägger Gustav.

Har ni något ni vill tillägga?

- Ja tack, jag vill verkligen poängtera att 
ett starkt föreningsliv grundar sig i en 
aktiv livsstil som är en del av en attraktiv 
boendemiljlö. Och det tycker jag att vi 
har i vår kommun, säger Gustav och ler.

- Ja verkligen, instämmer Carina. 
Och vi beundrar alla som är med i för-
eningar och är aktiva i föreningens kärna. 
De gör ett fantastiskt arbete. Ett viktigt 
arbete! 

Text: Lena Jehart Mizander

Jag vill poängtera att ett starkt föreningsliv grundar sig i 
en aktiv livsstil som leder till en attraktiv livsmiljö. Och det 
tycker jag att vi har i vår kommun.

”

Vellinge TK invigde äntligen sina padelbanor
Föreningen Vellinge Tennisklubb tog 
under hösten 2020 kontakt med Vellinge 
kommun för att diskutera möjligheterna 
att utöka föreningens verksamhet med 
padel. Tillsammans identifierades Vatten-
tornsparken som en lämplig plats för två 
padelbanor och sommaren 2021 sattes 
spaden i marken. 

- Det kan integreras fint i vår verksam-
het då det ligger i direkt anslutning till 
klubbens grusbanor, säger vice ordföran-
de Karin Waldén.

Padelbanorna är öppen för alla, men hy-
ran är särskilt låg för barn och ungdomar. 
Den 7 maj 2022 invigdes banorna och 
under sommaren finns det möjlighet att 
gå på padelkurs med tränare för både 
barn och ungdomar. 

- Padel är en racketsport som bäst kan 
beskrivas som en blandning mellan tennis 
och squash. Det är en fartfylld, social 
sport som passar alla åldrar och som går 
snabbt att lära sig, säger Karin Waldén.
 Den stora fördelen med padel är att 

den i första hand inte avgörs på styrka 
eller server på samma sätt som tennis, 
vilket gör den till en perfekt sport för 
alla. I Sverige är just nu padel den snab-
bast växande sporten och efterfrågan på 
banor är stor. Vellinge Tennisklubb är en 
ideell förening med cirka 400 medlem-
mar. Mer information om padelbanorna 
och föreningen hittar du på vellingetk.se

Sandskulpturtävlingen på Falsterbostranden

Serien om föreningslivet fortsätter

Ett av de absolut mest populära 
evenemangen i Vellinge kommun är 
den årliga Sandskulpturtävlingen 
på Falsterbostranden, rakt nedan-
för Falsterbo Strandbad. Efter två 
års uppehåll är det äntligen dags 
igen.

Premiären för tävlingen skedde redan 
1983 och vissa år har över 60 lag delta-
git. Det är bara till att plocka fram spann 
och spade och börja träna tillsammans, 

med era barn eller med grannarna i när-
mast sandlåda. Årets Sandskulpturtävling 
arrangeras söndagen den 31 juli. Tävling-
en pågår mellan klockan 13.00 – 15.00. 

När man bygger får man endast använda 
spannar, spadar, räfsor, borstar, träskivor.
Däremot får skulpturen inte dekore-
ras med annat än sådant man hittar på 
stranden, som snäckor, tång, gräs etc. 
Strandfynd som skor och flaskor får inte 
användas.
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Energiprogram - med utblick mot 2026
Vellinge kommun har antagit ett 
nytt Energiprogram – med utblick 
mot 2026. I kommunen finns en 
tydlig politisk vilja att begränsa 
negativ klimat- och miljöpåverkan. 
Med Energiprogrammet vill kom-
munen föregå med gott exempel 
gentemot invånarna och företa-
gare. I det nya programmet finns 
åtgärdsplaner inkluderat.

Det övergripande målet är att Vellinge 
kommun ska vara klimatpositiv senast år 
2045. För att uppnå detta har kommunen 
tagit fram elva delmål inom kategorierna: 
Effektiviserad och minskad energianvänd-
ning, förnybara energikällor, mobilitet 
och transporter samt säkert energisys-
tem och säkrad energiförsörjning.

Energiprogrammet är en gemensam 
utgångspunkt för det fortsatta energiar-
betet i kommunen. Nu fortsätter vi det 
goda arbetet med att minska kommu-

nens negativa energianvändning. Vi vill 
genom det här programmet skapa goda 
förutsättningar både för privat personer 
och företagare samtidigt som kommu-
nen ser över sin egen verksamhet, säger 
Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens 
ordförande.

Syftet med energiprogrammet är att 
Vellinge kommun ska ha en hållbar och 
effektiv energianvändning, ett säkert en-
ergisystem, en säkrad energiförsörjning 
men också växla till mer förnybar energi. 
Energiprogrammet skapar en gemensam 
utgångspunkt för det fortsatta energiar-
betet inom kommunen, för att bidra till 
att nå målen i Vellinge kommuns Program 
för hållbar utveckling och de nationella 
klimatmålen.

Energiprogrammet delas in i fyra in-
riktningar. Några av delmålen är att öka 
den totala andelen förnybar energi av 
totalt använd energi i Vellinge kommun, 

Text: Maurits Larenas

att andelen som reser kollektivt, går 
eller cyklar ska motsvara 35 procent av 
färdmedelsfördelningen och att ener-
giförsörjningen ska vara leveranssäker 
och energieffektiv och att tillgången till 
el- och värmeenergi ska vara långsiktigt 
säkrad.

Vi behöver el och värme men alla en-
ergislag påverkar oss, miljön och fossil 
produktion av el påverkar klimatet. 
Därför har kommunen och alla andra 
som använder energi ett ansvar att 
bidra till minskad negativ påverkan på 
miljön, klimatet och hälsan. Tanken är att 
energiprogrammet ska skapa en gemen-
sam utgångspunkt och plattform för att 
tillsammans använda energi mer effektivt, 
hållbart och öka användningen av mer 
förnybar energi istället för icke förny-
bar. För att nå våra klimatmål och bli en 
klimatpositiv kommun år 2045 måste vi 
ställa om tillsammans. säger Linn Huit-
feldt Rydberg, Energi- och klimat-
strateg.

”Det enda man behöver är sin egen kropp”
GF Näset är en av kommunens 
äldre föreningar. Sedan 60-talet 
har föreningen funnits och än idag 
har föreningen eldsjälar som driver 
föreningen och dess verksamhet 
framåt.
 
Trots ett annalkande regn är gänget 
ändå på plats. Det är dags att träna HIIT. 
Stämningen är gemytlig och positiv, alla 
tränar efter sina egna förutsättningar 
och ledaren Matilda Hellman uppmunt-
rar gänget gång på gång! Musiken är glad 
och har dansant tempo, det är svårt att 
inte ryckas med!
 
Föreningen bedriver verksamhet för i 
stort sett alla åldrar. Ca 650 medlemmar 
finns det i föreningen. 

-Vår barnverksamhet är oftast fullbokad 
och nu hoppas vi att fler skall upptäcka 
vår gruppträning för vuxna och hur 
otroligt bra dessa pass är, säger Victoria 
Henjered, medlem och styrelse ledamot. 
Hos oss är alla välkomna, man tränar i 
sin egen takt och utifrån sina egna förut-
sättningar. Men vi tränar tillsammans och 
alla gör sitt bästa och vi pushar varandra 
framåt fortsätter Victoria.

 Det har precis varit terminsavslutning 
och uppvisning för alla unga gymnaster. 
Gruppträningen gör inget sommarup-
pehåll utan håller på året runt och över 
sommaren kör vi sommarschema med 4 
pass/vecka. 

Föreningen har gruppverksamhet såsom 
stor och liten-gympa, Bamsegympa,  
barngympa, parkourgympa , truppgym-
nastik. För de vuxna erbjuds HIIT som 
står för högintensiv intervall träning 
samt, powergympa (stegkombinationer 
med inslag av aerobic) samt seniorgympa. 
Det finns till och med möjlighet att ta 
med sina barn på träningspassen om man 
vill det.

Föreningen GF Näset grundades år 1965 
av Stintan Johansson, och blev kort efter 
medlem i Svenska Gymnastikförbundet. 
Föreningen växte snabbt och efter några 
år hade 700 personer medlemskap i 
föreningen.

De har alltid följt trenderna inom gym-
nastik. På 80-talet erbjöds det förutom 
traditionell gymnastik, aerobics, jazzgym-
nastik, step-up, vattengymnastik och 
squaredans.

Nu, år 2022 är det framförallt tränings-
formen HIIT- högintensiv intervallträning 
som gäller för de vuxna. Det är en bland-
ning av cardio och styrkeintervaller.

- Det enda man behöver är sin egen 
kropp, och en matta. Sen tar man det i 
sin egen takt berättar föreningens or-
förande Cecilia 

- Powergympa är också väldigt kul. Det 
är ett pass med roliga stegkombinatio-
ner och inslag av aerobics som gör att 
du inte märker att kroppen blir trött 
fortsätter Cecilia.
 
Föreningen har fortsatt att vara populär. 
År 2018 blev GF Näset ”Årets gymnas-
tikförening i Skåne” med motivering att 
föreningen på 7 år ökat medlemsantalet 
med 250%.

Över 50% av alla barn i Skanör-Falsterbo 
är nu aktiva i föreningen.
Under pandemin satsade man stort på 
utomhusträning för vuxna, vilket gjort 
det möjligt för många att fortsätta sin 
träning och få den härliga gemenskap 
som var så viktigt inslag under denna tid.

Vill du veta mer? Scanna QR-koden 
för att komma till GF Näsets hemsida.

Vill du veta mer? 
Scanna QR-koden 

för att läsa Energiprogrammet

Text: Lena Jehart Mizander
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Rent Naturligt
Att du sorterar ditt avfall 
är viktigt för miljön och för 
kommande generationer. 
Dels för att du sparar på 
naturresurserna genom att 
materialen kan användas igen 
och dels för att utsläppen 
minskar.

Allra viktigast att sortera ut är 
det farliga avfallet! Farligt avfall är 
sådant som är farligt för människor 
och miljö om det inte samlas in 
och hanteras på rätt sätt. Exempel 
är kemikalier, färg, lösningsmedel, 
lampor, lysrör, all elektronik och 
batterier. Farligt avfall kan du lämna 

på återvinningscentralen. Smått 
elevfall, batterier och små ljuskällor 
kan du lämna i Samlaren som finns 
i vissa butiker eller till Farligt 
avfallbilen.

Grovavfall hämtas vid fastighetsgräns 
eller överenskommen plats efter 
beställning. 

Du som bor i flerbostadshus kan 
höra med din hyresvärd vad som 
gäller.

På återvinningscentralen kan 
du lämna grovavfall, elektronik, 
trädgårdsavfall, farligt avfall, metall, 

trä och mycket mera.
Förpackningar och tidningar ska 
lämnas på återvinningsstationen. Det 
finns oftast en återvinningsstation 
i närheten av din matbutik, ta 
förpackningar och pantflaskor 
med när du ska handla. Bor du i 
flerbostadshus är det många som 
har återvinningskärl för detta 
fastighetsnära. I gatunätet finns kärl 
för insamling av tidningar uppställda.

Det bästa för miljön är så klart om 
det uppstår så lite avfall som möjligt. 
Har du kläder, köksredskap, möbler, 
cyklar och annat som går att använda 
kan du sälja dessa på blocket eller 
skänka till hjälporganisationer.

Var med och 
håll stranden ren
Vi behöver alla hjälpas åt för att 
hålla stranden ren. Här kommer en 
vänlig påminnelse om vikten att ta 
med sig sitt skräp.

Har du också sett engångsmuggar, 
plastpåsar och skräp på stranden? Det 
är alltid en tråkig syn och vi behöver 
därför hjälpas att för att bevara våra fina 
stränder fria och rena från skräp. 

I Vellinge kommun brukar vi säga att det 
enda du ska lämna kvar på stranden är 
dina fotspår. Och precis så är det. Låt 
oss gärna berätta varför detta är viktigt 
- både för Vellinge men också för hela 
Sverige.

Det vanligaste skräpet som lämnas kvar 
på stranden är plast. Enligt Håll Sverige 
Rent så står plast för 69,8 procent av allt 
skräp på våra svenska stränder. Plasten 
riskerar att med vindar blåsa iväg och bi-
dra till ett nedskräpat hav. Det är väldigt 
svårt att få bort plasten från havet, och 
det tenderar att skada djuren som lever 
i våra hav.

Utöver plast så står papper, metall och 
textil/kläder för stora mängder skräp 
på stränderna. Runt om våra stränder i 
kommunen finns det papperskorgar och 
återvinningsstationer. Vi vill påminna om 
att använda dessa efter ditt besök på 
någon av kommunens stränder.

Du kan nästan källsortera allt - så här gör du

Så hanterar du 
ditt trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall är komposterbart 
avfall som finns i trädgården, exem-
pelvis gräs, löv, kvistar och ogräs.

Trädgårdsavfall ska lämnas på någon av 
Sysavs återvinningscentraler exempelvis 
Lilla Hammars återvinningscentral. Du 
kan också ha ett eget abonnemang på ett 
särskilt sopkärl för trädgårdsavfall. Det 
sopkärlet har då grått eller svart lock.
Trädgårdsavfallet är komposterbart avfall 
som kommer från trädgården, exem-
pelvis gräs, löv, kvistar och ogräs. Bästa 
sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är 
att anlägga en egen kompost. Hämtning 
av trädgårdsavfall är ett frivilligt abonne-
mang som du kan beställa. 

Grova grenar, rotklumpar och jord 
ska lämnas på återvinningscentralen. 
Trädgårdsavfall får aldrig blandas med 
matavfall eller restavfall. Trädgårdskärlet 
ska stå vid din tomtgräns med rätt sida 
utåt mot gatan.

Det är en paus i hämtning av trädgårds-
avfallet under vintern, när hämtningen 
slutar på hösten och börjar på våren va-
rierar beroende på vilket abonemang du 
har. Mer information och hur du bestäl-
ler ett abonnemang hittar du på vellinge.
se under trädgårdsavfall.

Scanna QR-koden för mer 
information om trädgårdsavfall
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Sommaraktiviteter 
för barn och unga 
6 jun kl. 13-19 Nationaldagsfirande. 
Vellinge kulturskola Artisten spelar upp 
på flera platser i kommunen. För mer in-
formation se vellinge.se/kulturskola Arr: 
Vellinge kulturskola Artisten.

6 jun kl. 10-17 Nationaldagen med 
Slaget vid Foteviken. På Nationalda-
gen kommer Fotevikens Vikingastad att 
ha öppet 
med aktiviteter för hela familjen! Ni kan 
delta i historiska lekar som är roliga för 
såväl stora som små. Slaget vid Foteviken 
den 4 juni 11.34. Denna skånska seger är 
något vi i vikingastaden verkligen vill 
fira! 11.34 Hyllningstal vid runstenen, 
som restes för drygt 20 år sedan till min-
ne över slaget. Efter tal och hyllning av 
de fallna krigarna övergjuter vi stenen 
med mjöd enligt gammal tradition. 12.00 
Berättelse i Tinghöll om Slaget vid Fote-
viken som utkämpades den 4 juni år 
1134. Kl. 14 guidad tur. Inträde: barn 
40kr, vuxen 110kr, pensionär 90kr, famil-
jepris (2+2 el fler) 250kr. Plats & arr: 
Fotevikens Museum.

15 jun-27 aug Digital skattjakt med 
Vellinge bibliotek: Bli en monstera-
gent. Bli 
en monsteragent i sommar! Svara på klu-
riga frågor om monster och väsen i vår 
digitala skattjakt på Nelly Rapp-tema 
runtom i Vellinge. När du klarat uppdra-
gen är du en kunnig monsteragent 
och kan hämta din monsteragent-pin på 
Vellinge bibliotek. Drop-in. 6-12 år. Plats 
& arr: Vellinge bibliotek.

15 jun kl. 11-18 Sommarboken-kick-
off på Höllvikens bibliotek. Så fort 
skolan slutat börjar sommarens stora 
läsäventyr! Du kan hämta din bingo-
bricka på bibblan hela sommaren och 
läsa på bryggor, sandstränder och ditt 
hemliga gömställe. 15 juni dukar vi fram 
vår pysselbuffé för att fira sommarlovet 
och den magiska läsningen. Du får även 
med dig fina boktips. 6–16 år. Plats & arr: 
Höllvikens bibliotek.

15 jun Sommarbokenkickoff på Vel-
linge bibliotek. Vi firar sommarlovet 
med kickoff för årets sommarboken och 
pyssel. Kom och hämta din bingo-bricka 
och läs och kryssa hela sommaren! 
Drop-in. 6–14 år. Plats & arr: Vellinge 
bibliotek

16 jun kl. 14-15 Sommarboken-
häng! Vi tipsar om massor av spännande 
böcker och bjuder på fika. Självklart får 
du också gärna tipsa om någon bok du 
gillar! Vi berättar också om Sommarbo-
kenbingot! 7–15 år. Plats & arr: Skanörs 
bibliotek.

23 jun kl. 14-15 Sommarboken-
häng! Vi tipsar om massor av spännande 
böcker och bjuder på fika. Självklart får 
du också gärna tipsa om någon bok du 
gillar! Vi berättar också om Sommarbo-
kenbingot! 7–15 år. Plats & arr: Skanörs 
bibliotek.

28 jun-3 jul kl. 10-17 Vikingaveckan. 
Aktiviteter för alla åldrar, möt vikingar 
från hela världen som delar med sig av 
sina hantverk och försäljning av vikingati-
da varor. Vikingar som anländer till 
Fotevikens Museum tidigt för marknaden 
använder vikingastaden som en mötes-
plats för hantverkare. Här utbyter de 
erfarenheter och visar varandra olika 
hantverkstekniker. Som besökare på 
marknaden kan ni strosa runt i vikingas-
taden med omnejd, här är det fullt av 
aktiviteter med mängder av mark-
nadsstånd. Här säljs allt ifrån vackra 
handgjorda smycken till vikingatida 
svärd. Ordinarie entrépris t.o.m. 30 juni. 
Inträde: barn 40kr, vuxen 110kr, pensio-
när 90kr, familjepris (2+2 eller fler) 
250kr (pris gäller t.o.m. 30/6). Pris Viking-
amarknad 1–3 jul: vuxen 180kr, 
barn 60kr, familjepris 400kr. Plats & arr: 
Fotevikens Museum

9–24 jul kl. 10-17 Barnens Vecka på 
Fotevikens Museum. Här i vikingastad 
gör du en tidsresa och kan möta våra 
vikingar. Denna vecka kommer det att 
vimla av aktiviteter för alla åldrar. Det 
blir allt från spännande vikingasagor till 
historiska lekar och olika hantverk som 
du kan se och lära dig av. Barnen kan gå 
med i Harald Blåtands Vikingaklubb, dä 
får du prova på lekar och träningsaktivi-
teter för att bli en duktig viking. Besök 
hantverkarna på sina gårdar. I butiken 
hämtar du ditt Harald Blåtand aktivi-
tetshäfte. När du klarat uppgifterna har 
du utvecklats från träl till Viking. För din 
prestation får du denna vecka en gratis 
glass i butiken. Aktiviteter kl. 11 -15. In-
träde: barn 60kr, vuxen 150kr, pensionär 
110, familjepris (2+2 el fler) 340kr. Plats 
& arr: Fotevikens Museum.

26 aug kl. 15-15.30 Sommarboke-
navslutning på V. Ingelstads biblio-
tek. Dags för sommarbokenavslutning 
och den stora utlottningen av fina, kul 
och knäppa priser. Din bingobricka är din 
biljett och din lott. Välkommen! 6–16 år. 
Plats & arr: V. Ingelstads bibliotek.

7 aug kl. 11-12 Sommarbokenav-
slutning på Skanörs bibliotek! Festlig 
avslutning för alla Sommarbokenläsare 
med chans att vinna skojiga priser! Kom 
ihåg att ta med din bingobricka! Plats & 
arr: Skanörs bibliotek.

8 aug kl. 10-17 Arkeologidagen på 
Fotevikens Museum. På Arkeologins 
Dag blir det spännande på Fotevikens 
Museum med inspiration och djupdyk-
ningar i vikingahistorien för både stora 
och små. Vi bjuder även på guidade turer 
i vikingastaden. Inträde: barn 60kr, vuxen 
150kr, pensionär 110kr. Plats & arr: Fote-
vikens Museum.
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