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Busstationen vid Vellinge ängar ska 
få ett rejält ansiktslyft. Ett torg, en 
vänthall och ett kafé finns med bland 
planerna och arbetet beräknas vara 
klart sommaren 2018.   
 
– Vellinge ängar ska inte bara bli en 
tryggare plats utan det ska bli bekvämt 
och lyxigt att åka buss, säger projektle-
dare Linda Ericsson. 

Det har under årens lopp kommit en 
hel del klagomål när det gäller Vellinge 
ängar. Många känner sig otrygga, bul-
lernivån är hög, cyklar blir stulna och 
Trafikverkets tunnel svämmas över vid 
kraftiga skyfall. 

Nu utvecklar Vellinge kommun 
stationen i samarbete med Trafikverket 
och Skånetrafiken. När allt är klart, 
sommaren 2018, så kommer området 
innehålla en pendlarparkering, ett torg 

med plats för lek och möten, kafé, 
cykelgarage och förbättrade cykelställ. 
Där ska också finnas en väderskyddad 
och uppvärmd vänthall, realtidsinfor-
mation för busstrafiken, cykelpump 
och en mindre meckarplats. 

– Nu söker vi någon som vill driva 
ett kafé i anslutning till vänthallen. I 
väntan på bussen ska du kunna sitta 
bekvämt, koppla upp dig på kommu-
nens wifi och ta en fika. Cykeln ska 
kunna stå tryggt i ett låst cykelgarage 
som går att öppna med ditt jojokort, 
säger Linda Ericsson. 

Har du några synpunkter eller idéer 
som du skulle vilja förmedla till pro-
jektledaren? Skicka ett mejl till linda.
ericsson@vellinge.se

Text: Elin Falkenström

Följ Vellinge i sociala medier: 

Facebook.com/Vellingekommun 
Twitter.com/Vellinge 
Bambuser.com/channel/Vellinge 
Youtube.com/Vellingekommun 
Vellinge.se/Bloggar 
Flickr.com/photos/Vellingekommun

Nu ska busstationen vid Vellinge 
ängar bli tryggare och bekvämare

När vi "stänger" 2016 kan 
vi alla vara stolta 

Vi har kommit en bit in på 2017 och 
det är fullt fokus på allt som ska 
hända i år. Men värt att notera när 
vi ”stänger” 2016 är att vi alla kan 
vara stolta över att vi landade på ett 
positivt resultat med 84,4 miljoner 
kronor (och då är även den omtalade 
årspremien inräknad). Resultatet be-
ror till viss del på realisationsvinster 
men även på att verksamheterna tar 
ett stort budgetansvar samtidigt som 
kvalitet och utveckling är i fokus. Stor 
eloge till alla som bidragit till resulta-
tet. Därmed inte sagt att allt är per-
fekt. Det finns mycket mer att göra. I 
mitt uppdrag är jag ute och besöker 
verksamheter och företag i kommu-
nen. Besöken ger mig ovärderlig input 
på vad som kan förbättras på olika 
sätt samtidigt som det ger mig mas-
sor av idéer och energi att fortsätta 
arbetet för ett ännu bättre Vellinge.
Det har varit mycket fokus på trygg-
hetsfrågor under senare tid. Både på 
det internationella, nationella och 
lokala planet. Många uppskattar Vel-
linge kommun för att det är en trygg 
plats att bo och leva i och så ska 
det givetvis fortsätta vara. Även om 
brottsstatistiken fortfarande ligger 
på en låg nivå har vi fått signaler om 
att den upplevda tryggheten försäm-
rats, och det tar jag  på största allvar. 
Kommunen har tagit fram en hand-
lingsplan för olika trygghetsskapande 
och brottsförebyggande åtgärder, och 
du kan läsa mer om det på Vellinge.se.  

Snart nalkas våren. Härliga tider!  
Vi hörs och ses - till dess ha det bäst!
Carina Wutzler, kommunstyrelsens 
ordförande

Redaktör: Elin Falkenström, 
elin.falkenstrom@vellinge.se, 
tfn 040-42 50 00
Ansvarig utgivare: Charlotte Unosson, 
charlotte.unosson@vellinge.se 
Tidningen är tryckt på pappret 
Galerie art silk
Repro och tryck: Holmbergs AB 

Nästa nummer kommer ut i juni
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Snart kan du låna böcker även på kvällen
Många som arbetar har svårt att hinna till biblioteket un-
der ordinarie öppettider. Nu ska det bli ändring på det, då 
meröppet införs på Höllvikens bibliotek. 

 
– Vi gjorde en enkätundersökning bland våra besökare 

2012 och den visade tydligt att många har svårt att hinna hit. 
Många pendlar, och önskar senare öppettider och även öppet 
på söndagarna. Nu möter vi det behovet, säger bibliotekarie 
Caisa Svärdén. 

Meröppet införs i slutet av april och det innebär att man 
kan besöka biblioteket även på kvällstid då det är obemannat. 
Biblioteket kommer att vara tillgängligt klockan 10-22, sju 
dagar i veckan, förutom vid enstaka storhelger. För att ta sig 
in ska man ha fyllt 18 år, anmält intresse och fått behörighet, 
och förbundit sig till att följa vissa ansvarskriterier. Besökare 
tar sig in via ett passersystem med lånekort och kod.

– Det känns jätteroligt att vi nu kan erbjuda detta, och jag 
tror och hoppas att många kommer vilja använda sig av det. 
Jag ser framför mig att folk kommer hit för att plugga, för att 
träffas med sin bokcirkel eller för att hänga tillsammans med 
familjen. Eller bara att man helt enkelt kommer och gör det 
man behöver göra på biblioteket, fast när det passar bäst för 
en själv, säger Caisa Svärdén. 

En hel del säkerhetsåtgärder har vidtagits inför starten av 
meröppet. Det har bland annat installerats ny belysning och 
ett högtalarsystem som talar om när det närmar sig stäng-
ning. Dörrar har säkrats och larmet på toaletten har kopplats 
om till larmcentralen. 

Studiebesök hos bibliotek som redan infört meröppet har 
visat att det fungerar mycket bra, och några tecken på att det 
lett till stök eller stölder har inte gått att se. 

– Tvärtom! Det verkar som att besökarna tar ett stort an-
svar och det ger ett mervärde för alla, säger Caisa Svärdén. 

 
Text: Elin Falkenström

Höllvikens bibliotek. Foto:Leif Johansson

Årets Håll Vellinge Rent-kampanj pågår den 8–23 april.  
I år fokuserar vi särskilt på våra stränder. Under perioden 
kommer det finnas ställ där alla som vill kan ta en sopsäck 
och plocka skräp under strandpromenaden. Säcken lämnas 
sedan vid ett säckställ där vår entreprenör hämtar avfallet.

Visste du att:
• 80% av skräpet som finns i havet kommer från land.
• Plast i havet bryts inte ned, det delar sig bara i mindre 
och mindre delar.
• Fiskar, valar och däggdjur i havet får i sig plast istället för 
mat och kan svälta ihjäl.
• Kräftan du äter kan innehålla plast!
• Gifter fäster sig på plast i havet och följer med i magen 
på djur.
Välkommen att hjälpa till, tillsammans håller vi våra under-
bara stränder rena och fina! 

Text: Anna Olsson. Foto: Annika Lundh

Häng med och städa vår kommun!

Caisa Svärdén vid det nya passersystemet. Foto: Elin Falkenström

Foto: Elin Falkenström
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Till hösten bär det av till staterna för Sofia Lun-
dell, Fabian Sundén, Sara Kjellker och Caroline 
Jansson, alla studerande vid Sundsgymnasiets 
golfprogram.

– Det är framtidens golfelit du tittar på här, säger deras 
coach Per Johansson och poängterar hur ovanligt det är 
att fyra elever i samma årskull kommer in på de åtråvärda 
amerikanska golfcollegen. 

Alla ungdomarna har haft siktet inställt på vidare studier 
i USA redan från början, men de är ändå överens om att 
det är en dröm som nu ska gå i uppfyllelse. Hårt slit och 
beslutsamhet ligger bakom framgången, men de har också 
sin utbildning på Sundsgymnasiet att tacka för mycket.

–  För att kunna få ihop studierna och golfen har det 
krävts av oss att vara fokuserade och kunna planera vår 
tid. Det är jätteviktigt och den här utbildningen har hjälpt 
mig med det, säger Caroline Jansson och får medhåll från 
Fabian Sundén:

– Eftersom att en och en halv dag försvinner från skolar-
betet till förmån för golfen varje vecka så blir det ju en hel 
del att jobba hemma. Det kräver disciplin, säger Fabian. 

Disciplin och företagsamhet har varit viktigt när ungdo-
marna sökt till sina respektive universitet. 

– Det gäller att kunna marknadsföra sig själv, det är lite 
som att söka ett jobb med CV och personligt brev, där vi 
redovisar våra meriter och träningsresultat. 

Sara Kjellker fyller i:
– Vissa av oss spelade in videor på våra swingar och 

skickade presentationer av oss själva. Vi har också haft flera 
Skype-möten med representanter från universiteten och vi 
har gjort två prov på engelska.

När det gäller framtidsplaner har tjejerna siktet inställt på 
LPGA-touren och Fabian på PGA-touren. 

– Du kommer se dem på TV inom kort, lovar Per  
Johansson.

Text: Stefan Danielson

Fyra elever från Sundsgymnasiets golfprogram 
till college i USA

Föreläsning om särskilt begåvade elever
Vad innebär det att vara särskilt begåvad? Det kan du få lära dig 
mer om när elevhälsan bjuder in till föreläsning i kommunhuset den 
23 mars.  Anita Kullander som är legitimerad psykolog och spe-
cialiserad på bland annat särbegåvning kommer till Vellinge för att 
föreläsa om hur man upptäcker och stöttar barn och unga som är 
särskilt begåvade.

Enligt Skolverket räknas cirka fem procent av eleverna som sär-
skilt begåvade, vilket betyder att de till exempel kan vara exceptio-
nellt bra på problemlösning, att de resonerar på ett djupare plan 
och att de lär sig nya saker mycket snabbt. Många saknar därför 
de utmaningar som de behöver för att lära sig nya saker och för 
att utveckla en god studieteknik. Det finns också de som tappar 
motivation för skolan och antingen sluter sig eller blir utåtagerande 
och stör undervisningen. Många känner sig också annorlunda och 
kan uppleva svårigheter att passa in. Särskild begåvning inte är en 
diagnos utan en sammanfattande beskrivning av en individ.

Föreläsningen hålls torsdagen den 23 mars klockan 18–20 i  
fullmäktigesalen i kommunhuset. 

 Text: Ulrika Åkesson

Sofia Lundell, Fabian Sundén, Sara Kjellker och Caroline Jansson.  
Foto: Stefan Danielson

Till och med den 23 mars går det bra att söka feriepraktik. 
Du som söker ska vara född mellan 1998 och 2001, folk-
bokförd i Vellinge kommun och ha ett fullständigt person-
nummer. Inom barnomsorg, äldreomsorg, vaktmästeri, kök, 
bibliotek och administrativt stöd finns 100 platser och inom 
livräddning/strandskydd finns det 45 platser.
Den första praktikperioden är vecka 26-28 och den andra 
vecka 29-31, och lönen är 67 kronor i timmen.
Platserna fördelas ut via lottning och lottningen äger rum på 
Arbetscentrum den 29 mars.
För mer information och för att ansöka via webbformulär, 
gå in på Vellinge.se och sök på feriepraktik eller mejla ferie-
praktik@vellinge.se.

Text: Besnik Ismajli  

Nu kan du söka feriepraktik 
inför sommaren
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I södra delen av Västra Ingelstads bebyggelse, med utsikt 
över det skånska åkerlandskapet är förutsättningarna 
goda för en stimulerande lekmiljö. I mitten av april tas 
på denna plats första spadtaget för Västra Ingelstads nya 
förskola.
 
Kommunen uppskattar att det finns ett behov av försko-
leplatser för cirka 140 barn i Västra Ingelstad och den nya 
förskolan kommer att dimensioneras därefter. Upptag-
ningsområdet kommer i första hand bli närområdet i Västra 
Ingelstad men också kringliggande byar som Östra Grevie. 
I augusti 2018 kommer förskoleverksamheten kunna starta 
i de nya lokalerna, enligt en grov tidsplan. Beräknad kost-
nad för projektet är 50 miljoner kronor.
–  Satsningen innebär ett tillskott av nya platser för att 
möta ett ökat behov men den kommer även ersätta en del 
av den befintliga förskolan i Västra Ingelstad. Ändamåls-
enliga lokaler med en kreativ och stimulerande miljö är 
en viktig förutsättning för hög kvalitet i förskolan, säger 
Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Gott om grönska
Tomten där förskolan ska byggas omgärdas i dagsläget 
av en vindskyddande hagtornshäck. Vid parkeringen i 
norr reser sig en rad oxlar som erbjuder skugga och härlig 

grönska. Mitt på gården finns en hästkastanj som kommer 
att bli förskolans vårdträd och förstärker gårdens karaktär. 
På gårdens södra sida ska fler träd och buskar planteras för 
ytterligare grönska och vindskydd.

Fokus på tillgänglighet
Alla utrymmen ska byggas med största möjliga hänsyn för 
personer med alla former av funktionshinder.
Allt material och all inredning ska också barnsäkras. Runt 
hela förskolans tomt ska ett staket sättas upp.
Lokalerna ska vara ljusa och öppna med många glaspartier i 
fönster och dörrar. Ett stort gemensamt rum ska finnas för 
grupplek och samlingar.

Attraktiv utemiljö
Utemiljön ska vara spännande och lockande för barnen. 
Den ska stimulera lek och upptäckarglädje. Vindskydd och 
solskydd ska finnas på flera ställen intill byggnaden för akti-
viteter men också för att ge möjlighet till sovplats utomhus.

Ekologisk mat
Köket ska anpassas för tillagning av frukost, lunch och 
mellanmål och maten som serveras ska i så stor utsträck-
ning som möjligt vara ekologisk. Utrustning ska finnas för 
att kunna tillaga all mat från grunden.

Text: Stefan Danielson

Nu närmar sig byggstarten för nya förskolan i 
Västra Ingelstad

Bild: A-design Arkitektkontor AB

Stöd och hjälp vid demenssjukdom 
Nu införs en ny stödfunktion i Vellinge kommun i form av en demenskoordinator. Koordinatorn nås under  
kontorstid på tfn 040-635 47 47. 

Funktionen finns till för personer med kognitiv sjukdom och deras anhöriga. Syftet är att skapa en väg in till kommunen. 
Koordinatorn lotsar sedan vidare till kommunens olika verksamheter. 
Koordinatorn heter Susanne Ahlqvist, och tjänsten är i gång från och med den 13:e mars. 
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Ett drygt halvår har gått sedan det 
första spadtaget togs, och bygget av 
Omtankens hus i Höllviken rullar 
på med full fart. I februari nästa år 
beräknas verksamheterna kunna dra 
i gång.

Omtankens hus är en av kommunens 
stora satsningar på äldre invånare, som 
här kommer att erbjudas samlad vård 
och omsorg under ett och samma tak. 

I huset kommer det bland annat att 
finnas 28 omsorgslägenheter för perso-
ner med omfattande hemtjänstinsatser. 
Här ska även finnas 57 lägenheter för 
vård- och omsorgsboende, varav 30 er-
sätter den nuvarande Kronodalsgården. 

Det kommer att finnas en restaur-
ang, dagverksamhet för personer med 
kognitiv sjukdom, kontor och på bot-
tenplan i husets norra del kommer det 
finnas en vårdcentral som ska drivas av 
Näsets läkargrupp. 

– Nu tittar vi också på möjligheterna 
att ha någon form av informations-
center i anknytning till entrén. Där ska 
man till exempel kunna träffa anhörig-
stödskoordinator, sjuksköterska och 
biståndshandläggare. Det blir ett sätt 
för oss att nå ut med information och 

för besökarna blir det en chans att kun-
na sitta ner i lugn och ro i ett samtal, 
i stället för att ha kontakt via telefon 
eller internet, säger Johan Greco, som 
är chef  för vård och omsorg. 

Han ser stora fördelar med att samla 
alla verksamheterna på ett ställe. 

– Det blir en unik möjlighet att träffa 
företrädare för våra olika verksamhe-
ter och få direktkontakt på ett mycket 
enklare sätt. 

Inflyttning och verksamhetsstart pla-
neras äga rum den 1 februari 2018. 

Text och foto: Elin Falkenström

Unika möjligheter i framväxande Omtankens hus

I Omtankens hus blir det enkelt att komma i kontakt med flera av kommunens olika verksamheter. 

Medborgardialog 2017

Undvik att hälla fett i avloppet
När du steker mat så blir det ofta fett kvar i stekpannan. Ta för vana att inte hälla fettet direkt i avloppet eftersom fett i 
avloppssystemet ger problem i rör och anläggningar.

Istället bör du torka upp oljan med lite hushållspapper som du sedan lägger i din vanliga soppåse eller matavfallspåse.
Mindre mängd matolja kan hällas i en återförslutningsbar förpackning och läggas i restavfallet/soppåsen.

Har du större mängd flytande matolja utan matrester i kan du lämna den i en genomskinlig glas-eller plastbehållare på Sysavs 
återvinningscentraler. Maxgräns per lämningstillfälle är 5 liter. Tänk på att oljan ska vara väl förpackad och på att skriva ut innehållet 

om det inte är ursprungsförpackningen. 

Under året kommer det att finnas flera chanser att träffa både politiker och tjänstemän från Vellinge kommun. 
Det kommer hållas två Tyck till-möten; den 26 april i Västra Ingelstad och den 11 september i Höllviken. Den 6 maj 
är det dags för Öppet hus i kommunhuset, med bland annat presentationer och utställningar på programmet. Du kan 
också ställa frågor direkt till kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) i en chatt på Vellinge.se. Chattarna 
hålls klockan 13–15 på följande datum: 20 april, 5 september och 8 november. 
Den 29 maj blir det golfhäng på Falsterbo golfklubb. Här kan du träffa och prata med politiker från kommunstyrelsen 
under lättsamma former. För mer information och anmälan, håll koll på Vellinge.se. 
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Nytt projekt ska föra samman nya och gamla 
kommuninvånare
”In i Vellinge” är ett samarbetsprojekt mellan Röda 
korset (MedmänniskaNu), Rädda barnen och  
Vellinge kommun. Syftet är att stärka integrationen 
i kommunen genom möten mellan människor. 

Ansvarig för projektet är Veronica Öjfelth, som är pro-
jektanställd under ett år för att verka som en länk mellan 
kommunen, ideella organisationer och engagerade individer 
i Vellinge kommun. 

– Målet med projektet är att göra det enkelt för gamla och 
nya kommuninvånare att träffas socialt och att lära känna 
varandra. Detta gör vi genom att uppmuntra till samverkan 
mellan de olika föreningarna och organisationerna i Vel-
linge, säger hon.

Ett syfte med projektet är även att förmedla kontakter 
till föreningar och organisationer som har mentorprogram, 
studiecirklar, gruppträffar och andra aktiviteter. 

– Till exempel planerar vi just nu för en gemensam 
tjejmiddag den 8 mars då vi ska fira internationella kvinno-

dagen. På sådana och liknande events framöver hoppas vi 
att det ska knytas kontakter mellan människor och mellan 
olika föreningar, säger Veronica Öjfelth, och fortsätter: 

– Målet är att Vellingebor enkelt ska kunna få informa-
tion om hur man kan engagera sig på olika sätt i en av de 
många föreningar som verkar för integration i Vellinge 
kommun. Vi guidar dig vidare, säger Veronica Öjfelth.

Vill du komma i kontakt 
med Veronica Öjfelth så 
når du henne på e-post:  
veronica.ojfelth@vellinge.se 
eller telefon: 0733-555 897

Text: Elin Falkenström

Upprop till näringslivet i Vellinge kommun
Näringslivsuppropet Malmö startades av en grupp indivi-
der inom näringslivet i Malmö som ville bidra till integra-
tionen i regionen och i Sverige i stort. 

Man ställde sig bland annat frågan: Vad kan vi i näringslivet 
göra i dag för att göra skillnad på riktigt och se möjligheter 
i stället för utmaningar? 

Nu har initiativet även startat upp i Vellinge, och hittills 
i år har det arrangerats två träffar. Arbetsförmedlingen, 

företag, föreningar, nyanlända och personer som varit här 
lite längre har bjudits in för att svara på frågor, förmedla 
jobb och praktikplatser, och för att hjälpas åt att ta till vara 
kompetenser. Nästa träff planeras till den 4 april.

Tycker du att det låter spännande och är du intresserad av 
att delta? Då är du välkommen att kontakta Monica Hall-
worth via e-post: monica.hallworth@vellinge.se. 

Text:  Monica Hallworth

Veronica Öjfelth Foto: Stefan Danileson

 
Från årsskiftet har Vellinge kommun infört avgifter för nyttjande av allmän platsmark. Detta innebär att du som till 
exempel vill sätta upp en container, ambulerande kiosk eller affischpelare ska betala en särskild avgift. 
För att ta del av de olika avgifterna, läs mer på Vellinge.se, under trafik & infrastruktur. 

Avgifter för nyttjade av allmän platsmark 

Har du frågor om energi i ditt hus, ditt företag, eller din förening? 
Då är du välkommen att höra av dig till kommunens energi- och klimatrådgivning. Rådgivningen är kostnadsfri och 
opartisk. Här kan du  få energispartips, information om uppvärmningssystem, isolering, ventilation, belysning, 
transporter med mera. 
Telefontider är vardagar kl. 10–12, samt tisdagar kl. 14–18 och onsdagar kl. 13–16. Telefonnumret är 040-42 51 62. 
Det går också bra att ta kontakt via mejl, på energiradgivning@vellinge.se.
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Majoriteten av Vanningens besökare 
är nöjda med badhuset. Men besöks-
siffran har sjunkit de senaste åren, 
och nu ska en ny vision tas fram för 
att lyfta Vanningen och locka fler 
besökare. 

Fram tills för ett par år sedan brukade 
Vanningen ha över 100 000 besökare 
per år. Förra året låg besökssiffran på 
75 000. 

– Vår målgrupp är särskilt barnfamil-
jer och nu finns det flera äventyrsbad 
som drar. Vi tappar många besökare 
till Hylliebadet i Malmö och till badet i 
Ystad, säger Rikard Karlsson, chef  på 
Vanningen. 

Samtidigt som siffrorna sjunkit så 
är de flesta av Vanningens besökare 
nöjda. Det visar resultat från olika 
kundundersökningar som gjorts. 

– Nu jobbar vi på att ta fram visio-
ner för framtiden. Vi kan inte bara 
sitta och titta på när siffrorna sjunker. 
Vi tittar på till exempel marknads-
föringsmetoder och det finns också 
planer på att ha olika aktiviteter, som 
de tidigare uppskattade harmonikväl-
larna. En kväll per termin bjuds olika 
friskvårdsgivare in för att visa upp sina 
tjänster, och det blir en myskväll med 
kandelabrar, mat och dryck. Även an-
dra temakvällar kan bli aktuella, kanske 
med bastutema. 

Rikard Karlsson tror att det är möj-
ligt att vända trenden med de sjunkan-
de besökssiffrorna. 

– Ja. Någon typ av förändring är 
nödvändig, men vi har en väldigt fin 
anläggning och trevliga badgäster. 
Särskilt när det gäller målgruppen små-
barnsfamiljer har vi mycket att erbjuda 
i form av snälla attraktioner och den 
öppna planlösningen. 

Text: Elin Falkenström

Nya visioner ska ge Vanningen ett lyft

Rikard Karlson. Foto:  Elin Falkenström

Att hjälpa och stödja en anhörig eller nära vän ger 
mycket, men kräver också en hel del. Hur övriga famil-
jemedlemmar och vänner berörs av att någon blir sjuk 
glöms lätt bort.

Socialpsykiatrin erbjuder stödsamtal för dig som känner att 
du behöver hjälp med att sortera tankar och känslor. Helen 
Radencrantz arbetar som handledare och anhörigombud 
inom socialpsykiatrin i Vellinge kommun och det är hon 
som utför stödsamtalen. 

Tillsammans kan ni undersöka möjliga vägar som kan 
underlätta och hon kan utifrån dina önskemål förmedla 
kontakter till andra instanser i samhället. Samtalen utgår 
alltid ifrån dina behov och din livssituation. Tystnadsplikt 
råder och det finns ingen dokumentationsskyldighet i sam-
band med samtalen. 

Välkommen att kontakta Helen via e-post:  
Helen.Radencrantz@vellinge.se så återkommer hon via 
e-post eller telefon.

Råd och stöd till dig som lever med någon med psykisk ohälsa

Minivattenlandet. Foto:  Elin Falkenström
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När du ska bygga och behöver kontakta kommunen
Vill du besöka någon av våra bygglovshandläggare 
så ska du nu boka ett besök genom Vellinge kom-
muns e-tjänst, e-tjanster.vellinge.se. När du kom-
mer hit får du sedan träffa den handläggare som 
har hand om besöken den dagen.

Bygglovshandläggarna har telefontid helgfria tisdagar och 
torsdagar 10-12 på telefon 040-425000. Du kopplas då in i 
en slinga där första lediga handläggare svarar.
Varje helgfri tisdag 16-18 tar bygglovenheten emot både 
besök och telefonsamtal. Du kan då träffa de bygglovs-
handläggare som har hand om besök, tala med byggnads-
inspektörer och få handlingar från ritningsarkivet. Denna 
eftermiddagstid är inte bokningsbar och därför kan det bli kö.

Har du frågor om start- och slutbesked, anmälan av eldstad, 
Attefall eller andra anmälningspliktiga åtgärder så kan du 
tala med en byggnadsinspektör. De har telefon- och be-
sökstid helgfria vardagar 10-12, telefon 040-425000.

Om du vill beställa handlingar från ritningsarkivet kan du 
göra det genom att mejla till: bestallningar.ritningsarkiv@

vellinge.se. Ritningsarkivet har telefon- och besökstid helg-
fria vardagar klockan 10–12. En kostnad för kopiorna kan 
komma att tas ut.

Du vet väl om att detaljplanerna numera finns att hitta på 
Vellinge kommuns hemsida? Vellinge.se/kartor.

Text: Carina Gustafsson

Foto: Annika Lundh

Spännande tider när arkiven ska bli digitala
”Folk har ofta en föreställning om att det här är 
hemligt, och det stämmer inte”. Det säger Emil 
Ahlbertz, som är arkivarie och den som har det 
övergripande ansvaret för dokumenthanteringen i 
Vellinge kommun.

Det är intressanta tider just nu för många arkivarier och för  
de kommunala verksamheterna. Digitaliseringsprocessen 
innebär nya sätt att hantera material som ska arkiveras. 
– I framtiden kommer offentliga handlingar att sparas i ett 
digitalt slutarkiv. Det finns flera positiva aspekter med det, 
så som att det inte behövs lokaler och att det blir enklare 
både att ta del av och att lämna ut handlingar. Samtidigt 
ställer det nya, högre krav på säkerhet kring sekretess, säger 
Emil Ahlbertz. 

Jobbet som arkivarie är varierat. Det handlar om att, 
baserat på arkivlagen och tryckfrihetsförordningen, avgöra 
vilka av alla handlingar som ska arkiveras, hålla ordning i 
arkivet, ta fram handlingar som begärs ut av allmänheten 
och att ge stöd och service åt kommunens olika verksamhe-
ter, för att nämna några ansvarsområden. 

– Det roligaste är nog när det kommer spännande för-
frågningar. Ibland är det ett riktigt detektivarbete. Är det 
handlingar från 1800-talet och tidigt 1900-tal så  kan det ta 
lite tid att hitta. Och ibland är det så att det inte har beva-

rats, och då är det ju inte mycket att göra. 
Vem som helst kan boka tid och följa med in i arkivet och 

leta efter handlingar. 
– Folk har ofta en föreställning om att det här är hemligt, 

och det stämmer inte. Såvida det inte är handlingar som är 
sekretessbelagda. 

För att tillgängliggöra och öka intresset för arkivet så har 
Emil startat  kontot Vellinge Kommunarkiv på Instagram. 
Här finns bilder på matriklar, protokollsböcker, tidnings-
klipp och en massa annat, så som till exempel en bild på 
det allra första numret av denna tidning, Vellinge Kommu-
nike, från 1970. 

Text och foto  Elin Falkenström

Emil Ahlbertz.
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Smarta idéer när elever träffade lokala drakar
Den 8 februari avgjordes det årliga Draknästet  
för Sundsgymnasiets ekonomielever i årskurs 1.

Uppgiften för eleverna var att skapa ett fiktivt företag och 
lansera en affärsidé från koncept till färdig produkt. 
Utmaningen var att presentera den inför lokala företags-
drakar. Till final gick företagen Uzafe, som har tagit fram 
en mobildosa som larmar om ägaren är i fara, och Me-
alDeal, som tagit fram en app som visar vilken butik som 
har billigast produkter.
Drakarna, Susanne Neuhaus, Jonas Prag, Sara Palo, Peter 
Persson, Anders Arkenstedt, Madeleine Stjernrup-Öberg, 
Patrik Linden, Ronnie Hansson, Susanne Hylén och Ljubo 
Mrnjavac, fick överlägga länge innan det vinnande företa-
get, Uzafe, utsågs. Julia Jonasson, Tove Rosengen, Mal-
kolm Sten, Michaela Lindahl och Kajsa Arwefjäll i IDR1 
vann 2000 kronor i förstapris. Tvåorna Mealdeal, Ida Örle-
gård Svensson, Ellen Ljungberg, Sebastian Poulsen och 
Jacob Edwardsson i EK1B, vann 1000 kronor.

Text  Cecilia Swärd

Mat- och glassförsäljning i 
hamnen i sommar
Vill du ha din matvagn, mobila glasskiosk eller liknande i Skanörs 
hamn i sommar? Då är det hög tid att komma in med en intres-
seanmälan. Kommunen erbjuder i år två platser i norra delen av 
hamnen (se kartan). 

Att ha en plats innebär följande kostnader: En arrendeavgift på 
7000 kronor till Vellingekommun för perioden 1 juni-31 augusti, 
cirka 3300 kronor för tillfälligt bygglov (detta krävs inte ifall vagnen 
körs bort varje kväll) och 700 kronor för polistillstånd. 

Rangordna var du vill stå och skicka in din intresseanmälan  
till kommunens markförvaltare Erik Andersson, erik.andersson@
vellinge.se, senast den 24 mars. Urvalskriterier är bland att verk-
samheten ska tillföra något till hamnen, att det är generösa öppet-
tider och att det ska se rent och snyggt ut. 

Välkommen med din ansökan! 

Vinnarna i draknästet. Foto: Cecilia Swärd
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Ny arrendator för campingen i Falsterbo
Sedan årsskiftet har Ljungens camping en ny arrendator. Vellinge kommun har tecknat ett 25-årigt arrendeavtal med företaget Fritid Ös-
terlen, som gett campingen det nya namnet Falsterbo Resort. 

Enligt anbudet ska Fritid Österlen satsa cirka 20 miljoner kronor på upprustning. Vellinge kommun skjuter till fem miljoner, och målet 
är att standarden ska ha höjts från dagens tre stjärnor till fyra senast 2020. Redan nu under 2017 är planen att bygga en ny reception, nya 
stugor, nytt service hus och nya lekplatser. Längre fram ska det bland annat även byggas en restaurang. 
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Fotografen Julia Lindemalm har 
besökt och fotograferat djur på ett ti-
otal djurparker runt om i Europa. Nu 
kan du se hennes fängslande bilder i 
utställningen Zoo World som öppnar 
i konsthallen på Falsterbo strandbad 
den 11 mars. 

Om Zoo World
Varje år besöker 700 miljoner männ-
iskor en djurpark. Vi stannar i snitt 
46 sekunder vid varje bur. Djuren 
beskådas som objekt, medan den värld 
de egentligen tillhör krymper och 
krymper. Ständigt iakttagna försöker de 
förhålla sig till den konstgjorda värld vi 
placerat dem i. 

Zoo World innehåller bilder tagna på 
tio djurparker runt om i Europa, från 
Berlin till Borås. I utställningen ingår 
också foton från tigerägare i Texas 
och krisdrabbade Sea World i Florida. 
Utställningen skildrar vårt förhållande 
till djur i fångenskap på ett existentiellt 
plan. 

I videorummet visas bilder från  
serien Katt People om relationen till 
vårt populäraste husdjur.

Om Julia Lindemalm
Julia Lindemalm bor i Malmö och ar-
betar som bildjournalist. Hon är utbil-
dad vid Mittuniversitet och Danmarks 
journalisthögskola och har utöver 
fotografi läst kritiska djurstudier vid 
Lunds universitet. I sitt konstnärskap 
utforskar hon människans relation till 
djur, och för det tilldelades hon det 
första Lars Tunbjörk-priset 2016. Julia 
är även nominerad i den prestigefyllda 
fototävlingen Årets bild 2017. 

Utställningen öppnar i konsthallen 
på Falsterbo Strandbad den 11 mars 
och pågår till och med den 14 maj. 

Text: Karolina Rashwane/Elin Falkenström

Prisad fotograf skildrar djur i fångenskap

Foto: Julia Lindemalm

Foto: Julia Lindemalm Foto: Julia Lindemalm

Konsthallen
Bebisvisning i konsthallen
30 mars och 27 april kl. 10.30.
Visning av Julia Lindemalms fotout-
ställning i lugnt tempo för föräldrale-
diga med barn upp till 15 månader. 
Visningen sker före öppettid och vi 
har konsthallen för oss själva. 
Samling i entrén från 10.15. 

Påsk på konsthallen
Vi har öppet alla påskdagar, Skärtors-
dag 13 april till och med Annandag 
påsk 17 april, kl. 11-16. 
Skaparverkstad i vår ateljé där vi gör 
spräckliga ägg. Det är drop-in och det 
passar alla åldrar. 

Naturum
Bebisvisning i naturum
16 mars kl. 10.30 Guidad visning i 
lugnt tempo av naturums utställning. 
För föräldralediga med barn upp till 
15 månader. Visningen sker före öp-
pettid och tar ca 30 min inklusive lite 
egentid i utställningen. Insläpp från kl 
10.15. Restaurang Strandbaden öppnar 
kl 11 för fika och lättare lunch. 

Vårteckenvandring
1 april kl. 14.00 Följ med vår natur-
guide på en upptäcktsfärd i omgiv-
ningarna för att se hur långt våren har 
kommit. Vem blommar, vem sjunger, 
vem kväker nu? Plats: Samling entrén 
på Falsterbo strandbad.

Invigning av tillfälliga utställning-
en Fjärilsliv
8 april kl. 11.30. Gammal som ung är 
välkommen! Kl 11.30 klipper vi ban-
den och bjuder på lite alkoholfri dricka 
och snacks.  

Holkmålning
10–12 april kl.13-15. Snart kom-
mer flyttfåglarna tillbaka från sina 
vinterkvarter och ska bygga bon.. 
Vi människor kan hjälpa till att lösa 
deras bostadsbrist genom att sätta 
upp fågelholkar. Kom till Falsterbo 
strandbad och måla din egen holk. Be-
gränsat antal platser. Föranmälan till 
naturum@falsterbostrandbad.se . Pris 
50 kr, betalas på plats. Plats: Ateljén 
Falsterbo konsthall. 

På gång på Falsterbo Strandbad
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Foto:  Pia Transe Pedersen

Vellinge tillhör de tryggaste kommu-
nerna i Sverige att bo i, men det finns 
fortfarande saker som kan förbättras. 
Därför presenterar nu kommunen 
ett åtgärdspaket med riktade insatser 
för att göra Vellinge ännu tryggare. 
Här är några av de åtgärder som 
kommunen vidtar:

Trygghetsvärdar
Trygghetsvärdar sätts in omgående 
för extra bevakning kvällstid i kom-
munen. De kommer att rondera både 
till fots och med bil. Deras uppdrag 
är att synas och öka tryggheten för 
de som rör sig ute på kvällarna.

Trygghetstips
Kommunen lanserar en ny e-tjänst 
för trygghetstips. Om du som har 
någon trygghetsrelaterad synpunkt 
så kan du ta kontakt med kommunen 
via e-tjänsten som finns på Vellinge.se. 
Trygghetsträffar
Kommunen kommer att skapa forum 
för dig som medborgare att träffa 
representanter från den kommunala 
organisationen och lämna synpunkter 
och få information. 

Nattvandring
Vellinge kommun stödjer uppstarten 
av nattvandrarna och kommer att 

erbjuda lokal, anordna möten tillsam-
mans med dem och hjälpa till med 
deras informationsspridning. Vill du 
vara med och vandra i Vellinge tätort, 
kontakta vellinge@nattvandrarna .se.

Trygghetsvandring
Trygghetsvandringar genomförs 
under året med representanter från 
den kommunala organisationen och 
polisen tillsammans med boende och 
andra intresserade. Tanken är att man 
ska identifiera eventuella trygghetsre-
laterade problem. 

Text: Stefan Danielson/Patrizia Bertarini

För första gången ska nu information 
om kommunens kulturmiljöer samlas 
i ett kulturmiljöprogram. Arbetet 
med det är igång, och miljöerna 
kommer att presenteras tillsammans 
med rekommendationer för hur de 
kan bevaras, användas och utvecklas. 

Syftet med kulturmiljöprogrammet är 
att öka förståelsen för de värden som 
finns i olika typer av kulturmiljöer. 

Programmet ska användas av poli-
tiker och tjänstemän i arbetet med att 
bevara och utveckla kulturmiljöerna 
i hela kommunen. Det ska utgöra 
kunskapsunderlag när olika intressen 
ställs mot varandra inom samhälls-
planeringen. Genom kulturmiljöpro-
grammet vill Vellinge kommun sprida 
information om områdets historia från 
stenåldern till 1970-talets mitt samt 
visa de synliga avtrycken från framför 

allt 1800- och 1900-talen. Kulturmil-
jöprogrammet kan även användas av 
de som planerar att bygga nytt, till el-
ler om, av de som arbetar inom skolan 
och av de som turistar i kommunen. 
Tanken är att kulturmiljöprogrammet 
ska bli en lättåtkomlig digital produkt.

Arbetet påbörjades i januari i år och 
förväntas vara ”klubbat och klart” 
i december. Ett av de första stegen 
är att påbörja inventeringsarbetet, så 
om du ser en person dokumentera en 
byggnad, en plats eller ett område nå-
gonstans i kommunen, så är det troligt 
att det är Daniel Melchert, byggnads-
antikvarie, som fått uppdraget att göra 
kulturmiljöprogrammet. I hans arbete 
ingår att inventera, fotografera och 
beskriva olika kulturmiljöer.

Har du tips på kulturvärden i närmiljön 
så är du välkommen att kontakta oss! 

Daniel Melchert, konsult/byggnads-
antikvarie  e-post: daniel.melchert@
godbostad.se; tfn 0736-73 05 74
Pia Transe Pedersen, kommunrepre-
sentant/projektansvarig e-post: 
pia.transepedersen@vellinge.se; tfn 
040-42 50 00

 Text: Pia Transe Pedersen och Daniel Melchert

Värdefulla kulturmiljöer inventeras

Kommunen vidtar åtgärder för ett ännu tryggare Vellinge
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