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Sommar i Vellinge
kommun – en härlig mix
Studenttider och skolavslutning är
härliga försommartecken och med dem
efterlängtad semester med förhoppningsvis sol och bad för den som
önskar. Stränderna i kommunen tillhör
de finaste i Europa och är en fantastisk
tillgång i kommunen.
Arbetet med att säkra tryggheten på
stränderna fortsätter och i år kommer
ett livräddartorn att uppföras även i
Falsterbo.
Sommar innebär också många turister och det sker massor av olika aktiviteter runt om i kommunen. Positivt att
flera nya serveringar och restauranger
har öppnat. Nytt för i år är att kommunen har tecknat nytt arrendeavtal
för campingen i Falsterbo och ny aktör
har startat upp sin första säsong. Det
märks redan en stor förändring med
uppfräschade stugor, servicehus, miljöer
och ny receptionsbyggnad. Det känns
bra att kunna erbjuda en fin camping
i kommunen. Målet är fyrstjärnig camping inom några år.
Numera kan du hyra cykel på
Falsterbo Strandbad. Genom att ta
dig runt näset på cykel underlättar du
för trafiksituationen, sparar miljön, får
motion och dessutom en fantastisk
upplevelse genom magisk natur och fin
arkitektur.
Håll utkik efter allt som händer i
kommunen, det är en härlig mix; Allsång, Sommarfest, Havets dag, Falsterbo
Hors show, beachvolleybollturneringar,
Open sky bio och mycket mer.
Hoppas vi ses i vimlet.

Vi hörs och ses - till dess ha det bäst!
Carina Wutzler, kommunstyrelsens
ordförande
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

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 augusti.

2

Förskolebarn tog första spadtaget
för Västra Ingelstads nya förskola
Nu är bygget av av den nya förskolan
igång. För några veckor sedan togs det
första spadtaget, eller rättare sagt grävskopetaget, och bakom spakarna på
grävskopan satt barn från Månstorps
förskola.
Förskolan i Västra Ingelstad är en
stor satsning från kommunen och
kommer att ha plats för cirka 120
barn. Beräknad kostnad för projektet
är 50 miljoner kronor. Enligt tidsplanen kommer förskoleverksamheten att
kunna starta till sommaren 2018.
Kommunstyrelsens ordförande Carina
Wutzler (M) höll tal i samband med att
bygget startade.
– Vi vill ge barnen den bästa starten
i livet. Den nya förskolan innebär ändamålsenliga lokaler i kreativa miljöer

såväl inomhus som utomhus. Det är
mycket på gång i Västra Ingelstad och
vi räknar med att många barnfamiljer
kommer attraheras av en boendemiljö
omgiven av slättlandskap i kollektivtrafiknära läge. Det här måste vara
Sveriges mest centrala landsbygd, sade
Carina Wutzler.

Foto: Stefan Danielson 			

Foto: Annika Lundh

Text: Stefan Danielson

Glöm inte koppla hunden i sommar
Under våren och sommaren är det koppeltvång
för hundar som ska ut och promenera i våra
naturreservat. Regeln är till för att skydda fåglar och småvilt ute i naturen. För våra hundar
gäller lagen om tillsyn över hundar och katter,
Vellinge kommuns lokala ordningsföreskrifter
och specialregler för naturreservaten och
djurskyddsområdena i kommunen. Det är alla
hundägares skyldighet att veta vad som gäller
för hunden ute i naturen. Lagen om tillsyn
över hundar och katter gäller från 1 mars–20
augusti. Hundar får endast vara lösa om de
håller sig inom koppelavstånd (två meter) från
sin hundförare. Koppeltvång gäller i Flommens,
Skanör Hölls, Ljungskogens och Ljunghusens
Strandbads naturreservat från och med 1 mars.
Under 15 maj–31 augusti får hundar bara vistas
på stränderna mellan kl. 20.00–6.00. Dessa
lagar och regler är till för att skydda alla våra
fåglar och småvilt ute i naturen. Du kan läsa
mer om detta på Vellinge.se/hundar

Text: Ingbritt Nilsson

Tora och Maja kopplade och ut på
promenad. Foto: Ingbritt Nilsson

Kärlek den viktigaste ingrediensen på Änga bageri
När brödet får mycket kärlek blir det som allra godast.
Det berättar Andreas Andersson som jobbar på Änga
bageri, som är en av LSS dagliga verksamheter i Vellinge
kommun.
Bageriet startade 2013. Senare samma år totalrenoverades det
och riktiga maskiner köptes in.
– Innan var det lite på låtsas. Riktiga maskiner och att det
är ett bageri på riktigt är viktigt eftersom det ger rätt förutsättningar för att lyckas. Det stärker deltagarna och höjer
statusen på deras arbete, säger Jonna Rosenqvist som är
enhetschef för LSS daglig verksamhet.
I kommunen finns flera olika typer av daglig verksamhet.
Förutom bageriet så finns det verksamheter som jobbar med
bland annat sinnesstimulering, trädgård, musik och kommunikation.
På Änga bageri är det full aktivitet fyra dagar i veckan. Här
bakas frukost- och fikabröd som levereras till den egna verksamheten, till kafé Eko som är personalkaféet på företaget
Ekovent, och till övriga verksamheter i kommunen. Sedan
nyligen finns även möjlighet för privatpersoner att beställa
från bageriet, och i utbudet finns allt från råglimpa, fänkålsbröd och kladdkakemuffins till biscotti, cheesecake och
prinsesstårta.
– Och kanelbullar. Kanelbullarna har blivit Änga bageris
signum, säger Johanna Nilsson, som leder bageriteamet.
Den som oftast ligger bakom de populära kanelbullarna är
Anderas Andersson, som jobbat länge i bageriet.
– Jag är lite av en Gordon Ramsey fast med bakning, säger
han med ett skratt.
– Jag gillar bakning mycket bättre än att laga mat. Det viktigaste för att lyckas med brödet är att ge det mycket kärlek.

Har du en bostad att hyra ut?
Bostadsbristen är stor i Sverige och tillgången på boende
för människor är begränsad. Har du ett hus, en vinterbonad
stuga, ett annex på tomten eller annat boende du kan tänka
dig att hyra ut? Välkommen att höra av dig till Vellingebostäder, som på uppdrag av Vellinge kommunen sluter avtal
med fastighetsägare som är intresserade av att hyra ut boende till våra nyanlända kommuninvånare. Personerna som
behöver bostad har alla permanent uppehållstillstånd och
jobbar, studerar eller praktiserar. Vellingebostäder kommer att stå som hyresgäst på avtalet och garanterar därmed
hyresinbetalningarna.
Kontakta Vellingebostäder för mer information.
Tfn 040-42 60 60 E-post: privatbostad@veboa.se

Andreas Andersson jobbar i bageriet.

Johanna Nilsson, André Elfström och Andreas Andersson.

Det finns plats för fler deltagare på Änga bageri. Vem som
har rätt att delta i den eller i annan daglig verksamhet avgörs
av en biståndshandläggare på LSS.
Privatpersoner som vill beställa bröd eller bakverk kan göra
det antingen genom att besöka bageriet eller att ringa, helst
med minst en veckas framförhållning.
Text och foto: Elin Falkenström

Häng med på sommarens
läsäventyr!
Det är äntligen dags
för Sommarboken.
Låna och läs fyra böcker
så får du en
presentbok.
Du får också
en Guldbiljett till vårt
festliga avslutningskalas.
Sommarboken startar den 13 juni
och pågår hela sommaren.
Titta in på ditt närmaste bibliotek så får du veta mer!
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"Vi vill skapa ett kvarter med hög social trivsel"
Nu är alla markanvisningstävlingarna för bostäder
inom Campusområdet klara. Det sista uppdraget
gick till FB Bostad som ska bygga 162 lägenheter,
varav minst 58 stycken ska bli hyresrätter.
– En gestaltning som andas ett modernt och hållbart Vellinge, samtidigt som husen känns småskaliga och intima,
säger Vellinge kommuns projektledare Linda Ericsson om
det vinnande bidraget.
Fokus ligger på ettor och mindre tvåor. Byggnaderna
kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och de
kommer att erbjuda bland annat hållbara lösningar som
gemensamhetslokaler, gemensam tvättstuga, bilpooler, odlingsväxthus, cykelverkstad, lådcykelpool och rain gardens.
Henrik Lindblad, vd för FB Bostad, säger så här om
konceptet:
– Här ska det vara enkelt att leva klimatsmart, och vi
vill skapa ett kvarter med hög social trivsel. Vi har valt
lösningar och koncept som ger möjlighet till möten mellan
grannar.
Ett exempel på en sådan lösning är Campus-appen som
ska tas fram, och som kommer göra det enkelt för de
boende att till exempel boka resor med varandra eller dela
verktyg eller annat.
– Det här valet innebär att Campusområdet kommer få
en bra mix av bostäder som riktar sig till flera olika målgrupper och efter krav från kommunen kommer det även
finnas hyresrätter i området. Jag är övertygad om att det
kommer bli ett populärt bostadsområde med sitt moderna

Gatuvu på de nya husen som ska bli en del av det nya kvartet på Campusområdet i Vellinge. Bild: Tengbom.

tänk och närheten till centrum och kollektivtrafik, säger
kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).
Området är en del av det helt nya, hållbara område som
Vellinge kommun utvecklar på Campusområdet i centrala
Vellinge. Det kommer att byggas totalt runt 230 nya lägenheter runt de befintliga verksamheterna bibliotek, vårdcentral, folktandvård och gymnasium. Förutom lägenheter
innefattar satsningen även en ny kontorsfastighet och ett
nytt stationstorg vid Vellinge ängar. Byggnationen planeras
starta under 2018.
Utsedda byggherrar sedan tidigare är Bonum som ska
bygga 53 seniorlägenheter, och Mjöbäck som ska bygga 14
lägenheter och fem radhus.
Text: Elin Falkenström

Lokala företagare prisades på galan Stjärnkväll
Stjärnkväll är galan där lokala entreprenörer som utmärkt
sig lite extra under året som gått prisas och uppmärksammas. I år hölls galan på Badhytten i Skanör och det blev en
härlig kväll med mingel, musik och glada pristagare.
Vellinge kommun är arrangör för Stjärnkväll och priserna
delas ut av kommunens företagarföreningar.
I år gick priserna till följande företag:

Årets Eldsjäl: Isabella Von Bodungen och Kungshagagård.
Delades ut av Vellinge Falsterbonäsets Företagargrupp.
Årets Företagare: Kalle Nyqvist och Pro Support Scandinavia AB. Delades ut av Företagarna
Text: Elin Falkenström

Årets Företagare: Andreas Jönsson och Auto Performance.
Delades ut av Vellinge Falsterbonäsets Företagargrupp.
Årets Gridda: Martina Ludvigsson och Portsuppliers Group
AB. Delades ut av företagsnätverket GRID – Nätverk för
kvinnligt företagande.
Årets Nyföretagare: Pernilla Qvarfordh och Vindahaga
Akupunktur och Hälsa. Delades ut av Nyföretagarcentrum.
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Årets eldsjäl blev Isabella Von Bodungen och Kungshaga gård.
Bild: Benjamin Palmqvist

Sång och gott humör när boende på Månstorps
Ängar åker på bussutlflykt
Månstorps Ängar i Västra Ingelstad är kommunens omsorgsboende, och drivs av Förenade Care. För de boende
finns det många roliga aktiviteter, allt från champagnefrukost till trädgårdsskötsel.Vellinge kommuniké följde med
några av de boende på bussutflykt.
Det är en solig eftermiddag i slutet av mars och utanför
äldreboendet Månstorps Ängar i Västra Ingelstad står utflyktsbussen och väntar på dagens resenärer.
En efter en kommer de ut genom svängdörrarna, Greta,
Yvonne, Gunnar och Lennart.
– Oh, det är så trevligt att komma ut lite, utbrister Greta
– Men jag måste nog sitta fram, för jag blir lätt åksjuk och
vi har just ätit sillflundra.
Rose-Marie Dufeu och hennes kollegor på Förenade Care
hjälper de äldre in i bussen. Destinationen för dagen är Annas Bageri i Ljunghusen. Gunnar är på gott humör.
– Jag kommer från Ljunghusen, säger han glatt. Spelade
mycket golf där. Det är den bästa banan jag spelat på och
jag har spelat på alla banor i Skåne.
Greta vänder sig om i framsätet
– Jasså? Min man Börje jobbade som intendent på Ljunghusens golfklubb, säger hon.
– Själv spelade jag aldrig för jag hade hund.
Bussen startar och färden börjar. Spontansång utbrister i ett
baksäte Vi har det bra, vi här bak i bilen.

Vi tar vägen genom Vellinge och de äldre delar med sig av
sina minnen från förr
– Där låg förr ett tvätteri, säger Yvonne och pekar genom
bilrutan.
– Men jag hade aldrig så fina kläder att jag behövde lämna
in dem där.
Bussfärden går vidare och snart är vi framme i Ljunghusen.
Vi tar en liten omväg för att spana in Gunnars gamla hus.
– Där bodde jag i 30 år. En stockholmare köpte det för
över 5 miljoner, säger han och skrattar högt.
Vidare mot Annas bageri för kaffe och kaka. Yvonne
köper en Mariabulle och passar samtidigt på att beställa en
vetelängd att ha med tillbaka till avdelningen för kvällskaffet.
– En med mycket gult, ska det vara. Det som vi förr brukade kalla mormors hosta, säger hon skämtsamt.
Efter kaffet är det dags för hemfärd igen.
– Är alla med, frågar chauffören
– Ja, de som inte är med svarar ju säkert, säger Yvonne och
får Gunnar att skratta.
Bussen startar på nytt och Näsets flacka nejder susar förbi
genom fönstret på väg hem mot Månstorps Ängar och lite
lugn och ro innan kvällskaffet med nyinköpt vetelängd.
Text och foto: Stefan Danielson

Gunnar i bussen, på väg ut på utflykt.

Ny detaljplan för före detta Mariastugan
ute för samråd
En ny detaljplan för före detta Mariastugan i Höllviken är ute för
samråd. Planen innefattar ett 30-tal bostäder och det föreslår även nya
möjligheter för restauranger och handel, ut mot en ny torgyta längs
med Falsterbovägen. Längs med Gamleväg föreslås radhus.
Planförslaget finns att ta del av på Vellinge.se/remiss, kommunhuset i
Vellinge och biblioteket i Höllviken fram till och med 15 juni 2017, vilket
även är senaste datum för att lämna in synpunkter till kommunen.
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Taket på plats på spjutspetsprojektet Omtankens Hus
Nu är taket på plats på Omtankens Hus i Höllviken. Bygget
som påbörjades i maj 2016 kommer närmre färdigställandet, vilket kommer ske i januari 2018.
För några veckor sedan hölls ett resegille för att fira att taket
satts på plats. Skanskas distriktschef Helén Larsson Riis höll
ett tal där hon framhöll Omtankes Hus som ett spjutspetsprojekt när det gäller hållbarhet. Siktet är inställt på att göra
Omtankes Hus till en miljömässigt mörkgrön byggnad, den
första av sitt slag i Malmöregionen.
Två tredjedelar av taket ska täckas med solcellspaneler vilket
kommer göra att byggnaden producerar lika mycket energi
som den förbrukar. Värme kommer man få från ett eget
bergvärmesystem, med åtta borrade hål. När det kommer
till materialval och användande av kemikalier görs detta utan
några farliga ämnen och med tuffaste miljökrav.
Omtankens Hus kommer att bli ett äldrecentrum i kommunen och fastigheten kommer att bestå av 85 lägenheter samt
en vårdcentral. Genom att ha allt under samma tak underlättar
det för den äldre att få hjälp utifrån sina behov.
I bottenvåningen kommer det också finnas en restaurang som
alla är välkomna att besöka.
Text och foto: Stefan Danielson

Nu är taket på plats och Omtankens Hus.

Tillsammans för ett tryggare Vellinge
Som en del av trygghetsskapande aktiviteter satsar nu Vellinge Kommun stort på att stödja medborgare och väg- och villaägareföreningar
att starta upp grannsamverkan tillsammans med polisen, Länsförsäkringar och Coyards. Två trygghetsträffar har ägt rum på kommunhuset
under våren och flera planeras till efter sommaren.
Om du, som medborgare eller som representant av en förening, vill ha information och hjälp med att starta grannsamverkan, kontakta
kommunens trygghetssamordnare patrizia.bertarini@vellinge.se tfn. 040-425295.
Mer information om trygghetsskapande aktiviteter hitta du på Vellinge.se. 					
Text: Patrizia Bertarinin

Vellinge kommun lanserar ny digital evenemangskalender och besöksguide
Oavsett om du är här som turist eller redan bor i Vellinge kommun, blir det nu enklare än någonsin att planera
dina utflyktsmål och upplevelser.
Den evenemangskalender och besöksguide som Vellinge
kommun nu lanserat medför en förbättrad digital upplevelse för besökare samtidigt som informationsinsamlingen av lokala evenemang effektiviseras.
– Det här är en viktig satsning för att tillgängliggöra
information åt både medborgare och turister, säger Sara
Palo, näringsliv- och turismstrateg på Vellinge kommun.
– Att tjänsten fångar upp evenemang på sociala medier,
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som vi inte tidigare haft tillgång till, och smidigt listar
dem åt våra användare, känns särskilt spännande, säger hon.
Den nya turistinformationsplattformen är optimerad för
att passa de enheter som besökarna använder mest, det
vill säga mobil och tablets. Syftet är, förutom en bättre
användarupplevelse, också att uppmuntra till engagemang
genom integration i sociala medier och möjligheter för
besökare att skapa eget innehåll.
Du når evenemangskalendern och besöksguiden via
Vellinge.se.
Text: Stefan Danielson

Vellinge med i Sveriges första Kulturcrewprojekt
– och nu får satsningen en fortsättning
Elever från Stora Hammars skola, Herrestorpskolan och
Tångvallaskolan har under läsåret som gått varit med i
projektet Kulturcrew och utbildas i att anordna kulturarrangemang. Nu är det klart att projektet fortsätter
även nästa år.
Kulturcrew är ett pilotprojekt som handlar om ungas arrangörskap och inflytande. Nätverket Ung Kultur Sydväst
fick inför läsåret 2016/2017 100 000 kronor av Region
Skåne för att starta upp en pilotmodell av Kulturcrew i sex
kommuner.
Konceptet är stort i Danmark och Norge, och det har
visat sig vara en bra metod för att göra elever mer delaktiga
och involverade i kulturupplevelser. Syftet är att ge eleverna
kompetens, ansvar och inflytande.
En kulturcrew består av 5-8 elever i åldrarna 10-15 år.
De får utbildning i bland annat planering, urval och bokning av kulturarrangemang, värdskap, marknadsföring och
teknik. När skolan får besök av musiker, skådespelare eller

Har du koll på din tomtgräns?
I bland är det osäkert var gränsen för en fastighet går. Även
om de flesta gränser har märkts ut en gång i tiden så kan
gränsmarkeringarna försvinna med åren. Du kan kontakta
Vellinge kommun för att få hjälp med en gränsutvisning.
Det är viktigt för dig som äger en fastighet att känna till
fastighetsgränserna och veta var gränsmarkeringarna finns,
till exempel när du ska bygga, avverka, planera skogsbruk,
utnyttja jakträtter eller sälja din fastighet.
En gränsutvisning innebär att man tar reda på gränsens
sträckning och stakar ut den så den synliggörs på marken.
Den kan också innebära att man letar reda på överväxta
gränsmärken eller hjälper till med att staka ut gränsen mellan befintliga gränsmarkeringar. Några nya, rättsligt bindande, gränsmarkeringar görs inte vid en gränsutvisning.
En gränsutvisning är inte en lantmäteriförrättning.
För att få hjälp med att få en gränsutvisning utförd ska du
kontakta kart- och Gis-avdelningen på kommunen, via
Vellinge Direkt på 040-42 50 00. Kostnaden följer gällande
PBL-taxa.
Text: Jerker Lundström och Lantmäteriet

andra kulturarbetare tar Kulturcrew emot dem och kan
även inför föreställningen se till att informera de andra
eleverna på skolan om besöket.
Under året som gått så har det bland annat arrangerats
inspirations- och utbildningsdagar. Eleverna har, förutom
händelser på sin skola, deltagit i arrangemang som Familjelördag, Kulturnatten och Vellinge kulturskolas konserter.
Nu är det klart att projektet får en fortsättning. Kulturcrew har fått ett bidrag på 100 000 kronor från Region
Skåne och pengarna kommer att användas för att fortsätta
satsningen även under nästa läsår.
– Det är roligt att Vellinge, tillsammans med andra sydskånska kommuner, är först i Sverige med detta projekt. Nu
kommer förfrågan från hela landet om intresse att starta
Kulturcrew. Det är inspirerande att gå vidare ett år till när
eleverna i sin utvärdering skriver att de gärna vill fortsätta
och att de har lärt sig många nya saker under året, säger
Margareta Månsson, samordnare för projektet.
Text: Elin Falkenström, Margareta Månsson

Kolla in solkartan och se vad solceller
skulle kunna betyda för just dig
Har du funderingar på i fall solceller vore en smart lösning för dig
och ditt hus? Då ska du kolla in solpotentialkartan på Vellinge.se
och ta reda på hur mycket solenergi du skulle kunna producera
på ett år.
Solpotentialkartan är ett pedagogiskt verktyg som hjälper dig
att på ett enkelt sätt ta reda på hur förutsättningarna för att producera solenergi ser ut på alla olika takytor runt om i kommunen.
Du kan klicka dig fram eller söka direkt på en särskild adress för
att få reda på solenergipotentialen, och även vilka specifika ytor
som är mest lämpliga för en anläggning.
Förutom att en solcellsanläggning är en långsiktigt lönsam investering så minskar du din klimatpåverkan.
Du hittar solkartan under energi och uppvärmning på Bygga,
bo och miljös sidor på Vellinge.se. Du är också alltid välkommen
att kontakta kommunens energirådgivare för tips, råd och mer
information via e-post till energiradgivning@vellinge.se eller via
Vellinge Direkt på tel. 040-42 50 00.

Text: Elin Falkenström

Hembesök införs för att följa upp ditt hjälpmedel
Har du något hjälpmedel som skrivits ut av en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast i Vellinge kommun? Då kommer du att bli kontaktad
för ett hembesök där ditt hjälpmedel kontrolleras, på plats i ditt hem. Besöket ersätter de rollatorbesiktningar som tidigare genomfördes. Hur ofta
hembesöken kommer att genomföras beror på vilket eller vilka hjälpmedel du har. Om du har frågor om eller problem med ditt hjälpmedel så ska du
kontakta den som skrivit ut ditt hjälpmedel.
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Foto: Annika Lundh

Ny utställning i konsthallen på
Falsterbo Strandbad
Den nya utställningen i konsthallen
består av måleri, video och skulptur.
Konstnärerna är Jacob Dahlgren
och Mari Rantanen och utställningen
pågår till och med den 20 augusti.

Om konstnärerna:
Jacob Dahlgren är målare, skulptör
och konceptuell konstnär och arbetar i
huvudsak med okonventionella material. Han skapar abstrakta, dynamiska
och interaktiva installationer med hjälp
av vardagliga ting. I denna utställningen
visas en serie abstrakta målningar som

Sandskulpturtävling i
Falsterbo 30 juli
Den 30 juli är det dags för en av sommarens höjdpunkter, sandskulpturtävlingen på
Falsterbostranden!
Samla ihop ett glatt och kreativt gäng
och kom till stranden nedanför Falsterbo
Strandbad. Anmälan görs från och med

är industriellt tillverkade utifrån vardagliga erfarenheter.

Mari Rantanen arbetar med geometriska och organiska former i sina bilder
och hämtar influenser från konsthistorien och populärkulturen, t ex måleri,
arkitektur och vardagliga miljöer. Med
olika mönster och former skapar hon
rumslighet och rörelse. Målningarna
ska uttrycka energi, harmoni och olika
känslor.

Mari Rantanens verk "There is a crack in
everything that is how the light comes in".

Text: Karolina Rashwane
klockan 12.00 och fram till dess att startskottet går klockan 13.00. Ett lag kan bestå
av en eller flera deltagare och det finns tre
klasser: vuxen, barn (barn upp till 15 år)
och mixlag (barn och vuxna). Det kostar 40
kronor per lag att delta.
Fler av sommarens aktiviteter hittar
du på Falsterbostrandbad.se

Text: Elin Falkenström

Var med och nominera Årets medarbetare
Utmärkelsen "Årets medarbetare"
är till för att premiera och lyfta fram
duktiga och engagerade medarbetare.
Nu kan du nominera din kandidat till
2017 års medarbetare.
Årets medarbetare utses enligt följande kriterier:
• Säkerställer kvalitet
• Bidrar till förbättring och utveckling
• Har ett helhetsperspektiv i arbetet
• Skapar arbetsglädje
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• Gjort insatser utöver det vanliga
• Genuint engagemang för sitt arbete
• En god ambassadör för kommunen
Den du vill nominera måste vara tillsvidareanställd i Vellinge kommun.
Priset är ett stipendium på 10 000
kronor som delas ut på kommunfullmäktigemötet i december.
Nomineringarna ska ha inkommit till
kommunen senast den 10 oktober.

Du skickar in din nominering via epost, till aretsmedarbetare@vellinge.
se. Glöm inte att uppge namnet på
den nominerade, var han eller hon
jobbar (till exempel enhet, avdelning
eller skola) och din motivering.
Medarbetaren kan nomineras av
chefer, kollegor och kommuninvånare.
Vem som sedan ska få priset bestämmer kommunstyrelsens arbetsutskott.

