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Kommunens demenskoordinator 
hjälper oroliga anhöriga genom att 
vägleda och förmedla kontakter. 
Funktionen har funnits sedan i våras 
och demenskoordinatorn Susanne 
Ahlqvist vill uppmuntra alla som är 
oroliga att höra av sig till henne. 

Att vara anhörig till någon med min-
nesproblematik är ofta tungt och 
jobbigt. 
– Många som hör av sig är trötta och
oroliga. Ibland behöver de hjälp eller
avlastning i form av annat boende.
En del ringer för att de bor långt ifrån
sin anhöriga, och ibland kan det vara
någon som ringer och oroar sig för sin
granne, berättar Susanne Ahlqvist.
Som demenskoordinator så gör hon
inga egna utredningar utan vid sådana
förfrågningar hänvisar hon vidare till
vårdcentral. I stället fungerar hon mer
som en lots, dit anhöriga hör av sig
för att få information, vägledning och
kontakter för att gå vidare. Uppfölj-
ningar görs både en och sex månader
efter varje samtal, för att se hur det
gått.

– Jag försöker lotsa i systemet och
hjälpa människor att snabbare och
enklare hamna rätt. Det är ett roligt
och varierande jobb och det är en fin
känsla när man känner att man kan
hjälpa, säger Susanne.

Har du någon i din närhet som du 
oroar dig för? Tveka då inte att höra av 
dig till demenskoordinatorn. Telefon-
numret är 040-635 47 47 och telefonti-
derna är mån-fre kl. 07.30-16.00. 

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

Hon lotsar i systemet och 
hjälper anhöriga att hamna rätt

Kommunens anhörigstöd inom LSS/socialpsykiatrin startar tillsammans med Humanas anhö-
rigstöd inom LSS upp en samtalsgrupp för anhöriga. 

Under fem träffar får du möjlighet att möta andra anhöriga, utbyta erfarenheter, diskutera, få 
råd och tips samt skapa nya kontakter. 

Datum: 16/1, 30/1, 13/2, 27/2, 13/3 Tid: klockan 18.00–20.00.
Plats: Aktivitetshuset Kornet, Perstorpsgatan 20 i Vellinge
Är du intresserad av att delta? Välkommen med din anmälan senast den 8 januari 2018 
på mejl till anhorigstod@vellinge.se 

Du kan läsa mer om vilket anhörigstöd som erbjuds på kommunens hemsida: 
Vellinge.se/anhorigstod

Då juldagen och nyårsdagen infaller på en måndag kommer sophämtning under jul- och 
nyårshelgen att ske med en dags förskjutning. 

Du som normalt har tömning på måndagar kommer få tömt på tisdag, och så vidare. 
Soptömning sker även lördag.

Sophämtning under jul- och nyårshelgen

Susanne Ahlqvist jobbar som demenskoordinator 
i Vellinge kommun. Foto: Elin Falkenström 

Samtalsgrupp för anhöriga till någon med funktionsnedsättning

Snart dags för advent 
och julstök med allt vad 
det innebär

Sommaren kom aldrig men det gjorde 
däremot hösten och snart är det även 
dags för första advent och julstök med 
allt vad det innebär.

Hösten har passerat i en farlig fart. 
Som vanligt innebär höst budgetarbete 
i kommunen och det känns bra att 
kunna presentera en budget som andas 
framtidstro för Vellinge och Vellinge-
borna. Den innehåller satsningar för 
ökad attraktivitet, utvecklingskraft och 
bättre livsvillkor i hela kommunen men 
även satsningar i samtliga verksamheter 
och för alla målgrupper. Vi har mycket 
att se fram emot under nästa år och 
det är glädjande att kunna behålla en 
oförändrad skattesats på 18.50 kr. Även 
glädjande att den pensionsavsättning 
på 120 miljoner kr som gjordes 1995 
har ökat till ett värde motsvarande 670 
miljoner kr vilket innebär att Vellinge 
som en av få kommuner i landet har 
en pensions-medelsförvaltning vars 
tillgångar överstiger det totala pen-
sionsåtagandet på ca 520 miljoner kr.  
En del av övervärdet realiserar vi nu 
och det kan vi använda till satsningar 
som kommer invånarna till gagn genom 
satsningar på infrastruktur eller andra 
investeringar inom utbildning eller äld-
reomsorg. Långsiktigt ansvarstagande 
ger resultat.

Njut nu av årets sista månad. Själv 
älskar jag julen och alla julförberedelser.  
Första advent håller jag jultal på jul-
marknaderna i Höllviken och Vellinge. 
Hoppas vi ses då!

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: Jenny Reiman Ehle, 
jenny.reimanehle@vellinge.se 
Tidningen är tryckt på pappret 
Galerie art silk
Repro och tryck: Holmbergs AB 

Nästa nummer kommer ut i mars 2018.
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Schackungdomar från Höllviken
hör till de mest lovande i landet
I matsalen på Stora Hammars skola sitter ett tjugotal barn 
i årskurs 1–6 djupt försjunkna tankeverksamhet. Det är 
schackträning för SK Halör.  

– Intresset för schack är jättestort på skolan. Och det är nyt-
tigt för eleverna, säger barnens tränare Ulf  Sandberg som är
initiativtagare till schackklubben.

– Det är känt sen länge att schack är bra för koncentratio-
nen och för att öva upp matematiskt och logiskt tänkande. 
Men nu är det också bevisat att det hjälper för arbetsminnet, 
säger Ulf.  

Schackungdomarna från Höllviken tillhör Sveriges bästa. 
Förra året segrade man i den nationella tävlingen Schackfy-
ran som med över 800 deltagande klasser och mer än 20 000 
barn är världens största schacktävling. I år segrade man också 
i en annan nationell tävling Yes To Chess. Första priset är 
en resa till London där Höllvikenungdomarna ska spela mot 
barn från hela världen. Ett möte med världsmästaren Magnus 
Carlsen väntar också. De fem ungdomar som ska åka är 
Gustav Holtz, William Ekelius, Tea Pavin, Elliott Nordberg 
Visonj och Erik Lindgren.  

– Det ska bli jättekul att åka till London, säger allihopa.
– Motståndet kommer bli svårt, men vi kommer vinna,

säger Gustav Holtz självsäkert. 
Tea Pavin som är den enda tjejen att åka med avslöjar: 
– På varenda tävling jag varit med har jag fått minst en

pojke att börja gråta efter att jag vunnit över honom. 
SK Halör har även schack för seniorer på onsdagar klockan 

18.00 i matsalen på Stora Hammars skola.   

Text och foto: Stefan Danielson

De fem deltagarna som ska åka till London och tävla mot barn från hela 
världen. 

Vill du ha din matvagn, mobila glasskiosk eller liknande i Skanörs hamn 
i sommar? Då är du välkommen att komma in med en intresseanmälan.
Kommunen erbjuder i år tre platser, se kartan till höger.
Att ha en plats innebär följande kostnader: En arrendeavgift på 6000 
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, e-post: erik.andersson@vellinge.se,
senast den 28 februari. Urvalskriterier är bland att verksamheten ska 
tillföra något till hamnen, att det är generösa öppettider och att det 
ska se rent och snyggt ut. 

Välkommen med din ansökan! 

Mat- och glassförsäljning i hamnen i 
sommar

Kontakta Vellinge kommun
Det ska vara lätt att nå oss. Har du frågor kan du vända dig direkt till vår kundtjänst Vellinge Direkt på telefon 040-42 50 00, eller e-post
vellinge.kommun@vellinge.se. Vellinge Direkts personal kan oftast svara direkt på dina frågor eller hänvisa dig rätt. Du är också välkommen att 
höra av dig på Facebook.com/vellingekommun och att följa oss på Twitter och Instagram. Vi tar tacksamt emot dina synpunkter om kommunen..
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Det blir mycket skratt och skoj men också 
samtal som går på djupet när Ulrika Sundqvist 
och Sandra Månsson träffas. Sandra jobbar som 
Ulrikas kontaktperson och de har känt varandra 
i två år nu. ”Jag blir gladare och tryggare av att 
träffa henne”, säger Ulrika.

I vanliga fall ses de en gång i veckan. Men det händer att 
det blir oftare än så, som nu till exempel när vi möts upp 
för lunch fast de båda redan hunnit träffas den här veckan. 

– Vi brukar hitta på allt möjligt. Vi har varit på berättar-
kafé på stadsbiblioteket i Malmö, vi fikar och lunchar och 
ibland går vi på disco i Trelleborg, säger Ulrika Sundqvist. 

En kontaktperson kan beviljas enligt LSS eller SoL, och 
kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmän-
niska, en vän som har tid och tålamod och som går att lita 
på. Man matchas utifrån intressen och behoven ser olika 
ut från person till person. Det är också olika hur ofta man 
träffas men det vanligaste är 2–4 gånger i månaden. 

– Sandra finns där och jag kan prata med henne när det
är jobbigt. Jag har utvecklats mycket sedan jag träffade 
henne. Jag har blivit gladare. Och förr hade jag aldrig ka-
lendern med mig men det har jag alltid nu, berättar Ulrika, 
som hade en kontaktperson tidigare och där det av olika 
anledningar inte fungerade lika bra, så hon var lite försiktig 
när de två först började träffas. Men sedan föll allt snabbt 
på plats och de trivdes nästan genast i varandras sällskap. 

Sandra Månsson jobbar som kontaktperson i flera kom-
muner. Hon har en bakgrund bland annat som coach, men 
berättar att man som kontaktperson inte behöver några sär-
skilda förkunskaper. Enda kravet är att man är över 18 år.

– Det handlar mest om att vara en bra vän, och att kunna
stötta. Det är ett fantastiskt jobb där man verkligen får 
bidra och det känns väldigt meningsfullt att stötta en annan 
person, samtidigt som vi bara gör roliga saker tillsammans! 
Jag kan verkligen rekommendera det, säger hon. 

Ulrika vill också rekommendera alla som har rätt till det 
att ansöka om en kontaktperson. 

– För mig är det en trygghet, någon man verkligen kan
lita på. Sandra är go och rar och lätt att prata med. Jag kän-
ner inte att jag behöver vara på något särskilt sätt utan kan 
slappna av och hon tar mig för den jag är. Jag blir gladare 
och tryggare av att träffa henne. 

Vill du ansöka om en kontaktperson, eller tipsa någon 
du känner om att göra det? Eller vill du kanske själv bli 
kontaktperson? Då ska du kontakta kommunens bistånds-
handläggare, via växeln på tfn 040-42 50 00. 

Text och foto: Elin Falkenström

Glädje och trygghet - en kontaktperson kan berika 
vardagen och stärka självkänslan

Ulrika Sundqvist och Sandra Månsson.

Som ett led i vårt utvecklingsarbete för att nå bättre service kom-
mer det från och med den 1 december ske förändringar i  
öppethållande och bokningsrutiner till bygglovenheten. 

För inspektörerna införs en e-tjänst för bokning av tekniskt sam-
råd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd. Telefontiden för inspektörer 
förändras till att gälla helgfria tisdagar och torsdagar 10–12  dit 
man kan vända sig för rådgivning och frågor som ej rör tidsbok-
ningar.

På tisdagar mellan 16–18 kommer det hållas öppet för drop in 
för enklare frågor till såväl bygglovhandläggare som inspektörer.  
Vi stänger alltså telefontiden under denna tid och kommer på 

detta sätt att vara fler tillgängliga handläggare och inspektörer vid 
besökstiden. För lite mer komplicerade ärenden till bygglovhand-
läggare är det dock bra att nyttja de förbokningsbara tiderna, då 
detta ger möjlighet för handläggaren att komma mer förberedd till 
mötena. Telefontid till bygglovhandläggare är fortfarande kl. 10–12 
helgfri tisdag och torsdag.  

För dig som vill ha handlingar från ritningsarkivet går det enkelt att 
beställa dessa via mail. Kommunens gällande detaljplaner finns på 
Vellinge.se/kartor. För utlämning av handlingar och ritningsarkiv är 
det även öppet vardagar kl. 10–12 samt tisdagar kl. 16–18.

Text: Tina Weberg

Nya besöksmöjligheter till bygglovsenheten från 1 december 2017
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Det redan rika djur- och växtriket i området runt Falster-
bo Strandbad ska nu bli ännu rikare. Nu finns nämligen en 
nygrävd sötvattensdamm som möjliggör för ett helt nytt 
ekosystem. 

– Det här kommer öka den biologiska mångfalden rejält. Vi 
får in en ny dimension, den limniska, det vill säga sötvat-
tensmiljön, säger Nils-Arvid, föreståndare på naturum på 
Falsterbo Strandbad. 
Dammen är cirka 30x10 meter stor och har en grundare 
och en lite djupare del. De olika delarna kommer förhopp-
ningsvis att attrahera olika arter. 
– Vi har redan dykare i dammen, de kom hit bara efter ett 
par dagar. Sedan hoppas vi på olika sorters ryggradslösa 
djur, trollsländor och alla möjliga typer av vattenlevande 
insekter och växter. Har vi tur kan vi också få både strand-
padda och grönfläckig padda. 
Provgrävningar gjordes redan i våras. Förväntningen var då 
att det skulle vara bräckt vatten men det blev bättre än så, 
det visade sig vara sötvatten. 
Detta innebär att naturums naturpedagogiska verksamhet 
kan breddas. 
– Vi kommer kunna ta ut skolklasser och titta på och jäm-
föra söt- och havsvattennivåer, med bara knappt 100 meter 
emellan. Dessutom är det ofta tacksammare och enklare 

att håva och visa djur i en sådan här damm än i havet, säger 
Nils-Arvid. 
Det kommer inte att planteras några växter eller djurarter, 
utan allt kommer få ske av sig självt. 
– Så får vi se successionen av dammen, hur den koloniseras. 
Jag tror det blir kul för både oss som jobbar här och för alla 
besökare att följa. Idag finns här till exempel inga växter 
men om två, tre år kommer det förhoppningsvis vara helt 
fullt! 

Text Elin Falkenström

Nu kan den naturpedagogiska verksamheten 
breddas tack vare en helt ny sötvattensdamm

I Skanör är det Axelssons torg och Skanörs hamn som 
ska få sig ett lyft och i Höllviken anläggs under vintern 
en fontän i stora rondellen.

Axelssons torg 
Gestaltningen av torget ska hänga ihop med Näset och 
Flommen. Bland annat ska skulpterade sälar placeras ut, en 
blinkning till knubbsälarna på Måkläppen. En fontän ska 
anläggas och två stråk ska dras över torget, ett "snabbstråk" 
och ett romantiskt stråk, som slingrar sig fram. Axelssons 
torg ska fungera som en plats för rekreation och en trivsam 
förbindelse mellan Skanörs centrum och hamnområdet

Skanörs hamn  
Badbryggorna i hamnen ska byggas om för att bli mer 
tillgänglighetsanpassade. Ett större trädäck med trappor 
och gradänger kommer att anläggas för att få plats med fler 
människor. Belysning av olika slag kommer sättas på plats, 
träd ska planteras och sittbänkar placeras ut. 

Höllvikens källa 
Under vintern anläggs en fontän i cirkulationsplats Stora 
hammar södra. Fontänen är inspirerad av isländska gejsrar 
och ska skapa igenkänning och identitet samt en välkom-
nande miljö vid infarten till Höllviken. Vintertid kommer 
fontänen att smyckas med julgransbelysning. 

Text: Stefan Danielson

Många spännande byggprojekt är på gång i kommunen.

Nils-Arvid Andersson vid den nya dammen Foto: Elin Falkenström

Badbryggorna i Skanörs hamn, illustration: Edge
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Herrestorpskolan har fått en helt ny kostym. Både skolbarn 
och ledning har varit mycket involverade i ombyggnaden 
och nu har saker fallit på plats. ”Vår devis är att vi leker 
och lär för framtiden, och nu känns det som vi överens-
stämmer med den ännu mer”, säger rektor Tove Thyni. 

I dag har Herrestorpskolan 360 elever. När allt är klart ska 
här finnas plats för runt 500 barn. Men det är inte bara stor-
leken som förändras, utan skolan har fått massor av helt nya 
salar och ytor, både inne och ute. 
– Ett väldigt viktigt tema för oss är rörelse. På uteplatsen 
har vi nu till exempel både utegym och löparbana, en aktiv 
utemiljö anpassad för de äldre barnen, säger Tove Thyni. 
Inne finns helt nya arbetsrum och personalrum. De este-
tiska salarna ligger nära varandra för att eleverna ska kunna 
gå emellan och ämnena kunna integreras. NO-salarna har 
massor av förvaring och fina möjligheter för experiment 
och utforskande undervisning, och i anslutning till den nya 
musiksalen – med helt nyinköpta instrument – finns även 
två inspelningsstudios.
Både skolledningen och barnen har varit delaktiga i ombygg-
naden. Eleverna har fått provsitta möbler, svarat på enkäter 
och arbetat med arkitekterna. Tillgänglighetsperspektivet 
har funnits med och haft en viktig roll i hela processen, och 
det har bland annat resulterat i toppmoderna hörselslingor, 
akustikplattor och en ”silent box” inne på lärresurscentrum, 
där elever som behöver ha det särskilt tyst för att koncen-
trera sig kan göra prov och andra övningar. 
De nya lokalerna har fått en positiv inverkan på hela verk-

samheten. Det sammanfaller även med flera andra positiva 
nyheter för skolan, så som till exempel att man nyligen blev 
Qualis-certifierade och dessutom tog hem flera priser på 
årets upplaga av White Guide Juinor.  
– Det finns massor av kraft och energi och vi är taggade och 
vill bli bättre och bättre, säger Karin Sarvik som är biträ-
dande förskolechef. 
Tove Thyni håller med. 
– Jag tycker att jag ser gladare barn, som äter mer och som 
rör sig mer. Det gör mig glad och det blir ett kvitto för hur 
mycket miljön påverkar. Vår devis är att vi leker och lär för 
framtiden, och nu känns det som vi överensstämmer med 
den ännu mer. Nu blickar vi utåt och framåt!

Text: Elin Falkenström

På Herrestorpskolan är ombyggnaden klar och 
stämningen är på topp

Grattis till Årets pedagog!
För ett par veckor sedan blev det klart vem som utsetts till 
Årets pedagog i Vellinge kommun. 2017 års utmärkelse 
går till Mattias Leesment 
Bergh som är musiklärare 
på Sundsgymnasiet. Mattias 
nominerades bland annat 
för att han är drivande och 
omsätter idéer till handling 
och för sin förmåga att få 
elever att trivas och utveck-
las.
– Att jobba här på Sunds 
innebär att ha jättehärliga 
elever och kolleger, en bra 
ledning och goda förutsätt-
ningar för både lärare och 
elever, säger Mattias. 

Text och foto: Elin Falkenström

Tove Thyni och Karin Sarvik. Foto: Elin Falkenström

Välkommen på tematräff med Öppna 
förskolan på Familjernas hus
Öppna förskolan i Familjernas hus i Vellinge startar inom 
kort öppna tematräffar. Träffarna kommer att hållas under 
ordinarie öppettider och det krävs ingen föranmälan. Te-
maträffarna startar i januari. Vissa datum är redan bestäm-
da medan andra ännu inte är det. Håll koll på Familjernas 
hus på Facebook för mer information. 

Följande teman kommer att tas upp på träffarna: 
• Dietist – grunda sunda matvanor, matkrångel,  

över och undervikt.
• Träning – Träning för mammor.
• När ditt barn blir sjukt – BVC tillsammans med  

BVC-läkare 2 ggr/termin 
• När barn kissar i sängen eller inte vill släppa blöjan 
• Tandhälsa 
• Specialpedagog
• Frågestund med socionom
• Barnhälsovårdspsykolog – Syskonrelationen

  Text: Karin Eriksson
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Fem laddstationer är nu på plats runt om i 
kommunen och på sikt kan det bli ännu fler
Nu finns fem laddstationer för el- och hybridbilar på 
plats i Vellinge kommun. Användandet av dem varierar 
men är på vissa stationer riktigt stort, och redan nu finns 
planer för stationer på flera ställen i kommunen. 

Beslutet att bygga fem publika laddningsstationer för el- 
och hybridbilar fattades av kommunstyrelsen förra året. Nu 
finns fem stationer klara och i drift: vid kommunhuset, i 
Skanörs centrum, i Skanörs hamn, vid Falsterbo Strandbad 
och vid Nyckelhålsparken i Höllviken. 

Den laddningsstation som använts allra flitigast är den 
vid kommunhuset i Vellinge, men även stationen i Skanörs 
hamn har visat sig vara mycket populär. 

– Det visar att det verkar fungera så som det var tänkt. 
Det har varit mycket besökare i hamnen under sommaren 
och det höga antalet laddningar där visar att våra turister 
hittat och använt sig av laddstationen och det är kul, säger 
Aida Zubic Prag, energi- och klimatstrateg i Vellinge kom-
mun. 

Laddstationerna har byggts i ett samarbete mellan Vellinge 
kommun och Eon. Alla stationerna är försedda med typ 
2-uttag, vilket från och med 2017 
är europeisk standard för laddning 
av rena elbilar och laddhybrider. 
Det är fritt fram för vem som helst 
att använda stationerna, som i 
framtiden kan komma att bli ännu 
fler. 

– Nu fortsätter arbetet med att 
bygga ut laddinfrastrukturen i 
kommunen. Det finns till exempel 
planer på Västra Ingelstad och 
Östra Grevie, säger Aida Zubic Prag.

Text och foto: Elin Falkenström

Gillar du att läsa, sjunga eller prata med nya människor? 
Och har du en stund över då och då? Då kanske volontär-
verksamheten Kulturstunder är något för dig. 

Kulturstunder är en volontärgrupp som gör besök ute på 
alla boenden runt om i kommunen. Verksamheten har sin 
bakgrund i tidigare satsningen Läskraft, som gick ut på att 
volontärer besökte boenden och läste högt. I samband med 
det så kom det önskemål från boende om att utvidga eller 
bredda innehållet, och nu utgår det mer efter volontären. 

– Ibland kan det handla om att bara dela något. Till exem-
pel att bläddra i ett fotoalbum som väcker minnen och som 
får igång samtal, säger Lars Reisdal, samordnande bibliote-
karie med ansvar för Kultur i vården. 

Vem som helst är välkommen att anmäla sig som volontär, 
och hur mycket eller lite tid man vill lägga ner är helt indi-
viduellt. Volontären stämmer av med aktivitetsansvarig på 
boendet, både om vilken typ av aktivitet och hur ofta. 

– Eftersom vi vidgat på det här sättet så ser vi gärna att 
fler vill vara med. Ålder spelar ingen roll men det vore roligt 
att locka många olika åldrar. På de ställen man testat att ha 
yngre volontärer så blir det ofta spännande samtal över gene-
rationsgränserna. Samtidigt, när volontären är äldre, så finns 
mycket att dela.  Det finns poänger med både och, säger Lars. 

Tycker du att detta låter intressant? Då är du varmt välkom-
men att höra av dig, antingen för att anmäla dig som volon-
tär eller få mer information. Du kan antingen höra av dig 
till ditt bibliotek eller direkt till Lars på e-post lars.reisdal@
vellinge.se  eller tel. 040 42 52 47.

Lars berättar att många tidigare och nuvarande volontärer 
berättar att de fått mycket tillbaka av att delta. Till exempel i 
form av skratt och i känslan av att göra något meningsfullt. 

– Det är en chans att berika livet både för sig själv och för 
andra om man har en stund över. 

Text: Elin Falkenström

Kulturstunder bjuder på skratt och spännande 
möten – gärna över generationsgränserna

Lisbeth Larsson och Leif Lundqvist, volontärer. Foto: Lars Reisdal
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Utanför Falsterbo Strandbad finns nu ett nytt inslag, nämligen en skulpturpark. Det är skulpturer som tidigare stod utanför stationshuset i Fal-
sterbo som nu flyttats hit. På bilden syns ett verk av Magnus G. Liedholm, som är guldsmed och konstnär från Falsterbo. Foto: Elin Falkenström

Foto: Annika Lundh

Detta händer på Falsterbo Strandbad
Julmarknad

Den 9 december är det traditionell julmarknad för hela familjen. 
Little Big Band från Artisten spelar julmusik och i konsthallens 
ateljé blir det julpyssel. Vetten Ve kommer till naturums soffhörna 
och berättar julhistorier och sedan blir det dans kring granen och 
långdans. 
På plats finns runt 25 utställare och du kommer hitta allt från 
keramik och julkransar till hembakat, korgar och äggakaka. 
I restaurangen serveras en härlig julinspirerad meny med bland 
annat glögg. Julmarknaden pågår kl. 11–16. Varmt välkommen!

Havet i fokus i konsthallen 

I konsthallen på Falsterbo Strandbad pågår utställningen ”Till 
havs”. Det är en grupputställning med fokus på havet och männis-
kans relation till havet. Utställningen innehåller bland annat foto, 
video och installationer och medverkande konstnärer är följande: 
Lennart Alves, Johan Blomdell, Jason deCaires Taylor, 
Magnus Petersson och Gunvor Nelson. Utställningen pågår till 
med 21 januari 2018. 
Läs mer om vad som är på gång på falsterbostrandbad.se

Vill du hyra betesmark?
Markreserven är mark som kommunen äger i avsikt att 
exploatera och/eller göra ett markbyte med en annan fastig-
hetsägare i framtiden. Mark av denna typ arrenderas oftast 
ut till bete eller jordbruk. Vellinge kommun har även två 
odlingslottsområden, ett i Vellinge och ett i Falsterbo. 

Är du intresserad av något av detta? Då är du välkommen 
att höra av dig till kommunens markförvaltare Erik Anders-
son, på e-post erik.andersson@vellinge .se. Det går även bra 
att lämna intresseanmälan via en e-tjänst på Vellinge.se. 

Vellinge Sveriges bästa skol-
kommun för fjärde året i rad 
Återigen står det klart att Vellinge ligger i topp när det 
gäller skola och utbildning. Lärarförbundet rankar  
Vellinge till Årets skolkommun – för fjärde året i rad. 

Vellinge har toppat Lärarförbundets lista över skolkom-
muner 2012, 2014, 2015 och 2016. I höstas presenterades 
årets rankning och den placerade återigen Vellinge på för-
sta plats, följt av Orust och Ovanoker. Resultatet baseras 
på 13 olika kriterier där lärartäthet, lärarlöner och andel 
barn i förskola är några av dem. 
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