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Nu tittar vi framåt efter
ett framgångsrikt år!
Vi har hunnit en bit in på 2019 och
årets första månader innebär i kommunen en del arbete kring bokslut.
Det känns bra att kunna presentera
ett positivt resultat med drygt 34 miljoner kronor för 2018. Ett överskott
som vi kan använda för att finansiera
nödvändiga och positiva investeringar
för Vellinge och oss Vellingebor.
2018 blev ett framgångsrikt år sätt på
många sätt; fina utmärkelser avseende skola, trygghet, företagsklimat
och nyföretagande. Jag hoppas ni har
uppmärksammat allt fint som hänt i
kommunen under året, bland annat
om- och tillbyggd räddningsstation i
Skanör, utökad livräddarverksamhet,
uppstart av trygghetsvärdar, utbyggd
Herrestorpskola, Omtankens hus, ny
förskola i Västra Ingelstad, parkstråket
i Vellinge, integrationsplikt, ny hemsida, fler pendlarparkeringar och så
har kommunen emitterat sin första
gröna obligation.
Just nu pågår planering för kommande projekt, till exempel ombyggnad
av Bäckatorget, lekplats i Hököpinge,
utegym i Västra Ingelstad, rekreationsområde vid Sandeplanskolan,
Norra infarten i Vellinge och mycket
mer. Det finns mycket att se fram
emot och just nu känns det som att
man har lite extra energi med vår
och sommar i antågande.

Företagslotsen ger smidigare
kontakt med kommunen
Kommunens nya tjänst Företagslotsen förenklar för den som behöver
olika typer av tillstånd för sin verksamhet. I stället för att boka möten
med handläggare från olika avdelningar kan man nu få träffa allt från
alkoholhandläggare till planarkitekter
på ett och samma möte.
Alla som har drivit en restaurang vet
att det inte räcker med att erbjuda
god mat. Köket och rutinerna där ska
godkännas av miljö- och hälsoskyddsinspektör, alkoholserveringen kräver
tillstånd, skylten på fasaden kan kräva
bygglov, och avfallet måste tas omhand på rätt sätt.
– Det här är bara några exempel på
när just en restaurangföretagare behöver ha kontakt med kommunen, inom
andra branscher krävs andra tillstånd.
Gemensamt för många som driver
eller vill starta företag är dock mängden myndighetskontakter som krävs.
Därför har vi på kommunen försökt
att förenkla och förbättra vår service,

säger Anne A Marbrandt, vikarierande
näringslivsstrateg och projektledare på
Vellinge kommun.
Resultatet är tjänsten Företagslotsen,
som sjösattes vid årsskiftet. Den innebär att den som driver eller vill starta
ett företag får träffa olika tjänstemän,
från olika avdelningar, på ett och
samma möte.
– Många ärenden går in i varandra,
och det är inte alltid självklart var ett
visst ärende hör hemma. Tack vare
Företagslotsen slipper företagaren bli
skickad mellan olika avdelningar vilket
även förkortar handläggningstiderna.
För oss tjänstemän är det också lättare
att ge en samlad och bra service när vi
jobbar tillsammans i stället för i parallella rör, säger Anne A Marbrandt.
Företagslotsen har regelbundna
träffar i kommunhuset. Föranmälan
sker via e-tjänsten Företagslotsen på
Vellinge.se/foretagare. Mer information
ger Vellinge Direkt, tfn 040-42 50 00.
Text Elin Rosenstock

Vi hörs och ses - till dess ha det bäst!
Carina Wutzler (M)
kommunstyrelsens ordförande
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Företagslotsen Foto: Anne A Marbrandt

Anhörigstöd på nätet
Har din mamma en demenssjukdom? Har
ditt barn fått diagnosen ADHD? Har din
partner ett missbruk? Som anhörig kan du
behöva stöd. ”En bra plats” är en kostnadsfri
digital tjänst som kompletterar kommunens
ordinarie anhörigstöd och erbjuder information, forskning och fakta. Här kan du
också möta anhöriga från andra delar av
landet med liknande situation som din egen
för erfarenhetsutbyte och diskussioner.
Nätverket är nationellt, slutet och det är
möjligt att vara anonym. Läs om hur du
registrerar dig på Vellinge.se/anhorigstod.

Dags för val till Europaparlamentet
Söndagen den 26 maj är det val till
Europaparlamentet. I Vellinge kommun
kommer 19 vallokaler att hållas öppna.
Dessutom kan du förtidsrösta från och
med den 8 maj.
En folder med information om förtidsröstningslokaler och vallokaler, samt
deras öppettider, delas ut till alla kommunens hushåll i början av maj. Du hittar
också informationen på Vellinge.se/val.

Byutveckling och nya bostäder i Västra Ingelstad
De östra kommundelarna växer
alltjämt i popularitet. Drömmen om
Sveriges mest centrala landsbygd gör
att allt fler väljer att bosätta sig här,
vilket såklart ställer stora krav på god
samhällsplanering från kommunens sida.
I Vellinge kommuns översiktsplan
framgår det att Västra Ingelstad ska
växa ordentligt fram till år 2050 och
bli till ett centrum för de östra kommundelarna. För att kommunens planarkitekter ska kunna planera hur byn
bäst ska växa är det viktigt att samla in
kunskap om orten. Därför arbetas det
nu med ett så kallat bymiljöprogram.
– Tanken är att hela byn ska vara i
fokus i programmet och att ortsanalysen ska inrymma frågeställningar
kring både kulturmiljö, trygghet och
tillgången till grönska och mobilitet,
säger Lisa Dieckhoff, översiktsplanarkitekt på Vellinge kommun och
projektledare för bymiljöprogrammet.
Till sin hjälp har Lisa en referensgrupp
bestående av boende i byn. Tillsammans med referensgruppen identifieras
vilka platser och stråk som är viktiga
för byn och hur de kan utvecklas.
Den 7 maj kommer det också att hållas
en workshop i Framtidskompassens
matsal för alla intresserade bybor. Där
kommer det ges tillfälle att lämna
synpunkter och ta del av de tankar och
idéer som finns kring utvecklingen av
Västra Ingelstad. Håll utkik på Vellinge.se för information om anmälan
till workshopen!

Det gamla kommunalhuset kommer att rivas för att ge plats till nya bostäder.

verkligen en by med stor potential och
det verkar också som att det finns ett
stort intresse för utvecklingsfrågorna
bland boende i byn, säger Lisa Dieckhoff.
För att det ska kunna ske en sund och
hållbar tillväxt i Västra Ingelstad behövs såklart också nya bostäder.
Just nu planeras det för flera nya
bostäder i byn. Mellan Stationsvägen
och Kanslivägen föreslås det byggas
12–16 lägenheter i flerbostadshus och
15 radhus.

För att säkerställa att den nya bebyggelsen smälter in i omgivningen har
det införts bestämmelser gällande
husens nockhöjd, takvinkel, takutformning, takform, fasadmaterial
och placering av entréerna. Eftersom
det behövs göras utrymme för de nya
bostäderna kommer det gamla kommunalhuset och den del av förskolan
som inte längre används att rivas.
Förhoppningen är att byggnationen
ska kunna påbörjas under 2020–2021
med inflyttning 2023–2024.
Text och foto: Stefan Danielson

Konkreta åtgärder som kan blir resultatet av bymiljöprogrammet är exempelvis förskönande av populära stråk
och trevliga inslag vid platser där det
vistas många människor, exempelvis
utegym.
– Jag tycker det är väldigt spännande
och roligt att gräva djupare i hur
Västra Ingelstad kan utvecklas. Det är

Referensgruppen Leon Hamnede, Johan Nilsson, Kjell Andersson, Isabella Persson,
Helena Persson, Lisa Dieckhoff och Lilian Ihrman.
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Wilma Anderbjer, Daniel Wandahl, Isak Alm
mycket med mobilen tidigare, men att använ

Filmskapande i skolan ger framtidskompetens
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Sjundeklassarnas projekt Filmrally går ut på att eleverna ska
skapa en egen film. Men på köpet får de träna på samarbete,
att ro iland komplexa projekt
och att använda digitala verktyg
på ett kreativt sätt – tre nyckelkompetenser i framtidens
yrkesliv.

denna fredagsförmiddag, ett triangeldrama i högstadiemiljö på det tidlösa
temat allas lika värde.
– På Ljungen har vi alltid pratat
mycket om jämlikhet och vad det betyder. I den här filmen skildrar vi ämnet
i vanlig skolmiljö. Filmen handlar om
mobbning och om att man ska få vara
ihop med vem man vill, säger Wilma
Anderbjer.

William står och hänger i korridoren
när hans tjej Molly kommer springande. Hon smäller igen skåpet framför
ansiktet på honom. ”Det är slut mellan
oss”, fräser hon och försvinner ur bild.
William och Molly heter egentligen
Daniel Wandahl och Nathali Dahlström och går i årskurs 7 på Ljungenskolan. Tillsammans med klasskompisarna Thea Arntell, Wilma Anderbjer
och Isak Almér har de skrivit manuset
till filmen de håller på att spela in

Filmrallyt vänder sig till alla sjundeklassare i kommunen, både på vanliga
grundskolan och på grundsärskolan.
Det finansieras med hjälp av statliga
Skapande skola-pengar och pågår under några veckor, under vilka eleverna
först får skriva manus och utse roller.
Därefter följer en heldag med inspelning och redigering av en cirka tre
minuter lång film.
Eleverna filmar med sina egna mobiler,

en teknik som de redan behärskar.
Men hur man kan berätta en historia i
scener, och påverka stämningen med
ljudet är nytt för många, liksom att
jobba med videoredigeringsprogram.
– Men det svåraste var nog att skådespela. Att inte råka titta in i kameran,
och att inte skratta, säger Isak Almér.
Elevernas handledare i projektet är
filmpedagogen Karen Haugaard. Hon
menar att elevernas samarbetsförmåga
utvecklas när de jobbar med film.
– Någon måste stå bakom kameran
och någon framför, och lika viktiga är
de som sköter kläder eller ljus. Det går
varken att smita undan eller ta över,
utan man måste helt enkelt samarbeta
i gruppen, säger hon, och tillägger att
många elever tycker att skådespeleriet
är pinsamt – men även det ser hon ett
pedagogiskt värde i.

Äldre får vägledning i den
digitala djungeln
Genom Vellinge kommuns tjänst
Fix-IT kan den som har fyllt 80
år få hjälp att våga använda mobil,
dator och surfplatta på ett friare
sätt.Vellinge kommuniké följde med
dataläraren Frank van der Meer på
hembesök hos Gunnel Andersson.

mér, Thea Arntell och Nathali Dahlström har alla filmat
nda stativ och filma från olika vinklar var nytt för dem.

– Pinsamheten skapar en tillåtande
atmosfär som är viktig i den här åldern.
Det brukar bli många skratt och omtagningar, säger Karen Haugaard.

Gunnel Andersson skaffade laptop
för sex-sju år och har lärt sig att
bemästra e-post, internetbank och att
använda en sökmotor. Men ibland vill
det sig inte med tekniken.
En bekant tipsade henne om Vellinge
kommuns tjänst Fix-IT. Vid det första
hembesöket hjälpte dataläraren Frank
van der Meer henne att ringa gratis
med programmet Whatsapp.
– I dag skulle jag vilja att du visar
mig hur man läser mailen i telefonen,
säger Gunnel.
– Okej! Då ska vi börja med att ladda
ner en app. Gå in i Appstore, säger
Frank.
– Appstore, ja just det, mumlar Gunnel och sveper med fingrarna över
telefonens skärm.
En stund senare kan hon komma
åt meddelanden till båda sina mailadresser i telefonen. När besöket är
slut efter 45 minuter har Frank även
hjälpt henne att få ordning på datorn,

som inte lyder när Gunnel trycker på
tangenterna.
– Jag ska inte agera servicetekniker, så
hade det varit fel på datorn hade jag
fått rekommendera Gunnel att lämna
in den. Men i det här fallet räckte det
med en omstart, och nästa gång kommer Gunnel kanske att kunna lösa det
själv, säger Frank van der Meer.
Fix-IT:s mål är att bland annat att
äldre ska kunna ta del av digital
samhällsservice, och använda digitala
kommunikationsverktyg för att hålla
kontakt med familj och vänner. Frank
van der Meer vill få klienterna att
känna sig trygga och självsäkra.
– Det skrivs mycket om att folk blir
lurade på nätet. Men om man bara
följer några enkla säkerhetstips så behöver man inte vara orolig, säger han.
Text och foto: Elin Rosenstock
Fakta: Fix-IT
Fix-IT är kostnadsfritt och ger möjlighet till
två 45-minutersbesök i hemmet per år för
kommuninvånare som är 80 år eller äldre.
Tjänsten utförs av företaget Ren Lycka på
uppdrag av Vellinge kommun.
Ring 0707-55 78 90 för mer information
och bokning. Telefontid: måndag–onsdag
kl. 13–17 samt torsdag kl. 17–18.

Också klassens mentor och SO-lärare,
Jakob Björkengren, menar att Filmrallyt
lär eleverna mycket mer än det som det
primärt handlar om.
– Projekt som det här breddar elevernas
digitala kunskap och väcker ett intresse
för digital kreativitet. Det tror jag att
man kommer att behöva ha i nästan alla
jobb i framtiden. Just de här programmen kommer säkert inte att användas
om tio år, men vi strävar efter att ge
eleverna en flexibilitet i sitt kunnande
så att de kan överföra det de lärt sig till
andra sammanhang, säger han.
Text och foto: Elin Rosenstock
Frank van der Meer vill stärka självförtroendet när det gäller datorer hos Gunnel Andersson
och andra äldre. ”Jag ger hjälp till självhjälp”, säger han.
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Nytt grönområde med dagvattenhantering
planeras på Sandeplanskolan
Ett grönområde med möjlighet för rekreation, motion, naturpedagogik och biologisk mångfald, kombinerat med en yta för omhändertagande av dagvatten. Detta kommer snart vara verklighet på Sandeplanskolan i Höllviken.
På Sandeplanskolans västra sida ligger idag en grusfotbollsplan som inte används i någon större utsträckning.
Fotbollsmålen har rentav flyttats till den lilla angränsande
gräsremsan utmed Stenbocks väg och på den gamla löparbanan är det inte mycket löpning som sker i dessa dagar.
Kronodalsområdet där skolan ligger och i synnerhet just
Stenbocks väg är ett område som ofta drabbas av översvämningar. Senast 2014 föll ett så kallat 100-årsregn över
Höllviken med stora översvämningar som följd.
Carl Nelin, VA-ingenjör på Vellinge kommun, fick i uppdrag att hitta en lösning för dagvattenhanteringen i områIllustration över det planerade grönområdet.
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det. Han letade efter en lämplig plats längs med den stora
dagvattenledningen som löper utmed Stenbocks väg och
valet föll till slut på Sandeplanskolan. Att ta i anspråk den
dåligt använda ytan på skolgården och skapa en plats som
kan ta hand om stora mängder nederbörd, samtidigt som
ett grönområde skapas för rekreation, motion, naturpedagogik och biologisk mångfald sågs som en solklar win-win
för hela Höllviken.
– Min första tanke var egentligen att bara anlägga en
damm för uppsamling av dagvattnet i området. Det är den
vanligaste lösningen för fördröjning, men inte så rolig för

Det är enkelt att sortera matavfall!
Sortera ut matavfallet, släng påsen i matavfallskärlet –
klart! Du har räddat jorden. Tillsammans med flera andra
svenska kommuner deltar Vellinge i kampanjen "Gör det
inte svårare".
– Matavfallet innehåller massor av viktig näring som vi
kan ta vara på och återföra till åkermarken, eller använda
för att driva bussar eller bilar framåt. Vi vill visa med den
här kampanjen att det inte är svårt att sortera matavfallet och att vi genom sorteringen faktiskt kan göra stor
skillnad för vår miljö, säger Anna Olsson, avfallsansvarig
på Vellinge kommun.
Du kan läsa mer om kampanjen på gördeintesvårare.se
skolbarnen och det begränsar möjligheten att använda ytan
till något annat. Jag bestämde mig för att testa något annat
och inhämtade en del inspiration från olika studiebesök,
säger Carl Nelin.
En landskapsarkitekt anlitades och resultatet blev ett
multifunktionellt utnyttjande av marken med en amfiteater, en stor gräsyta för bollspel och en trädgård som ska
kunna användas för naturpedagogik. ”Sinnenas trädgård”
ska som namnet antyder stimulera olika sinnen såsom lukt,
känsel och smak och tanken är att det är barnen själva som
ska plantera växterna. Hela grönområdet ska klara av att
vattenfyllas vid stora skyfall för att avlasta dagvattenhanteringen.
Man räknar med att amfiteatern kommer att fyllas med
vatten vart tionde år och trädgården vartannat.
– Vattnet kommer sedan rinna bort relativt snabbt,
säger Carl Nelin.
Även skolan har varit med i planeringen av utformningen
på grönområdet.
– Vi är väldigt positiva till det här. Grusplanen och löparbanan som ligger där nu används nästan inte alls, för de är
i väldigt dåligt skick. Nu kommer vi få en ny 500-metersslinga och en gräsyta som kan användas för både fotboll
och brännboll och annat. Vi är också mycket glada för
amfiteatern som vi kan använda för samlingar och utomhuslektioner under sommarhalvåret, säger Weste Eriksson,
vice rektor på Sandeplanskolan som varit delaktig i planeringsarbetet.
Projektet är budgeterat till sju miljoner kronor varav tre
miljoner kommer utbetalas av Boverket genom ett bidrag
för grönare städer. Om allt går enligt planen kommer grönområdet att anläggas och vara färdigt under sommarlovet
innan barnen kommer tillbaka från sina ledigheter.

Lär dig svenska med din baby!
Är du småbarnsförälder och ny i Sverige? Då kanske
kommunens verksamhet ”Språk med baby” är något för
dig. På ”Språk med baby” träffas föräldralediga som
behöver träna svenska tillsammans med språklärare i
öppna förskolans lokaler. Barn är välkomna. En eller två
gånger i månaden finns även personal från SFI på plats.
Vad som händer vid varje träff beror på vilka deltagare
som kommer, och var de befinner sig i sin språkinlärning. Vissa träffar har ett förutbestämt tema, till exempel
barns utveckling eller barns tandhälsa.
Välkommen att delta! ”Språk med baby” äger rum på
måndagar kl. 10–12 (Familjernas Hus Höllviken) och på
fredagar kl. 10–12 (Familjernas Hus Vellinge) hela våren.

Mat- och glassförsäljning i hamnen i
sommar
Nu är det dags att skicka in ansökan om du vill ha matvagn,
mobil glasskiosk eller liknande i Skanörs hamn i sommar.
Avgifter som tas ut är en
arrendeavgift på 6 000
kronor till Vellinge kommun för perioden 1 juni-31
augusti, cirka 3 300 kronor
för tillfälligt bygglov (detta
krävs inte ifall vagnen körs
bort varje kväll) och 700
kronor för polistillstånd.
Mer information hittar du
på Vellinge.se.

Text och foto: Stefan Danielson
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Laddstolparna i kommunen
blir allt mer populära

Tillsammans gör vi Vellinge
ännu bättre

Sedan 2015 har Vellinge kommun jobbat med att utveckla
laddinfrastrukturen i kommunen. Under 2016 och 2017
uppfördes, i samarbete med Eon, laddstationer på sex olika
platser i kommunen. Vellinge kommunhus, Skanör Centrum,
Skanör hamn, Falsterbo Strandbad, Nyckelhålsparken och
Vellinge centrum fick alla nya laddpunkter.

Har du någon synpunkt eller idé om skolan, kulturutbudet, bostadsplaneringen eller något annat som rör kommunen? Ta chansen att göra din röst hörd, och berätta
vad som är viktigt för dig! Med hjälp av dialog kring våra
hjärtefrågor gör vi tillsammans Vellinge till en ännu bättre
kommun.

Den klart populäraste laddstolpen är den vid Skanörs centrum
som under 2018 använts hela 545 gånger vilket innebär en
tredubbling gentemot året innan.
– Det är kul att antalet laddbara bilar ökar både i Sverige och i
Vellinge kommun och att folk använder
de publika laddpunkter som finns,
säger Aida Zubic Prag, energioch klimatstrateg på Vellinge
kommun.
Snart kommer det uppföras
laddstolpar på ytterligare tre
platser i kommunen. Västra Ingelstad, Östra Grevie och Vellinge
Ängar kommer få nya laddpunkter.

Chatta med kommunstyrelsens ordförande 3 april
Passa på att ställa dina frågor direkt till kommunstyrelsens
ordförande Carina Wutzler (M) i en chatt den 3 april
kl. 13–15. Du hittar chatten på Vellinge.se.
Öppet hus 18 maj
Välkommen att besöka oss på Vellinge kommunhus, och
se hur vi arbetar med olika kommunala frågor. På Öppet
hus kan du bland annat träffa tjänstemän och politiker
från våra olika nämnder och se utställningar om aktuella
ämnen, gå en tipsrunda och mycket annat. Mer information om programmet hittar du inom kort på Vellinge.se.
Öppet hus arrangeras i kommunhuset i Vellinge den 18
maj kl. 11–15.

På gång på Falsterbo Strandbad
Vårteckenvandring
Torsdagar kl. 11.15 samt söndagar
kl. 14 mellan 4 apr och 30 maj.
Hur långt har våren kommit? Vad
blommar, vilka sjunger, vem kväker nu?
Ca 45 min. Samling vid entrén på
Falsterbo Strandbad.
Klädbytardag
6 apr kl. 12–15. Inlämning kl. 10–11.
Lämna in max 10 plagg per person,
hela och rena. För varje plagg får du
en biljett som du kan byta mot ett nytt
plagg. Överblivna plagg lämnas till
klädinsamling. Samarr. med Falsterbo
Naturvårdsförening.

Enkel tryckverkstad i konsthallens
ateljé
17 april och 11 maj kl. 13–15. För
familjer med barn från 8 år. 50 kr per
person (material ingår). Föranmälan
till konsthall@falsterbostrandbad.se
Påsklov: "Ägg i naturen"
18–21 apr 11.15–11.45
Vem har lagt äggen i tallskogen? Följ
med naturum på ägg-undersökning!
Samling vid entrén på Falsterbo
Strandbad.

Fler arrangemang hittar du på Falsterbostrandbad.se
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Workshops: Hej spray!
24 mars kl. 13–16, 7 april kl. 13–15
samt 5 maj kl. 13–16
Testa att måla med sprayfärg tillsammans med konstnärerna LIMPO (24
mars), Lisa Ewald (7 april) och SWET
(5 maj). Den 24 mars målar du en
tavla som du får ta med dig hem. Då
är kostnaden för workshopen 200 kr.
Vid övriga tillfällen målar du på en
stor vägg utomhus. Då är kostnaden
150 kr. För dig som går i årskurs 5 och
uppåt. Bindande föranmälan senast
fyra dagar före respektive workshop
till: konsthall@falsterbostrandbad.se
Obs! Det är tre separata workshops,
du anmäler dig till det tillfälle du vill gå.

