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Vägtrafiken står för ungefär en tred-
jedel av Sveriges utsläpp av växthus-
gaser. Bland annat med anledning av 
detta har Vellinge kommun tagit fram 
en mobilitetsstrategi för att under-
lätta för dig som kommuninvånare att 
välja mer hållbara resesätt.

Strategin anger riktningar för kom-
munens framtida arbete inom en 
mängd olika fält, med målet att få en 
tryggare och mer lättillgänglig resa till 
fots, med cykel och genom kollektivt 
resande.

– Mobilitet handlar om rörelse och 
de val vi gör när vi transporterar oss. 
Mobilitetsstrategins syfte är att fung-
era som planeringsunderlag och lägga 
förutsättningar för framtida rörelse-
mönster och transportsätt, säger Lisa 
Dieckhoff, översiktsarkitekt på Vel-
linge kommun.

Hela-resan-perspektiv
– När vi bygger en busshållplats så 
måste vi försöka se helheten. Resan 
börjar ju oftast inte vid bussen, den 
börjar vid ditt hem när du tar cykeln 

eller bilen eller promenerar och därför 
vill vi skapa attraktiva stråk och bytes-
punkter när vi planerar, säger Lisa 
Dieckhoff.

Mobilitetsstrategin ska lägga grun-
den för förändrade resvanor och ge 
förutsättningar för hållbara alternativ. 
Strategin har två mål där det första 
är att andelen som reser kollektivt 
(kollektivtrafik och samåkning), pro-
menerar och cyklar, tillsammans ska 
motsvara 35 procent av alla färdmedel 
år 2030. Det andra målet är att inga 
skolbarn ska uppleva rädsla på grund 
av trafikmiljön vid skolan eller vid sina 
fritidsaktiviteter.

Tanken är att mobilitetsstrategin ska 
vara underlag för all fysisk planering. 
Som exempel kan nämnas detaljplan 
för den nya förskolan i Hököpinge. 
När kommunen jobbat med denna de-
taljplan har mobilitetsstrategin använts 
som underlag för placering av bland 
annat cykelparkeringar. 
 

Text: Stefan Danielson

Följ Vellinge i sociala medier: 

Facebook.com/Vellingekommun 
Twitter.com/Vellinge 
Vellingelive.solidtango.com 
Youtube.com/Vellingekommun 
Flickr.com/photos/Vellingekommun
Instagram: Vellingekommun

Vellinge tar kliv framåt mot ett 
mer hållbart resande

Så här kontaktar du trygghetsvärdarna
Kommunens trygghetsvärdar förebygger brott och otrygghet genom att röra sig i samhället 
på kvällar och nätter. Kontakta dem via e-tjänsten Trygghetstips på Vellinge.se, eller ring dem.

Bil 1, tfn 0733-33 61 40, har täckningsområde Vellinge, Höllviken, Östra Grevie, Gessie, 
Västra Ingelstad med omnejd.

Bil 2, tfn 0733-33 61 41, har täckningsområde Höllviken, Ljunghusen, Skanör, Falsterbo, 
Räng med omnejd. 

Ring alltid 112 vid fara för liv, egendom eller miljö samt vid pågående brott eller 
ordningsstörningar. 

Låt oss hjälpas åt att göra 
sommaren extra bra 

Våren har passerat och somriga tecken 
såsom skolavslutning, studenter och 
midsommar börjar förmedla den där 
riktiga sommarkänslan. Vädret är ett 
tacksamt samtalsämne, och vi minns 
alla förra sommarens långvariga värme 
som lockade till mycket sol, bad och 
utevistelse. Vi är många som hoppas på 
en favorit i repris. 

Jag tänkte passa på att be er om hjälp 
med några saker. Tänk lite extra på 
vattenförbrukningen. Förra årets värme 
och torka uppmärksammade oss på att 
vattnet inte är en obegränsad resurs 
som kan tas för given. Ett annat område 
är trafiken. Jag ber alla respektera rå-
dande hastighetsbegränsningar och visa 
respekt för alla trafikanter. Just trafiken 
upplevs av många som ett problem 
och är en viktig trygghetsfråga, här 
måste vi hjälpas åt. Detsamma gäller 
nedskräpningen. Jag ber er att använda 
de sopkärl som finns eller ta med er 
skräpet. Ska Vellinge förbli tryggt och 
snyggt måste vi alla ta ansvar. Ytterst 
handlar det om ett hållbarhetsperspek-
tiv där nedskräpning påverkar natur 
och djurliv negativt. 

Jag hoppas att alla får en riktigt härlig 
sommar och att vädret ger oss möjlig-
het att bada vid våra fina stränder och 
vara ute mycket och njuta av den fan-
tastiska natur som finns i kommunen.

Vi hörs och ses – till dess ha det bäst!

Carina Wutzler (M)  
kommunstyrelsens ordförande

Redaktör och ansvarig utgivare:  
Jenny Reiman Ehle, 
jenny.reimanehle@vellinge.se
tfn 040-42 50 00 
Tidningen är tryckt på pappret 
Multi art silk
Repro och tryck: Exakta Print AB 

Nästa nummer kommer ut i augusti.
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I augusti börjar de första eleverna i 
Hököpinge skola och Höllviken nya 
skola. De är framtidsskolor i dubbel 
bemärkelse. Dels på grund av att de 
kommer att präglas av den moder-
naste pedagogiken – och dels för att 
de inte ens är byggda än.

Vellinge är en populär kommun bland 
barnfamiljer. De närmaste åren behövs 
därför flera hundra nya platser i för-
skola och skola. Först ut är en ny skola 
i Hököpinge och en i Höllviken.
Skolorna är klara för invigning i augus-
ti 2022 (Hököpinge) respektive 2023 
(Höllviken, preliminära datum), men 
de första eleverna börjar redan i au-
gusti i år. Hököpingeeleverna kommer 
de första åren att ha sin undervisning 
på Herrestorpskolan, och Höllviken-
eleverna på Sandeplanskolan. Även om 

de ska samarbeta tätt med värdskolan 
så kommer det att vara tydligt att de 
tillhör de nya skolorna. Eleverna kom-
mer att gå i en egen klass och ha sina 
egna lärare.
– Det finns fördelar med att de identi-
fierar sig med sin nya skola från början. 
När byggnaderna väl är klara så finns 
redan lärare i etablerade arbetslag och 
elever som känner en samhörighet och 
som har kunnat följa de nya miljöerna 
växa fram, säger Louise Erlandsson, 
rektor för de båda nya skolorna. 

De nya byggnaderna ska präglas av 
modernitet och nytänkande. 
– De ska vara byggda på ett miljömäs-
sigt hållbart sätt och utformade för att 
uppmuntra till fysisk aktivitet. Loka-
lerna måste gå att anpassa så att vi kan 
möta individers behov av såväl arbetsro 

som inkludering, säger utbildningschef 
Fredrik Menkus Wegbratt.
Kommunens mål är att alla elever ska 
få förutsättningar att vara framgångs-
rika och skapa livskvalitet på 2040-
talet, när de som börjar förskolan i år 
kommer ut i arbetslivet. Hur värl-
den ser ut då vet ingen, men empati, 
självledarskap och förmåga att lära om 
och lära nytt är några av de egenskaper 
som alla kommunens skolor vill stärka 
hos eleverna. 
– Vårt fokus, att skapa en framtidssäk-
rad utbildning i toppklass kommer att 
vara väldigt tydligt på de nya skolorna, 
säger Fredrik Menkus Wegbratt. 
 

Text och foto: Elin Rosenstock

Nya skolor ska ge eleverna goda utsikter

Hököpingen skola ska ligga bland böljande åkrar. På bilden skolans nyanställda lärare 
Linda Hallgren och Emma Håkansson tillsammans med rektor Louise Erlandsson, 
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Vellinge kommuns arbete med 
nyanlända kännetecknas av ett 
tätt samarbete med företag och 
föreningar, och fokus från första 
dagen på att hitta egen bostad 
och jobb. Och resultaten är 
goda. 
 
Vårsolen skiner in genom fönstren till 
Arbetscentrum i Vellinge. På nedersta 
plan sitter Mahmoud Hamwi och syr 
gardiner till en av kommunens skolor. 
I Syrien drev han eget skrädderi. Nu, 
ett par år senare, är han i Vellinge med 
sin familj och har en tidsbegränsad 
anställning på Arbetscentrum, som 
utför servicetjänster åt de kommunala 
verksamheterna. 

– Jag vill starta eget i Sverige, men är 
inte redo än. Just nu letar jag lokal och 
får kontakter och goda råd, säger han.

Och det är just det är som syftet med 
Arbetscentrum. Att få testjobba innan 
det blir på riktigt – i Mahmoud Ham-
wis fall inom det egna yrket, men i ett 
svenskt sammanhang. Andra deltagare 
saknar kanske arbetslivserfarenhet 
även från hemlandet. Då erbjuder 
Arbetscentrum en värdefull möjlighet 
till grundläggande arbetsträning och 
språkträning.

Vellinge kommuns arbete med nyan-
lända har ett tydligt fokus: Att stötta 
personerna att bli självförsörjande och 
att hitta en permanent bostad. Det 
arbetet startar omgående när en person 
kommer till Vellinge.
– I vissa andra kommuner väntar man 
tills den två år långa etableringsperio-
den är slut och personerna kanske be-
höver försörjningsstöd. I Vellinge ger 
vi det stödet från början av etablerings-
perioden. Våra klienter har oftast ett 

starkt eget driv att hitta jobb och egen 
bostad, och det vill vi ta vara på, säger 
Nancy Diaz Afzali, verksamhetschef 
för enheten Arbete och etablering.

Arbetet har varit framgångsrikt. Av 
de 214 vuxna som varit inskrivna i 
etableringen sedan starten 2016 har 98 
fått en anställning, vanlig eller sub-
ventionerad. Bara ett fåtal individer 
har saknat permanent bostad när den 
tvååriga etableringsperioden är slut 
och man inte längre får bo kvar i det 
boende som kommunen erbjuder. 
Kommunens bocoacher stöttar i bo-
stadssökandet på individnivå och har 
stor del i att så många har fått bostad. 
Att många har fått jobb beror mycket 
på Arbetscentrum, men också på sam-
arbetet med näringslivet. 

– Många lokala företag har anställt 
nyanlända eller erbjudit praktikplatser, 

Etableringens mål: ett självständigt liv

Mahmoud Hamwi drev eget som skräddare i Syrien, och planerar 
en liknande verksamhet i sitt nya hemland. 
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eller gett tips och coachning, säger Nancy Diaz Afzali. 
Motorn är Näringslivsuppropet, ett frukostmöte som kom-
munen organiserar några gånger per termin. Konceptet 
är enkelt: Nyanlända presenterar sig för arbetsgivare och 
tvärtom.

En alldeles nystartad verksamhet för nätverksbyggande är 
Brohuset intill Falsterbokanalen. Här ska företag och fören-
ingar kunna hyra in sig och hålla möten och events, eller låna 
kontorsplats, i utbyte mot en integrationsinsats som exempel-
vis kan vara att ge mentorsstöd åt en nyanländ person som 
söker arbete. 

Nancy Diaz Afzali betonar att den integrationsverksamhet 
som finns i Vellinge kommun inte hade funnits utan samar-
betet med näringslivet och, inte minst, föreningslivet, som 
driver många av projekten. 
– Det betyder enormt mycket för våra klienter att få komma 
in i sociala sammanhang, och där är föreningarna ovärderli-
ga. Kommunens roll har delvis blivit att samordna den kraft 
och den vilja att hjälpa till som redan finns.

Text och foto: Elin Rosenstock

Koppla hunden i våra naturreservat!

Nu när sommaren är här så är det många som gärna går på hund-
promenad i våra fina naturreservat. Då är det viktigt att som hundä-
gare känna till vilka skyldigheter man har för sin hund ute i naturen. 
Hundar får endast vara lösa om de håller sig inom koppelavstånd 
(ca 2 meter) från sin hundförare, enligt Lagen om tillsyn över hun-
dar och katter. Särskilda restriktioner gäller från gäller från 1 mars 
till 20 augusti. För mer detaljerad information om vilka regler som 
gäller i våra olika naturreservat kan du gå in på Vellinge.se/hundar. 

Falsterbo Strandbads café stod utan entreprenör under vintern, 
men praktikanter som arbetstränade såg till att besökarna kunde 

köpa fika som vanligt.

Kustbevakningens gamla byggnad vid Falsterbokanalen blir en 
ny arena för nätverksbyggande. 

Nu får du SMS vid kris och större störningar

Den 3 juni lanserade Vellinge kommun en tjänst som gör att du 
som bor i kommunen får SMS vid kris eller större störningar i 
kommunens service. 

Ditt mobilnummer hämtas från din teleoperatörs databas. Är 
du skriven på en adress i Vellinge kommun och har en mobiltelefon 
som är registrerad på samma adress så kommer du automatiskt att 
vara registrerad för kommunens SMS-utskick.

Det finns flera anledningar som kan göra att ditt mobilnummer 
inte hämtas upp automatiskt. Om du vill registrera ditt nummer 
eller om du av någon anledning vill avregistrera dig görs detta 
enkelt på Vellinge.se/sms

Ny tobakslag träder i kraft till sommaren

Den 1 juli träder en ny tobakslag i kraft. Den nya lagen innebär 
bland annat:

• Ett utökat rökförbud. Förbudet kommer omfatta uteserveringar 
till restauranger och caféer, hållplatser och perronger, lekplatser, 
inhägnade idrottsplatser och entréer till lokaler dit allmänheten 
har tillträde, till exempel affärer och biografer.

• Fler produkter omfattas av förbudet. Exempelvis elektroniska 
cigaretter, och produkter som motsvarar rökning men som inte 
innehåller tobak.  

• Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror. Tillståndsplikten gäller 
för både detaljhandel och partihandel. Tillstånd söks av kommunen 
mellan den 1juli och 31 oktober. Den som inte ansökt om tillstånd 
efter den 31 oktober 2019 får inte sälja tobaksvaror.  

Vill du erbjuda en familjehemsplats?

Just nu har Vellinge kommun behov av fler familjehem och jourhem, 
främst för ensamkommande flyktingbarn i tonåren.

Hur familjen ser ut kan vara väldigt olika. Det viktiga är att du/ni 
som söker har intresse, tid och ork att finnas tillhands för en ung 
person. Ditt hem ska vara geografiskt placerat i Vellinge kommun, 
och det ska finnas ett rum som den du tar emot kan ha som sitt 
eget. Vi söker både jourhem, som tar emot ungdomar tillfälligt 
(vanligtvis 4–6 månader) och mer långsiktiga familjehem.

Är du intresserad? Maila till familjehem@vellinge.se eller kontakta 
Vellinge Direkt, som kopplar dig vidare.
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Näpna kolonisatörer bygger bon på Skanörs 
Vångar
När bostäder började byggas på Skanörs vångar 2011 samlades schaktmassor i en stor hög på ängen 
bredvid de nya villakvarteren. Våren 2014 kunde ornitologer från Falsterbo Fågelstation konstatera 
att dessa jordhögar blivit bostäder de också. 

Över 100 par av den rödlistade backsvalan hade efter den 
långa färden tillbaka från Afrika söder om ekvatorn valt att 
flytta in i massornas sluttningar. 

– Det är mig veterligen första gången vi har fått backsvalor 
i större antal att häcka på Falsterbonäset, säger P-G Bentz 
som är en av ornitologerna vid Falsterbo Fågelstation. 

Backsvalorna gräver upp till en meter långa gångar in i 
branten, berättar P-G Bentz. Längst in bygger de bo. Det är 
vanligt att backsvalorna väljer att bygga bon i grustag och 
jordupplag. Problemet är att dessa ofta är högst tillfälliga 
och då måste svalorna ständigt hitta nya platser att bygga 
bo på. 
 
Efter att svalorna på Skanörs vångar upptäcktes inleddes 
ett samarbete mellan Falsterbo Fågelstation och Vellinge 
kommun för att skydda dessa charmiga och mycket sociala 
fåglar. 
– När backsvalorna tillbringat vintrarna i Afrika har vi 
passat på att göra sluttningarna brantare för att inte rovdjur 
som räv och grävling ska kunna klättra upp och gräva ut 
bona, säger Maja Jonholm, miljöstrateg på Vellinge kommun.
– Vi har också satt upp skyltar vid kolonin där vi informerar 
om backsvalan och uppmanar folk att visa respekt och inte 
störa fåglarna genom att gå för nära deras bohålor, säger 
Maja Jonholm. 

Men alla som vill är såklart välkomna att komma och titta 
på dessa livliga fåglar som brukar stanna kvar till början av 
september innan de styr kosan mot sydligare breddgrader 
igen. Ett tips är att ta med bra kikare så att du inte behöver 
gå så nära. 

Jordhögarna på Skanörs vångar kommer tyvärr inte att 
kunna vara kvar för alltid. De ligger på ett område som i 

kommunens översiktsplan är utmärkt som exploaterings-
område, vilket innebär att det någon gång i framtiden kom-
mer att byggas bostäder här. Med anledning av detta jobbar 
Vellinge kommun tillsammans med Falsterbo Fågelstation 
för att hitta alternativa boplatser åt svalorna. 

– Vi jobbar aktivt för att hitta en alternativ boplats åt fåg-
larna och förhoppningen är absolut att vi ska ha en på plats 
innan vi behöver ta bort den här jordhögen, säger Maja 
Jonholm.

Text och foto: Stefan Danielson

P-G Bentz och Maja Jonholm framför backsvalekolonin på Skanörs vångarMatdags för ungarna i boet. Foto: P-G Bentz
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Att det finns levande centrum i kommunens 
olika tätorter är en strategiskt viktig fråga för 
Vellinge kommun. Då är samarbetet med cen-
trumföreningarna A och O. 

Vellinge kommuns centrumföreningar är Skanör Falsterbo 
Centrumförening, Vellinge Centrumförening och Han-
delsplats Höllviken. Deras medlemmar utgörs av orternas 
företag och föreningarnas syfte är främst att göra orten till 
en trevligare handelsort. Lyckas man med det så skapas en 
positiv spiral där fler företag vill flytta in och fler personer 
vill komma och handla. Därför är centrumutveckling något 
som även Vellinge kommun har intresse i. 

– Centrumutveckling i Vellinge kommun handlar om att 
utveckla samverkan och förståelse mellan kommunen, 
fastighetsägarna, handeln/företagen och invånarna, säger 
Christer Ekdahl, näringslivssamordnare på Vellinge kommun.

För att skapa synergieffekter träffar kommunens närings-
livsenhet regelbundet ordförandena för de olika förening-
arna. De senaste åren har föreningarna också fått ett bidrag 
av kommunen. I år ligger det på 100 000 kronor. Pengarna 
har hjälpt föreningarna att bygga upp sina organisationer 
vilket i sin tur har gjort att återkommande evenemang, som 
marknader och festivaler, har blivit mer etablerade. Och 
föreningarna har också vågat ta nya grepp. Som när Vel-
linge Centrumförening förra året anordnade ett bröllop på 
torget, där alla företagare bidrog med sitt.

– Vårt mål är att engagera. Att få ut folk från äldreboen-
dena när det är jul, att locka barnfamiljerna till torget när 

det händer något. Bröllopet visar på bredden i vårt lokala 
näringsliv. Men utan samarbetet med kommunen hade vi 
inte haft en förening, vilken är grunden för att vi ska kunna 
arrangera något sådant tillsammans, säger Lotta Johansson, 
ordförande i Vellinge Centrumförening. 

Text:  Louise Dock

Har du någon fråga eller synpunkt om skolan, kulturutbudet, 
bostadsplaneringen eller något annat som rör kommunen? 
En idé om vad som saknas, eller hur något kan bli ännu bättre? 

Lördagen den 24 augusti bjuder vi in till en dialog under lättsamma 
former i Nyckelhålsparken i Höllviken. Klockan 11.00–13.00 finns 

alla politiska nämnders ordförande på plats för att ta del av dina 
frågor och åsikter. Ta chansen att berätta vad som är viktigt för dig, 
det är med hjälp av dialog kring våra hjärtefrågor som vi tillsam-
mans gör Vellinge till en ännu bättre kommun. 

Vi bjuder på korv och kaffe.

Med kommunens olika centrum i centrum

Välkommen på invigning av Bokdalsplatsen den 29 juni!
Sedan förra året har det byggts om på Kungstorpsvägen och på 
Kronodalsområdet i Höllviken. Nu är dessa byggprojekt äntli-
gen färdigställda och kommunen vill fira hur fint allting har blivit 
tillsammans med dig genom en invigning av Bokdalsplatsen framför 
Omtankens hus. 

Superduo kommer stå för musiken, kockarna från Omtankens hus 
bjuder på korv med bröd och chokladkaka, och invigningstal kom-

mer att hållas av kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler 
(M). Även det nya konstverket Madonna av Bertil S. Nilsson kom-
mer att avtäckas i samband med invigningen och det fina vatten-
spelet sätts igång för första gången. Ljungens seniorer kommer att 
manna upp och lära ut boule.

Varmt välkommen!

Foto: Vellingebilder

Foto: VellingebilderFoto: Vellingebilder

Grilla med politiker den 24 augusti
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Under sommaren finns det massvis att se och 
upptäcka på Falsterbo Strandbad. Naturum ar-
rangerar tillsammans med bland annat Falsterbo 
Fågelstation och Falsterbonäsets Naturvårds-
förening flera roliga aktiviteter för dig som är 
intresserad av djur och natur.

Bland annat kommer du att kunna gå på guidad promenad 
med fokus på strandängarnas fågelliv tillsammans med 
ornitologen P-G Bentz. Eller varför inte ta en sälmorgon 
på Nabben där du har möjlighet att höra Jan-Åke Hillarp 
berätta om sälarna på Måkläppen och titta på dessa majes-
tätiska djur med tubkikare. 

Om du är mer intresserad av våra mindre vänner så arrang-
eras också Insekternas dag under sommaren där du kan 
leta humlor, fjärilar och andra insikter på land och i vatten. 
Håvning i havet är en annan populär aktivitet som du kan 
läsa mer om här nedan. 

Utställning av Lars Holm
Falsterbo konsthall är givetvis också öppen under sommaren.
Just nu pågår en utställning av Lars Holm. Lars är en 

konstnär som ofta utgår från olika teman och gärna stora 
format i sitt måleri. Denna utställning kommer att visa an-
sikten och skärvor i akvarell. Akvarellen är svårbemästrad 
och livfull och själva processen med pigment och flödande 
vatten ger ständigt nya spännande utmaningar. 

Ny restaurang
Under sommaren har också restaurangen på Falsterbo 
Strandbad öppnat igen med nye krögaren Johan Ahlbin. 
Enligt Johan kommer restaurangen att anpassa menyn efter 
säsong. Utbudet kommer att variera under året med allt 
från café, lunchservering, á la carte, och after beach. Kon-
ceptet är en okonstlad meny med enkel, vällagad mat som 
passar den stora massan. 

Så varmt välkommen till Falsterbo Strandbad i sommar! 
Ät gott, njut av konst och följ med på spännande natur-
upplevelser. 

För fullständigt program och mer information kolla 
gärna in falsterbostrandbad.se eller Falsterbo Strandbads 
Facebooksida.

För tredje året i år arrangeras aktiviteten 
Håvning i havet av naturum på Falsterbo 
strandbad. Håvningen har blivit popu-
lärare för varje år som gått och Camilla 
Wadlund som håller i aktiviteten tycker 
det är glädjande att folk blivit mer intres-
serade av den lokala och globala havsmil-
jön. Här svarar hon på några frågor om 
håvningen. 

Vilka kan vara med på håvningen? 
Håvningen är för alla! Vi har haft allt 
från familjer med barn och barnbarn till 
SFI-klasser från Malmö. Många familjer 
är återkommande deltagare.

Vad letar ni efter? 
Med håvar, luppar, vattenkikare och fält-
litteratur letar vi efter allt möjligt som kan 
finnas nere vid stranden. Många kom-
muninvånare och besökare rör sig längs 

stranden dagligen men vet inte alltid vad 
som lever i strandkantsmiljön. Att få ett 
namn på det man ser dagligen kan få en 
att vilja upptäcka mer i naturen!

Vad brukar det kunna bli för fynd? 
Olika små kräftdjur, fiskyngel, maneter 
och de vanligaste algarterna i Falsterbo. 
Tyvärr dyker det även upp en och annan 
plastbit ibland. 

Håvningen äger rum varje onsdag klock-
an 10.30 och varje fredag klockan 9.30. 
Aktiviteten pågår i ca 30 min. Samling 
vid entrén på Falsterbo Strandbad.

Förutom håvning i havet anordnar na-
turum under hela våren och sommaren 
olika vandringar, småkrypsletning både 
i dammen och på land och andra roliga 
aktiviteter.

Vad döljer sig i strandkanten?

Besök Falsterbo Strandbad i sommar!
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