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ommaren nalkas och jag
hoppas den kommer bjuda på
härligt väder som lockar till
mycket utevistelse med sol, bad och
andra aktiviteter. Även denna som
mar kommer präglas av hemester
för många och vi räknar med att
många kommer besöka Vellinge
kommun. Själv kommer jag att till
bringa största delen av sommaren
på hemmaplan och njuta av allt det
fina som finns här och passa på att
besöka det stora utbudet av restau
ranger och serveringar. Mycket be
sökare och många på hemmaplan
innebär ökad trafik och jag ber er
att ta det lugnt i trafiken och om
möjligt använda cykel istället för bil.
Glöm inte att vi fortfarande är mitt
i en pandemi. Vi måste fortsatt
hjälpas åt att hålla i, hålla ut och
hålla avstånd för att minimera smitt
spridningen.
I kommunen är det full fart; det
pågår bostadsbyggnation på olika
platser, planering av nya skollokaler
i Hököpinge, Höllviken, Skanör och
Falsterbo. Utegym och padelbanor
är under uppbyggnad. Åtgärder för
förbättrad kollektivtrafik och infra
struktursatsningar är i full gång.
Program för Framtidssäkrad välfärd
har beslutats av kommunfullmäktige
och olika projekt och aktiviteter
inom skola och äldreomsorg är un
der uppstart. Program för Hållbar
utveckling kommer behandlas på
kommande kommunfullmäktige
möte. Två viktiga och långsiktiga
program som vi kommer ha stort
fokus på under hela 2020-talet
och som ni kommer få höra
mer om framöver.
Njut av sommaren och ta
hand om varandra.
Vi hörs och ses – till
dess ha det bäst!
Carina Wutzler (M)
Kommunstyrelsens
ordförande

Ansvarig utgivare:
Charlotte Unosson
charlotte.unosson@vellinge.se
Vellinge kommun
Telefon: 040-42 50 00
Post: 235 81 Vellinge
Besök: Norrevångsgatan 3
Repro och tryck: Exakta Print AB
Grafisk produktion: ordobild.se

2

Superentreprenörer
på Sundsgymnasiet
Kanske kommer nästa Spotify, Klarna,
Minecraft eller Oatly att startas i Vellinge. Sverige rankas i topp i EU när det
kommer till innovation. Sett till landets
storlek är Sveriges startupsektor en av
världens mest framstående och tillsammans London och Paris listas Stockholm i topp när det kommer till att ha
flest så kallade unicorn-bolag, värderade
till mer än en miljard dollar. Entreprenörerna är några av vår tids superhjältar
och aldrig har kompetens inom entreprenörskap och innovation varit lika
efterfrågad som nu. Inte minst för att
lösa de stora miljö- och samhällsutmaningarna som världen står inför, kommer framåtdrivande entreprenörskap att
spela en nyckelroll. Det har Sundsgymnasiet tagit fasta på.
Sundsgymnasiet startar nu upp ett
nytt program för alla som vill läsa ekonomi med inriktning på att starta och
driva företag. På utbildningen kommer
eleverna att läsa ekonomiprogrammet

men med ett särskilt fokus på entreprenörskap.
– Det är verkligen spännande att vi
drar igång den här utbildningen till hösten och vi har ett bra söktryck. Vi kan
redan idag hos våra gymnasister på ekonomiprogrammet se ett stort intresse av
att driva företag så detta är ett naturligt
steg för oss, säger Josef Holmqvist biträdande rektor på Sundsgymnasiet och
ansvarig för programmet.
Frågor som rör företagande har sedan länge varit prioriterade på Sundsgymnasiet där man bland annat etablerat ett samarbete med Ung
Företagsamhet.
– Företagandet är inget nytt för oss
men vi vill lägga i en växel till och vi
kan se att det är efterfrågat. I Vellinge
kommun bor och verkar många företagare med ett brett kontaktnät så vi tror
att vi kan få till ett bra samarbete med
näringslivet, avslutar Josef.
Text: Gustaf Lorentz

Detta gäller för dig och din hund
Koppla hunden i våra naturreservat
För våra hundar gäller lagen om tillsyn
över hundar och katter, Vellinge kommuns lokala ordningsföreskrifter samt
Länsstyrelsens specialregler för naturreservaten och djurskyddsområdena i
kommunen. Dessa lagar och regler är
till för att skydda alla fåglar och småvilt
ute i naturen.
Särskilt viktigt är det att skydda de
vilda djuren, både däggdjur och fåglar,

under den mest känsliga tiden när djuren får sina ungar.
Det är alla hundägares skyldighet att
känna till vad som gäller när man vistas
ute med hunden i vår gemensamma
natur (Lag om tillsyn över hundar och
katter, SFS 2007:1150). Lagen om tillsyn
över hundar och katter gäller från 1
mars till 20 augusti. Hundar får endast
vara lösa om de håller sig inom koppelavstånd (ca 2 m) från sin hundförare.

Extra uppsikt över hunden från 1 mars i våra naturreservat
Nedan presenteras de regler som gäller för några av våra naturreservat.
Läs gärna mer på Vellinge.se/hundar.
Flommens naturreservat
Koppeltvång från 1 mars till 31
oktober. Hundar får ej vistas på
badstränderna från 1 maj – 31 au
gusti kl. 06.00 – 20.00 (observera
tiden).

Ljungskogens och Ljunghusens
Strandbads naturreservat
Koppeltvång från 1 mars till 30 sep
tember. Hundar får ej vistas på bad
stränderna från 15 maj till 31 augusti
kl 08.00 – 20.00.

Skanör Höllvikens, Foteviks
områdets och ArriesjönGavelsbjärs naturreservat
Koppeltvång från 1 mars till 20
augusti.

Måkläppen
Beträdandeförbud för hundar under
hela året. Beträdandeförbud för
människor mellan 1 februari och 31
oktober.

Gott betyg för Vellinges näringslivsklimat
i SKR:s kvalitetsmätning
Sveriges Kommuner och Regioners
(SKR) årliga servicemätning visar att
Vellinge kommuns arbete för att förbättra servicen gentemot företag har
gett resultat. Företagare som haft relevanta ärenden hos kommunen får svara
på frågor, samt ges möjlighet att delta i
en helhetsbedömning som presenteras
som ”nöjd-kund-index” (NKI).
Årets NKI har ökat från 75.8 till 76.5
vilket ligger över rikssnittet på 74, en
signal om att arbetet är på rätt väg, enligt Annica Carlstedt, näringslivs- och
turismchef i Vellinge kommun. NKI för
bygglov har ökat från 50 år 2016 till 75 i
år.
– Ett samlat internt grepp kring frågorna tillsammans med politiken, vår
bygglovs- och adminpersonal, stadsarkitekt och näringslivsenheten och i nära
samarbete med näringslivet har spelat en
stor roll. Även bygglovshandläggarnas
effektivitet, engagemang och lösnings
orienterade arbetssätt är avgörande för en

upplevd god service. Årets insikts
mätning är ett tydligt kvitto på att vi
lyckats med dessa delar, säger Mentor
Demjaha, Plan- och bygglovschef på
Vellinge kommun.
Vellinge kommun har ett gott företagsklimat och är sedan många år i toppskiktet bland Sveriges kommuner. Ett
välmående näringsliv stärker kommunen
som helhet och det är viktigt att vara en
företagarvänlig kommun.
– Vi har lagt en bra grund för att förbättra servicen och korta handläggningstiderna genom bland annat e-tjänster,
företagslots och servicegaranti. Det har
varit ett stort inflöde av ärende under det
senaste året och det är positivt att vi lyckats upprätthålla en positiv trend. Vi jobbar vidare för att bli ännu bättre och ser
mätningen och återkopplingen från företagen som en viktig input i det arbetet,
berättar Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mentor Demjaha, Plan- och bygglovschef.
Foto: Elin Falkenström

Text: Karna Holmgren

Digitala tjänster som förenklar vardagen
Utbudet av digitala tjänster växer stadigt i kommunen. Senast i raden
av nyheter i tjänsteutbudet är ett digitalt ritningsarkiv där du snabbt
och enkelt själv kan ladda ner de ritningar du vill ha.

Kraven på digitala tjänster ökar hela
tiden.
– I takt med att digitala konsumenttjänster blir en allt mer naturlig del i
vardagen ökar också förväntan på kommunens förmåga att möta kommuninvånare och företagare med digitala tjänster
som förenklar vardagen, säger Thomas
Jarbo, programchef och ansvarig för
Digital Agenda för Vellinge.
Detta återspeglas i antalet digitala
ärenden till kommunen. 2015 inkom
5 000 ärenden digitalt. Förra året var siffran 20 000. Samtidigt ökade trafiken på
Mina Sidor med 40 procent under 2020.
Arbetet med att digitalisera och automatisera arbetssätt och interna processer
pågår, samtidigt som det digitala tjänste
utbudet växer. Ett större projekt som
nyligen blev klart och lanserades är det

digitala ritningsarkivet som nu finns på
Vellinge.se. Plan- och byggenheten har
de senaste åren scannat in analoga ritningar och nu finns de samlade på en
och samma plattform.
– Det är en självservicetjänst där användaren enkelt kommer åt sina ritningar
utan att begära ut och vänta. Vårt mål är
att förenkla vardagen för kommun
invånarna och det gör verkligen den här
tjänsten, säger Thomas Jarbo.
Det finns inga nationella jämförelser
när det kommer till digitala tjänsteutbud, men Vellinge ligger bra till, enligt
Thomas Jarbo.
– Vi har ett bra utgångsläge. Vi är
tillräckligt små för att kunna samverka
och ha sammanhållen service. Samtidigt
är vi så pass stora att vi, även tack vare
att det finns en politisk vilja, faktiskt

Thomas Jarbo, foto: Leif Johansson

kan göra riktigt bra saker, säger han.
Digitaliseringsarbetet fortsätter.
Kommunen jobbar på att svara upp mot
kraven på tillgänglighet, ökad insyn och
känsla av kontroll hos användarna.
– Nästa stora leverans vi vill kunna
göra är en betalningstjänst kopplad till
våra befintliga e-tjänster, för att göra det
enklare för kommuninvånarna och för
att undvika fakturor. Vi håller även på att
implementera digital post och vi tar fram
olika interna e-tjänster för att effektivisera vårt arbete, säger Thomas Jarbo.
Text: Elin Falkenström
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Robert Seremet, Carina Wutzler och Louise Erlandsson är glada att bygget av nya skolan snart kommer igång.

Tre röster om
nya skolan i Hököpinge
Utifrån en grundstomme bestående av hemklassrum och genomarbetade specialsalar,
så öppnar sig kreativa ytor som möjliggör pedagogiska utflykter och utmaningar för
både pedagoger och elever. Skolbyggnaderna inramas av genomtänkta och varierande
utemiljöer som sträcker sig ut mot det kringliggande samhället.
– Det kommer bli en modern skola med
ljusa och fina lokaler som innehåller
kreativa och flexibla lärarmiljöer för
både elever och personal. Hela skolan är
noggrant planerad – såväl inre som yttre
miljöer – och är väl anpassade efter olika åldrar. Kunskap, lärande, nyfikenhet
och arbetsro har varit i fokus, berättar
Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens
ordförande.
Grunden för utformningen av skolans läromiljöer är ett lärarmiljö
program, som togs fram av en arbetsgrupp i kommunen genom ett
samarbete mellan utbildnings-,
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fastighetsavdelningen, rektorer samt
stadsarkitekten – med vision att Hököpinges nya skola är en skola för framtiden. Under projektets gång har referensgrupper, bestående av lärare från
Vellinge kommuns skolor, deltagit för
att ta vara på all den kunskap som finns
inom våra verksamheter. Louise Erlandsson, rektor på Hököpinge skola, är
väldigt stolt över att hennes, lärares och
elevers erfarenheter har tagits till vara i
projektgruppen.
– Hököpinge skola är en skola byggd
för elever. Den är också summan av
mina 40 år som skolledare. Det är forsk-

ning och lång erfarenhet i en fin blandning. Tack vare lärarmiljöprogrammet
tillsammans med så mycket annat i botten är jag säker på att skolan kommer
lyckas, berättar Louise Erlandsson.
Carina Wutzler förklarar vidare att
skollokalerna har utformats på ett sätt så
att de även ska kunna användas av andra,
såsom allmänhet och föreningar, utanför
skoltiden. Sporthallen blir exempelv is ett
fint tillskott för det breda och aktiva
föreningslivet som finns i kommunen.
Hon hoppas att det är en plats där alla
ska trivas och få en trygg skolgång som
rustar barnen för framtiden.

Björn M Jakobsen, ordförande Handelsplats Höllviken, Lotta Johansson ordförande
Vellinge centrumförening och Lars Rosén ordförande Skanör-Falsterbo centrumförening.

Handla lokalt-häftet – ett samarbete mellan
kommunens centrumföreningar

Robert Seremet som är projekt- och
byggledare för skolbygget berättar att
det är en lättnad att alla beslut har tagits
och godkänts så att de kan fokusera
fullt ut på själva byggprocessen. I dagsläget går allt enligt tidsplanen och mer
information om projektet kommer finnas tillgänglig längre fram.
– Jag skulle säga att alla vi som har
varit med i processen är väldigt nöjda
med utförandet. Fokus har varit klimat,
energi och material vilket kommer göra
skolan till en miljöbyggnad, säger Robert Seremet.
Utöver en miljösmart byggnad så
berättar Louise att det viktigaste för en
ny skola är ett gott bemötande, något
som hon hoppas att våra nya skolor skall
vara kända för. Hon menar också på att
forskning idag visar på att goda relationer är grunden för att vi bland annat ska
ha så goda förutsättningar som möjligt
för att kunna ta till oss kunskap.
– Vi vill ha en fantastisk relation med
barnen redan i förskolan. Barnen ska
känna sig välkomna och entusiastiska
långt innan de börjar, avslutar Louise.
Text: Amanda Knöös

Under våren startade Vellinge kommuns
centrumföreningar en gemensam satsning för att stödja den lokala handeln.
Resultatet blev ett rabatthäfte, som är
fullt med bra lokala erbjudanden från
butiker, medlemsföretag och restauranger
över hela kommunen och som kan utnyttjas fram till den 31 oktober.
Överskottet från försäljning går till
de ideella centrumföreningarna, dess
medlemmar och i förlängningen till alla
kommuninvånare i form av nya trevliga
aktiviteter och event.
Det är tufft för många så varje bidrag
till lokal handel ökar möjligheten till

fortsatt framtid för alla parter. Så håll
utkik efter Handla lokalt-häftet runt om
i kommunen, säger Handelsplats Höllvikens ordförande Björn M Jakobsen.
För mer information om häftet
och försäljningsställen se Handelsplats
höllvikens hemsida
www.handelsplatshollviken.se
I Vellinge kommun finns tre
centrumföreningar, som alla jobbar för
att stötta den lokala handeln samt skapa
trevliga evenemang för kommunens
invånare, som till exempel Valborgsbål,
Allsång vid kanalen och Vellinge
kalajset, för att nämna några.

Så kontaktar du våra trygghetsvärdar
Kommunens trygghetsvärdar arbetar
för att öka den upplevda tryggheten och
med att förebygga oönskade händelser.
Detta gör de genom att vara närvarande
runt om i kommunen och genom relationsbyggande nätverk jobbar de för att
förekomma problem innan de uppstår.
Har du tankar och funderingar runt
trygghetsfrågor? Eller vill du lämna ett
trygghetsrelaterat tips? Då kan du göra
det via e-tjänsten Trygghetstips på Vellinge.se. På hemsidan kan du också läsa
mer om trygghetsvärdarna och hitta
kontaktuppgifter.
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Anhörigstöd under
pandemin

"Vi tar oss tid att lyssna"

Ger du stöd till någon närstående som
är under 65 år och har en funktionsnedsättning eller lider av psykisk ohälsa? Då
har du möjlighet att få anhörigstöd av
Vellinge kommun.
– Under pandemin får vi hitta nya
sätt att ge stöd. Kanske träffas vi utomhus på en promenad, eller så ger vi stödsamtal digitalt och per telefon, berättar
Lizett Lood som är en av tre anhörigstödjare i kommunen.
Hur önskar du få stöd? Gå gärna in på
Vellinge.se/anhorigstod och svara på en
enkät om vilken hjälp du skulle vilja få.

Madelene Asp och Emily Chris
tensen är Vellinges nya äldre- och
anhöriglotsar. De har båda nära
till skratt och känner stor ömhet
för sina medmänniskor.

Välkommen till
Fixartjänst
Är du 65 år eller äldre och bor i kommunen? Behöver du hjälp att hänga upp
tavlor, byta batteri i brandvarnaren eller
sätta upp en ny gardin? Då har du möjlighet att få hjälp med detta av Fixartjänst. Du kan få hjälp upp till fyra
gånger per år, ca 45 minuter vid varje
tillfälle, utan avgift. Material och verktyg ingår ej. Kontakt: telefon 0790-66
24 95, vardagar 12.30-16.30 eller e-post:
stknut.vaktmastare@forenadecare.com
Läs mer om Fixartjänst på Vellinge.se.

– Vår uppgift är att hjälpa de äldre i
kommunen, säger Madelene. Det kan
handla om att kolla upp praktiska saker,
kanske har man frågor om kommunens
äldreomsorg och service. Man vill hitta
rätt blanketter för att inte behöva skickas runt till olika instanser.
En viktig del av vårt arbete är att
hjälpa personer som besväras av ofrivillig ensamhet. Det finns så många trevliga aktiviteter i vår kommun, och vi hjälper till att introducera dessa för dem
som önskar. Vi har tre aktivitetshus,
Almgården i Vellinge, Bäckagården i
Skanör och Postgården i Höllviken. Här
händer mycket spännande när de öppnar igen, men även nu under pandemin
är det olika aktiviteter på gång, utomhus. Vi visar också vilka olika pensionärsföreningar som man kan gå med i.
– Det gäller att fånga upp de personer som behöver nya kontakter och aktiviteter, och det ska vi göra genom uppsökande verksamhet, berättar Emily. Vi
kommer att kunna ge stöd- och motiva-

Gun-Britt Sandell trivs fint tillsammans
med våra nya äldre- och anhöriglotsar
Emily och Madelene.

tionssamtal för att den enskilde ska våga
öppna upp sig för nya kontakter.
Sedan är det viktigt att förmedla all
service som finns i kommunen. Det kan
gälla hemtjänst, anhörigstöd och kontakter med hälso- och sjukvård.
– Vi tar oss tid att lyssna, säger Madelene. Att ge lite av sig själv kan göra
stor skillnad. Ett bra samtal kan man
leva länge på, och den känslan är ömsesidig. Vi lär oss mycket av att lyssna på
de äldre.
Önskar du kontakt med äldre- och
anhöriglots? Ring Vellinge direkt 04042 50 00 eller gå in på Vellinge.se.
Text och bild: Görel Bockasten

Vad är en god man?
Reine Eriksson har i många år haft uppdraget som god man i Vellinge
men har nu övergått till att arbeta som mentor för nya gode män i
kommunen. Anne Marbrandt är sedan två år tillbaka överförmyndare
på myndigheten i Vellinge kommun.
Vad är en god man?
– Det är en person som utses av allmän
domstol att hjälpa en så kallad huvudman, berättar Reine. Huvudmannen är
en man eller kvinna som behöver hjälp
med att hantera sin vardagsekonomi.
Det är också viktigt att se till att huvudmannen har det så bra som möjligt. Att
en god man inte bara tänker utifrån
siffror, utan även med hjärtat.
Vilka egenskaper är viktiga för
uppdraget?
– Man måste vara lyhörd och kunna
kommunicera med huvudmannen om
praktiskt taget allt, och på ett respektfullt sätt, menar Reine.
– Att ha en stark moralisk kompass
är också viktigt, betonar Anne.
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Vad fick dig att bli överför
myndare, Anne?
– För mig som har en bakgrund både
som jurist och med att arbeta med ideella organisationer var steget inte långt till
att ta ansvar för att stödja personer i
samhället som behöver hjälp för en
fungerande vardag.
Vad är visionerna framöver för
myndigheten?
– Tidigare har vi saknat rätt utbildningar, och det har vi fått kritik för. Just nu
sjösätter vi ett mentorprogram för nya
gode män i kommunen, och dessutom
ska alla gå en grundutbildning. Allt för
att höja kompetensen.
– Att Reine nu åtar sig uppdraget
som mentor är otroligt uppskattat, säger

Reine arbetar som mentor för gode män
och Anne är överförmyndare i Vellinge.

Anne. Med sin långa erfarenhet och
sina sunda värderingar är han en stor
tillgång för oss. Det är viktigt att en god
man känner sig rätt utbildad och uppskattad.
– Vår vision är att ha Sveriges bästa
godmanskår, avslutar Anne.
Är du intresserad av att bli god man?
Gå in på Vellinge.se och gör en intresseanmälan.
Text och bild: Görel Bockasten

Kristina Papai i Ängavägens väg- och
gångtunnel med Niklas Askers verk
”Ängaskogen”. Foto: Elin Falkenström

Konsten berikar det offentliga rummet
Blev det ingen konstrunda i
våras? Passa på nu i sommar
att upptäcka och bekanta
dig med vår offentliga
konst! Kolla in den nya
guiden på Vellinge.se och
lär dig mer om konsten
runt om i Vellinge kommun.
– Den offentliga konsten är viktig för
den skapar sinnliga upplevelser och ett
rikare offentligt rum. Den kan göra en
plats mer attraktiv, ge mervärde åt den
och dess gestaltning och är en del av en
kommuns historia, kulturarv och dess
samtid, säger Kristina Papai, kulturchef
i Vellinge kommun.
Runt om i kommunen finns konstverk som köpts in av Vellinge kommun
och Vellingebostäder, och som donerats
av både konstnärer och samlare. När ett
erbjudande om en donation kommer in
gör kommunens tjänstemän en bedömning av verket – på vilka sätt det är relevant, konstnärlig kvalitet, syfte och att
konstverket samspelar med platsen –
och därefter fattas politiskt beslut om
donationen ska tas emot.

Men kommunen är även beställare.
Som till exempel med konstverket
”Ängaskogen” i Ängavägens gång- och
cykelväg i Vellinge. Där började det med
att en trygghetsvandring visade att platsen upplevdes som mörk och otrygg.
– Vi fick i uppdrag att skapa en tryggare, ljusare och attraktivare tunnel med
hjälp av en konstnärlig gestaltning. De
flesta som passerar tunneln är
gymnasieelever så vi valde att samarbeta
med elever från estetiska programmet
på Sundsgymnasiet. De spånade idéer,
och kom fram till att verket skulle ge en
positiv upplevelse och att det skulle
finnas en ledsagare genom tunneln. Tre
konstnärer fick lämna förslag på utsmyckning och till slut resulterade det i
Niklas Askers verk, en ljus sommarskog
med en vit linje som följer med en genom hela tunneln, som en ledsagare,
säger Kristina Papai.
”Ängaskogen” och alla andra offentliga konstverk finns nu samlade på ett
och samma ställe på kommunens hem
sida Vellinge.se. Där kan man läsa mer
om konstverken.
– Vi ville göra konsten mer tillgänglig och synlig. Det ska vara enkelt att
leta upp och få information om verken.
Konstverken kommer ju till liv först i
Livsnjutaren
av Bie Norling.

mötet med betraktaren. Kanske tänker
man inte alltid på konsten när man passerar och vi hoppas att guiden kan

Fantasi av Agneta Gynning.

väcka nyfikenhet och göra dem enklare
att upptäcka, säger Kristina Papai.
På sikt är guiden tänkt att utvecklas
för att öka tillgängligheten och överblicken ännu mer.
– Jag skulle gärna se en karta kopplad
till guiden, så att man ännu enklare kan
använda den till exempel om man vill
göra en konstrunda och läsa i mobilen.
När det gäller utvecklingen av den
offentliga konsten i kommunen vill
Kristina jobba ännu mer med konstnärliga uttryck som förstärker platsen där
verken finns.
– Vi ska fortsätta att ha relevant
konst med hög konstnärlig kvalitet som
samspelar med sin miljö och blir ännu
mer av ett dess sammanhang.
Text: Elin Falkenström
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Vi är givetvis stolta över våra fantastiska stränder, men det finns
ju så mycket mer att upptäcka! På bilden finns ett axplock av
utomhusaktiviteter. För ännu mer information och tips besök
Vellinge.se/naturnara och Semesterkänsla.se.
Nästa nummer kommer ut i september 2021.
Vellinge.se | #bättreutsiktervellinge

