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De annorlunda tiderna fort-
sätter, men vi går mot ljusare 
tider. Våren gör sig påmind, 

ger extra energi och uteaktiviteter 
lockar ännu mer. Det finns mycket 
att göra i kommunen; ta med pick-
nick och gå längs Skåneleden eller 
cykla längs Sydkustleden. En fantast
isk naturupplevelse!

Det finns även motionsslingor 
och utegym för den som vill 
motion era. Jag vill passa på att tipsa 
om det nyanlagda utegymmet i Vel-
linge tätort. För den leksugne finns 
flera olika lekplatser runt om i kom-
munen. Nyckelhålsparken har  
exempelvis blivit en populär mötes-
plats för både yngre och äldre.  
Besök gärna vår nya temalekplats i 
Hököpinge, sagolekplatsen vid 
Campus området i Vellinge och de 
nya lekplatserna i Skanör. Och vi 
har många fler. Du hittar dem på 
vellinge.se. 

Vi har det otroligt fint i vår kom-
mun, med vacker natur och genom 
olika satsningar i vår miljö. Så ska 
det fortsätta vara. Låt oss hjälpas åt 
och vara rädda om vår natur och 
närmiljö; Ta med eventuellt skräp 
hem igen eller släng det i något av 
alla sopkärl som finns utplacerade. 
Mycket folk i rörelse innebär också 
mycket trafik. För allas vår säkerhet 
och trygghet är det viktigt att vi 
följer de regler som gäller. Genom 
att vi tillsammans tar ansvar kan vi 
hålla fortsatt snyggt och tryggt i 
kommunen. 

Sist men inte minst: Håll i, håll ut 
och håll avstånd för att minska 
smittspridningen.

Vi hörs och ses – till dess ha det 
bäst!

Carina Wutzler (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Barnahus Söderslätt
Vad är ett Barnahus?
–Vellinge och Svedala har tillsammans 
med Trelleborg Barnahus Söderslätt. 
Det är en trygg miljö där vi tar emot 
barn och ungdomar som misstänks ha 
blivit utsatta för ett brott. Här kan bar
net berätta vad som hänt. Barnahus är 
en samverkan mellan myndigheter med 
olika ansvarsområden. Åklagare och 
polis ansvarar för brottsutredning, soci
altjänst för stöd och skydd, sjukvården 
för den fysiska hälsan och ungdomspsy
kiatrin för den psykiska hälsan, berättar 
Eva Lundahl som arbetar som chef för 
Barn och Familj Myndighet här i Vel
linge.

Hur kan ett ärende se ut? 
En skola gör en orosanmälan till social
tjänsten. Det kan handla om våld på 
olika sätt. Då inleder vi omgående en 
utredning och en skyddsbedömning.  
Vi beslutar om det ska göras en polis
anmälan eller inte. Sedan pratar vi med 
barnet och kontaktar Ulrika Mogren 
som är samordnare på Barnahus. De 
olika myndigheterna träffas i ett samråd 
och kommer fram till hur man går vidare.

Vad händer med barnet efter en 
utredning?
Genom öppenvården kan barn och för
äldrar lära sig lösa konflikter utan våld. 

Tillsammans med andra barn kan barnet 
också får berätta om sina upplevelser. 
Det kan vara skönt att höra att man inte 
är ensam. Om det inte är tillräckligt 
tryggt för barnet att bo hemma, kan 
barnet behöva en annan familj.

Har du visioner om hur Barnahus 
ska utvecklas?
Vi vill skapa både föräldrar–och barn
grupper i samband med att det varit 
förhör. När allt är som färskast, är 
man mest mottaglig för att ta emot 
hjälp. 

Text: Görel Bockasten

Barnahus Söderslätt tar emot barn som 
misstänks ha blivit utsatta för brott.
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Kommunens tre centrumföreningar går 
samman i en gemensam satsning för att 
stötta den lokala handeln. Tillsammans 
håller de på att ta fram ett häfte med 
spännande erbjudanden kring allt från 
mat och dryck till upplevelser och boende.  

–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” 
rabatthäftet som kommer i april, säger 
Handels plats Höllvikens ordförande 
Björn M Jakobsen. 

Spännande  
lokal satsning  
av kom munens 
centrum föreningar

Information om  
Patientnämnden 
Skåne 

Patientnämnden är en fristående och 
opartisk instans som ska finnas i alla 
regioner. Uppdraget är att handlägga 
synpunkter och klagomål inom bland 
annat vård och omsorg. Man kan vända 
sig dit eller direkt till den som utfört 
den vård som man har synpunkter på. 
Mer information om Patientnämnden 
finns på Vellinge.se
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En ny entré till Vellinge
I oktober påbörjades om-
byggnationen av Norra in-
farten till Vellinge. Projektet 
har nu pågått i lite mer än 
fyra månader och den första 
etappen av tre kommer 
vara färdig inom kort. Snart 
inleds arbetet med det som 
ska bli kronan på verket. 

I oktober 2020 togs det första spadtaget 
till den nya entrén till Vellinge av Per
Olof Brondin, projektledare för Norra 
infarten, och Fredric Roth, platschef. 
Planen att modernisera Norra infarten 
till Vellinge har varit på tapeten under 
en lång tid, men nu har planen äntligen 
gått till verket. 

Idag är Norra infarten bara en avfart 
från motorvägen som slutar i en kors
ning vid Norra leden, men inom ett år 
kommer besökare till Vellinge mötas av 
en vackert belyst cirkulationsplats som 
följs av en ny vägsträcka som letar sig 
rakt in till centrum. 

Om man vill komma till Vellinge 
centrum idag måste man mer eller mindre 
köra runt hela staden. När vi i den andra 
etappen konstruerar den stora cirkula
tionsplatsen skapar vi en väl komnande 
färdväg rak in i centrum, säger PerOlof 
Brondin, projektledare för Norra infart
en. 

Projektet är uppdelat i tre etapper där 
den första, att konstruera den nya 
vägsträckan genom industriområdet, 

snart är färdigställd. Nästa etapp blir att 
skapa en cirkulationsplats vid Norra 
leden. När det är klart återstår bara en 
mindre cirkulationsplats vid Perstorps
gatanBörjesgatan.

Trots det tuffa vintervädret på senas
te är vi i fas och allt ser framöver ut att 
kunna flyta på bra, säger Fredric Roth, 
platschef.

Text: Henrik Åkesson

2021 är Friluftslivets år i Sverige och i 
Vellinge kommun drar vi nu igång vår 
satsning Naturnära; Vi kommer att er
bjuda nya utomhusaktiviteter runt om i 
kommunen, såsom guidade turer och 
friluftsbingo, samtidigt som vi fortsätter 
med redan etablerade evenemang som 
Falsterbo Bird Show.

En ny återkommande aktivitet är 
Naturguide på vift. Sista söndagen varje 
månad får du möjlighet att hänga med 
vår natur–och friluftsutvecklare på en 
vandring med naturnära upplevelser 

Vi flyttar ut och nu vill vi att du ska hänga med!
längs olika leder och stråk i Vellinge 
kommun. Passa på att lära dig mer om 
den unika naturen i din hemkommun! 
Aktiviteten kommer att hållas på olika 
platser och ha varierande teman. 

Vi vill tillgängliggöra naturen för 
fler och har påbörjat ett arbete med att 
förbättra informationen om våra vackra 
naturområden. Fler grillplatser kom
mer också att sättas upp under våren, 
bland annat i Västra Ingelstad och 
Östra Grevie. 

Håll utkik på våra sociala medier 

Illustrationsbild på rondellen.

och på Vellinge.se/naturnara för mer 
information!

Text: Amanda Knöös 

Översikt av projektets tre etapper.
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Christina Karlmander, Södervångs förskola och Linda Pålsson Carlström,  
Stora Hammars förskola arbetar sedan 2016 som förstelärare inom förskolan.  
Nu rekryterar Vellinge kommun fler. 

”Vi är med och driver  
utvecklingen framåt”

Vellinge kommun beslutade re
dan 2016 att införa förstelärare 
inom förskola och fritidshem 

och nu utökas detta ytterligare. Under 
våren anställer Vellinge kommun fler 
förstelärare inom förskola och fritids
hem. 

–Vi har arbetat för att skapa likvär
dighet mellan våra kommunala försko
lor genom att bland annat skapa digitala 
mallar för pedagogisk planering och 
dokumentation i vår digitala lärplatt
form. Vi har föreläst om pedagogisk 
dokumentation och arbetat med be
mötande ur ett likvärdigt perspektiv, 

barns inflytande, språk och kommuni
kation, berättar Linda. 

Även om Coronapandemin satt stopp 
för vissa satsningar så är det mycket 
som händer. Christina och Linda har 
exempelvis ansvar för ett nätverk bland 
Vellinge kommuns förskollärare, där de 
har möjlighet att utbyta erfarenheter 
och idéer med varandra. I nätverket har 
till exempel projektet Utbytespedagog 
vuxit fram, som handlar om att två 
peda goger har möjlighet att byta arbets
plats med varandra för en dag för att 
berika varandra med nya kunskaper och 
insikter. Vid sidan av sina uppdrag som 

förstelärare arbetar de dagligen som 
förskollärare. 

Under våren rekryteras fler förste
lärare inom förskola och inom fritids
hem och Christina och Linda är nöjda 
över att vara en del av satsningen, efter
som det tydligt märks att det fungerar 
och att man lär sig mycket av varandra. 

–Att få möjligheten att ständigt lära 
sig nya saker och hålla sig ajour med 
forskning och utveckling är spännande 
och det känns fantastiskt att få vara en 
del av detta, säger Christina.

Text och bild: Josefine Wahlström
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–På 1930talet började man att bygga 
mer härnere och därför blev behovet av 
en brandkår större. Några frivilliga och 
engagerade invånare gick samman och 
bildade Höllvikens räddningstjänst. De 
ville skydda sitt men också bidra till 
samhället, säger John Larsson, före det
ta deltidsbrandman.

För att uppmärksamma jubileet träf
far vi både nuvarande deltidsbrandmän 
och en pensionerad deltidsbrandman på 
brandstationen i Höllviken. Äldst är 
John Larsson, 98 år gammal. På corona
säkrat avstånd berättar han om hur det 
var på Räddningstjänsten när han började 
arbeta där i 20årsåldern.

–Redan som 17–18åring sprang jag 
ner hit för att hänga och kolla vad som 
hände, det var så jag blev intresserad av 
att bli deltidsbrandman. Jag minns sär
skilt när vi fick vår första brandbil när 
jag jobbade som brandman. Den var så 
enastående fin. En öppen bil och när vi 

Räddningstjänsten i Höllviken
– en pigg och aktiv 90 (snart 91)-åring

åkte ut stod vi på sidorna av den, den 
påminde om dagens amerikanska 
brandbilar, berättar John.

Idag arbetar totalt 18 deltidsbrand
män i Höllviken som är en del av rädd
ningstjänsten i Vellinge kommun.  
Arbetet ser till stora delar annorlunda  
ut idag än för 90 år sedan.

–Arbetet har professionaliserats mer 
och vi släcker fler bränder. De tekniska 
förutsättningarna är bättre idag och man 
bygger mer brandsäkert, säger Ove Karls
son, styrkeledare i ett av arbets lagen.

Firandet av 90årsjubileet har blivit 
uppskjutet med anledning av Corona
pandemin.

–När pandemin är över ska vi fira 
och återigen bjuda in till Brandkårens 
dag. Det längtar vi efter, berättar 
Magnus Swane, platschef på station 
Höllviken.

Text och bild: Josefine Wahlström

Laddstolparna blir 
fler och fler
Antalet laddplatser i kommunen fortsät
ter att öka. Nyligen installerades stolpar 
på två nya platser: på Falsterbovägen i 
Höllviken och på Lillsjövägen i Västra 
Ingelstad. 

Kommunen har hittills låtit installera 
34 publika laddstolpar på 20 olika platser.
På Vellinge.se finns en informationskar
ta där du kan se var laddstolparna finns. 

Dags för nya goda kärl
I vår börjar vi införa fyrfackskärl i kom
munen. Det innebär att du som är vil
la–eller fritidshusägare kan källsortera 
det mesta av ditt avfall hemma i stället 
för att åka till återvinningsstationen. 
Samtidigt tar Ohlssons över som ny 
avfallsentreprenör i Vellinge kommun. 

Införandet av fyrfackskärlen kom
mer att ske successivt med start i mitten 
av april, och du kommer att få informa
tion som rör ditt hushåll och område 
direkt i brevlådan. 

På Vellinge.se finns nu vår särskilda 
kampanjsajt godakarl.se där du hittar 
samlad information om fyrfackskärlen. 

Få hjälp med att kolla 
din tomtgräns
Ibland är det inte helt tydligt var grän
sen för en fastighet går. Hos kommunen 
kan du få hjälp med bland annat gräns
utvisning och nybyggnadskartor. 

Att veta var gränsmarkeringarna går 
är viktigt till exempel när du ska bygga, 
planera skogsbruk eller sälja din fastig
het. De flesta gränser har märkts ut en 
gång i tiden men markeringarna kan 
försvinna med åren. 

Om du vill ha hjälp med en gräns
utvisning så kan du kontakta Vellinge 
kommuns kart–och Gisavdelning. De 
kan även hjälpa till med nybyggnads
kartor, utstakningar och läges
besiktningar. 

Du hittar mer information om detta 
på Vellinge.se, och du kommer i kontakt 
med avdelningen via Vellinge Direkt på 
tfn 040–42 50 00. 

År 2020 var det 90 år sedan som Räddningstjänsten i 
Höllviken startades av en grupp frivilliga och engagerade 
invånare.

Ove Karlsson, John Larsson och Magnus Swane utanför stationen i Höllviken.
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I Skåne är det brist på fasta bostäder för 
backsvalor. Därför hoppas och tror 
Alexander Nordström, miljöstrateg i 
Vellinge kommun, att den nya branten 
kommer göra stor skillnad för fåglarna 
när de i vår kommer till naturreservatet 
Skanör–Höll. 

–Sanden gör branten perfekt för sva
lorna att bygga bo i. I mars ska vi skapa 
vertikala väggar på ena sidan branten 
för att grävling och räv inte ska kunna 
komma åt dem, säger han. 

Backsvalebranten har byggts med de 
sandmassor som fanns på gamla motor
crossbanan. Branten är en del av det 
lokala naturvårdsprojekt (LONA) som 
Vellinge förra året fick statligt bidrag 
för att utföra, i syfte att skydda lokala 
naturvärden. 

Backsvalor och groddjur får nya hem  
i naturreservat i Skanör
I vår återvänder backsvalorna 
från sin vinter i Afrika. I Skanör 
väntar då en ny häckningsplats för 
den hotade arten. Backsvale-
branten är en del av det LONA- 
finansierade projekt som genom-
fördes förra året och vars syfte är 
att skydda naturvärden i  
kommunen. 

"Dammarna smälter in i landskapet, och det är inte helt lätt att få till. Massa från dammarna 
har också använts till backsvalebranten”, berättar Alexander Nordström, miljöstrateg  
i Vellinge kommun.

Backsvalebranten.

Dammar för groddjur
En annan del av projektet är två dam
mar och två övervintringsplatser för 
groddjur. Dammarna har flacka strän
der och vattnet blir snabbt varmt. De 
torkar ut på hösten, och de närliggande 
övervintringsplatserna blir bra komple
ment till naturliga platser i närheten. 

–Nu hoppas vi att det blir koloni
sering av strandpadda och grönfläckig 
padda, och att vi på så sätt bidrar till ökat 
antal och bättre förutsättningar för röd
listade arter, säger Alexander Nordström. 

Området blir strandbetesmark
Området där dammarna och backsvale
branten uppförts ska nu, tillsammans 

–För några år sedan visade Skol
inspektionens enkät liksom vår egen 
elevenkät att studiero i skolan är ett 
utvecklingsområde. Därför fick vi i 
uppdrag av utbildningsnämnden att 
göra detta till ett fokusområde, säger 
Charlotte Lagerholm, kommunlektor. 

Charlotte, som även arbetar som 
MA/NOlärare på Skanörs skola, 
genom förde i sin roll som kommun
lektor en studie där hon intervjuade 

Pedagoger och elever utvecklar studieron tillsammans
Sedan några år tillbaka pågår ett aktivt arbete med att utveckla studieron i Vellinge kommuns grundskolor. 

elever i årkurs 2, 5 och 8. Frågorna 
handlade om den fysiska miljön, ord
ningsregler och vad studiero innebär för 
eleverna. 

–Först pratade eleverna om att det 
var viktigt att det är tyst i klassrummet 
men fullt så enkelt var det inte. Efter ett 
tag pratade de istället om att det är vik
tigt att de kan koncentrera sig på sina 
uppgifter, säger Charlotte.  

I intervjuerna framkom att eleverna 

tycker det är viktigt att lärarna är när
varande, har lagom utmanade lektioner 
och varierar undervisningen. 

–Eleverna efterfrågar ett samtal med 
lärarna om vad studiero är och hur den 
kan förbättras. Våra elever vill ha stu
diero och är väldigt kloka i sina resone
mang, säger Charlotte. 

Undersökningen visade även att det 
är elevernas rörelser mer än ljudet, som 
upplevs som störande. Möbleringen av 

med närliggande områdena, återställas 
till strandbetesmark, och på så sätt ska 
hela ekosystemet främjas. Längs om
rådet löper en stäcka av Skåneleden, och 
både förbipasserande och andra intres
serade kommer förhoppningsvis kunna 
spana på svalorna från leden och från 
parkeringen. 

–Här finns, förutom att skydda arterna, 
ett pedagogiskt syfte. Man kan titta 
med kikare eller gå fram till dammarna 
och titta utan att störa, och det kan  
skapa ett intresse för natur och djur  
hos barn och allmänhet, säger Alex
ander Nordström.  

Text och bild: Elin Falkenström
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Paula och Anna visar oss runt, förutom 
aktivitetshus finns här även en restau
rang och trygghetslägenheter.

–Detta är en öppen mötesplats för 
alla som bor i Vellinge kommun, berät
tar Anna. Vi har även aktivitetshuset 
Almgården i Vellinge och Postgården i 
Höllviken. 

Vi försöker hjälpa till med allt som 
rör äldre, som att lotsa människor rätt. 
En annan viktig del av vårt arbete är 
aztt skapa kontakter, och vi samarbetar 
med många frivilliga organisationer och 
pensionärsföreningar.

–I det nya avtalet med kommunen 
ingår mer ITstöd till de äldre, det vi 
kallar Digicenter. Här kan man få hjälp 
med att skaffa en mejladress, och ladda 
ner olika appar som exempelvis Skå
netrafiken eller Vårdguiden. 

–Vi har även något som kallas Fixar

Bäckagården
– ett hus fyllt med aktiviteter
Utanför Bäckagårdens aktivitetshus, i ett snöigt Skanör träffar jag aktivitetsledarna  
Paula Odén och Anna Hadelöv från Förenade Care. De utstrålar båda en härlig positiv 
energi och stort engagemang.

tjänst. Där kan man få hjälp med att 
sätta upp gardiner eller byta batterier till 
brandvarnaren, allt för att undvika fall
olyckor hos de äldre.

Aktivitetshuset är nu stängt på grund 
av pandemin, men Paula och Anna 
hoppas att verksamheten snart kommer 
igång igen. I somras anordnades utom
husaktiviteter som sittgympa, musik
underhållning och samtalsgrupper för 
anhöriga.

Anhörigstöd i form av samtals
grupper, har vi haft länge. Nu har det 
istället blivit hembesök och enskilda 
samtal under promenader. –I det nya 
avtalet ska vi även erbjuda stödgrupper 
för nyligen insjuknade i demens, där 
man kan hitta gemenskap med andra 
drabbade, berättar Paula.

–Av våra aktiviteter är musikunder
hållning det mest populära, följt av trä
ningspass och bingo, berättar Anna.  
–Bingo på torsdagar är heligt, säger hon 
med ett skratt, det får vi inte flytta på. 
Vi har försökt, och det blev blankt nej!

Alla högtider som jul, påsk och mid
sommar firar man på klassiskt vis. 

–Och såklart gåsmiddag, vilket är 
mycket populärt, inskjuter Paula.

–Vi tycker att vi har världens roligaste 
jobb, säger Paula och Anna unisont. 
Tänk att få bidra med ökad livskvalitet 
och välbefinnande för våra seniorer. 

Det är en härlig uppgift, och vi får så 
mycket uppskattning tillbaka.

Aktivitetshusen är inget som är lag
stadgat, utan en service från kommunen. 
 –Till de tre aktivitetshusen finns även 
restauranger där alla seniorer ska kunna 
äta god och vällagad mat, berättar 
Christina Persson som är upphand
lingsoch utredningsansvarig i Vellinge 
kommun.

–Då det gäller att minska ofrivillig 
ensamhet, fyller aktivitetshusen en vik
tig funktion som mötesplats för äldre, 
menar Johan Greco, vårdoch omsorgs
chef i Vellinge kommun.

Text och bild: Görel Bockasten

Christina Persson 
och Johan Greco 
ser att aktivitets-
husen har en 
viktig funktion 
som mötesplats i 
kommunen.

Paula Odén och Anna Hadelöv ser fram 
mot när Bäckagården öppnar igen.

klassrummen blir därför viktig. På den 
allmänna frågan om möblering har be
tydelse för studieron svarade de flesta 
att de tror att den har betydelse men 
inte på vilket sätt. De flesta eleverna i  
de högre klasserna önskar en mer tradi
tionell möblering. Eleverna menar att 
det ofta är lättare att koncentrera sig om 
man har en person bredvid sig än en 
person som sitter mitt emot.  

–Sitter man i grupp så kan elever ha 
svårt att se tavlan och känner sig därför 
exkluderade. Om vi möblerar i grupp

sittning är det därför bra om bord och 
stolar är flexibla så att det är enkelt att 
variera möbleringen efter behov, säger 
Charlotte. 

Grundskolorna har arbetat med re
sultaten från undersökningen och varje 
skola har valt ett område. På Skanörs 
skola har man lagt fokus på tydlighet. 
De äldre eleverna har önskat att givna 
instruktioner ska hållas. De upplever att 
det blir oroligt när lärare ska vara 
”snälla” och flytta prov eller 
inlämnings tider. 

I år kommer grundskolorna göra en 
ny mätning för att undersöka hur elev
erna upplever studieron. 

–Vi vet att studiero är viktigt för 
elevernas kunskapsutveckling och är 
högt prioriterad i Vellinge. Därför kom
mer trygghet och studiero vara ett sär
skilt utvecklingsområde för alla grund
skolor i kvalitetsarbetet under året, 
säger Gustav Schyllert (M), ordförande i 
utbildnings nämnden. 

Text och bild: Josefine Wahlström
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–Jag tycker att det är fantastiskt att vi i 
näringslivet faktiskt får den draghjälpen 
som vi behöver, inte minst nu. Vi har 
gjort försök tidigare men det här är ett 
riktigt krafttag för att samla oss och 
profilera oss – hela Vellinge kommun, 
säger Eva Kjellin. 

Sedan hon tog över vandrarhemmet 
Lotsvillan ute i Ljunghusen för 15 år 
sedan har det hänt en hel del. Hon har 
renoverat och byggt ut villan, som gått 
från att kunna ta emot 28 övernatt
ningsgäster till att nu ha plats för 40.

Eva berättar att det ibland kan vara 
tungt att driva eget, speciellt med tanke 
på att man behöver vara duktig inom 
många olika områden, men att hon har 
fått mycket inspiration och stöttning i 
samband med att hon blev en del av 
arbetet med semesterkänsla.

–Jag har blivit jätteinspirerad! Jag 
håller på att göra om min egen hemsida 

I Vellinge finns semesterkänsla året runt

Inför sommarsäsongen 2020  
lanserade Vellinge kommun till-
sammans med representanter 
från besöksnäringen och ideella 
krafter första versionen av 
semester känsla.se - en kampanj-
sajt med inspiration och  
information om vad besökare kan 
uppleva här, oavsett tid på året. 
Samverkan med besöksnäringen 
utökas och under våren har en ny 
version av hemsidan lanserats. 
Eva Kjellin, som driver Lotsvillan, 
är en av företagarna som är med  
i satsningen. 

och jag känner att det är lätt att ta rygg 
på det här projektet. Man känner ”nämen 
vänta, det här vill jag inte missa!”. Jag 
vill ju att alla ska med, vi ska ju göra en 
gemensam satsning nu.

Vad är dina bästa turisttips? 
Mitt tips är Skåneleden, hela Näset runt. 
För då upplever du havet, stränderna, 
du passerar restaurangerna och golf
banorna då får man  det bästa av 
Falster bonäset,säger Eva.

Eva Kjellin utanför Lotsvillan.

 Fakta
Lanseringen av nya  
semester kansla.se sker i början  
av mars och kommer vara full 
med information om vad man 
som turist kan hitta på när man  
besöker Vellinge kommun, men 
det går även att följa arbetet på 
Instagram@semesterkansla. 

Det var i december 2020 som en namn
insamling för en folkomröstning, ett så 
kallat folkinitiativ, lämnades in till  
Vellinge kommun. Antalet godkända 
namnunderskrifter överskred med de 10 
procent (cirka 2800) av röstberättigade i 
kommunen. Därmed uppfylldes kraven för 
att väcka ärendet i kommun fullmäktige. 

Kommunal folk omröstning ska hållas i Vellinge kommun
Den 1 mars beslutade kommunfullmäktige om att en folk om röstning ska hållas 
om Naturum och konsthall ska vara kvar i kommunal regi på Falsterbo Strandbad.

Fullmäktige har nu tagit ställning i 
frågan och folkomröstning kommer äga 
rum söndagen den 6 juni. 

Frågan på röstsedlarna är: 
”Ska naturum och konsthall vara kvar i 

kommunens regi på Falsterbo Strandbad, med 
fortsatt utveckling av verksamheterna?” 

Du kommer att få din röstsedel i 
röstningslokalen. Det kommer att fin
nas tre röstsedlar, en för JA, en för 
NEJ och en blank. Du kommer att 
kunna rösta på omröstningsdagen i sju 

olika lokaler i kommunen, en i Falster
bo, en i Skanör, en i Ljung husen, två i 
Höllviken och två i Vellinge. Det kom
mer stå på ditt röstkort var du kan rösta. 
Tiden för röstning är kl. 820 den 6 
juni. Ambulerande röstmottagning 
kommer även att erbjudas med en  
mobil lösning på olika ställen i kom
munen.

Mer information om folkom röst
ningen hittar du på  
Vellinge.se/folkomrostning 


