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December månad och jul-
stämningen börjar infinna 
sig. Med tanke på att förra 

julen inte gick att fira som vanligt 
känns den här julen lite speciell och 
extra efterlängtad. Det är några 
veckor kvar till nytt år men det är 
ändå dags att blicka framåt. För ett 
par veckor sedan antog kommun-
fullmäktige budget 2022. Den präg-
las av framtidstro och innehåller 
fortsatta satsningar i hela kommu-
nen. Vi växlar upp arbetet kopplat 
till trygghet, näringsliv, hållbar ut-
veckling samt framtidssäkrad väl-
färd. Kärnverksamheterna skola och 
omsorg är högt prioriterade och 
det finns en rad satsningar för att 
kommunen fortsatt ska kunna  
erbjuda en bra verksamhet. Några 
exempel är fler förstelärare inom 
förskola och fritidshem, mer resurs
er till barn med särskilda behov, 
spetsutbildning, fler vård och 
omsorgs platser, förstärkningar inom 
socialtjänst med inriktning utsatta 
barn, demensteam, resurstillskott 
för hemsjukvård och utökning inom 
LSS. 

Inom skolområdet planeras historiska 
satsningar på skollokaler kommande 
år. Det handlar om helt ny bygg
nation i Hököpinge, Falsterbo och 
Höllviken men också om tillbygg
nader i befintliga lokaler i Skanör. 
Utöver investeringar i skollokaler 
kommer arbetet med förstärkt 
infra struktur, förbättrad kollektiv
trafik, toaletter, lekplatser, trygga 

och säkra skolvägar, VA med 
mera att fortsätta. Det är 
mycket på gång!

Vi hörs och ses – till dess ha 
det bäst.

Carina Wutzler (M)
Kommunstyrelsens 

ordförande

”Med en självklar kärlek 
till kommunens  
ungdomar”
För fjärde året i rad delades utmärkelsen 
”Årets trygghetsambassadör” ut. I år 
vann Mattias Stjärna som överaskades 
på jobbet av Tina Larsen, trygghets- och 
säkerhetsutvecklare och Carina Wutzler, 
kommunstyrelsens ordförande. Mattias 
Stjärna kommer även att uppmärksam-
mas vid kommunfullmäktige sista sam-
manträde, tillsammans med andra pris-
tagare under året.

Utmärkelsen Årets trygghetsambas-
sadör är ett led i kommunens satsning på 
det brottsförebyggande och trygghets-
skapande arbetet. Priset går till en eller 
flera aktörer som är verksamma inom 
kommunen och som på ett eller annat 
sätt lyfter trygghetsfrågorna på ett posi-
tivt sätt. Att bli utnämnd till trygghets-
ambassadör är ett hedersuppdrag som 
prisvinnaren får behålla för alltid. 

Det långsiktiga syftet med att utse 
trygghetsambassadörer är att dessa, till-
sammans med företrädare från kommu-
nen, civilsamhället, näringslivet och 
invånarna skapar ett nätverk där de olika 
kompetenserna och erfarenheterna möts 
och tillsammans bidrar till att uppmärk-
samma Vellinge kommun som en trygg 
och säker kommun. 

Text: Maurits Larenas

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

Motivering:
Med en äkthet, sitt driv och på 
ett känslosamt sätt aktiverat ung-
domarna i kommunen.
Årets trygghetsambassadör har 
genom sitt arbete både på fritid en 
och arbetstid, bemött ung domar 
och äldre under dygnets alla tider. 
En sann kämpe som alltid tänker 
på andra.
Pristagaren är en sann förebild 
och arbetar med ett stort hjärta, 
hängivenhet, engagemang och 
självklar kärlek till kommunens 
ungdomar. En person som är 
hjälp sam och alltid glad och  
positiv.
Priset till årets trygghets
ambassadör tilldelas Mattias  
Stjärna.

Priset till årets trygghetsambassadör tilldelas Mattias Stjärna.
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Vellingebostäder har flyttat till 
nyrenoverade Kontorsgården

Den gamla Manngårdsbyggnaden från 
1870-talet har bevarats och med stor 
varsamhet renoverats i samarbete med 
kulturhistorisk expertis. Byggnaden 
kommer nu inrymma möteslounge och 
café för de som är hyresgäster i gården. 
De nybyggda delarna är dels en garage-
byggnad för Vellingebostäders hus-
värdsbilar och en sidobyggnad som 
innehåller kontor. 

– Ett argument vi tog i beaktning när 
vi skulle bygga om gården var att ta ett 
samhällsansvar för den kulturhistoriska 
gården, säger Christer Tedestål, VD för 
Vellingebostäder.

Vellingebostäder flyttade in i gamla Manngårdsbyggnaden i början av november.

Under månadsskiftet oktober/november flyttade Vellingebostäder till nya lokaler på Kontors
gården mitt i centrala Vellinge. Syftet med flytten var bland annat att ge den kulturhistoriska 
gården nytt liv men även att förse det lokala näringslivet med ändamålsenliga lokaler.

 Totalt kommer det finnas plats för 
cirka 45 personer varav Vellingebostäder 
är ungefär 20 personer. Resterande plat-
ser hyrs ut till småföretagare och perso-
ner anställda i företag men som inte har 
ett eget kontor i närområdet. Hyresgäs-
terna erbjuds fria parkeringsplatser med 
elladdningsmöjlighet, kaffe, vatten och 
enklare frukost varje morgon. 

En övergripande del i byggprojektet 
har varit att ha ett maximalt hållbarhets-
tänk i materialval och byggnaden är 
utrustad med solceller. Tanken har hela 
tiden varit att gammalt möter nytt i en 
småskalig miljö.

– Vår vision är att Kontorsgården ska 
bli en etablerad Co-workinganläggning 
som sprudlar av energi för företagsam-
het. Ett näringslivskluster utanför stor-
staden men ändå så nära till allt, för-
klarar Christer Tedestål.

Vellingebostäder flyttade från sina 
gamla lokaler i kommunhuset den 28 
oktober och öppnade upp dörrarna till 
Kontorsgården den 1 november. För 
intresseanmälan går det att kontakta 
Kontorsgårdens förvaltare Martin  
Reslow, kontaktuppgifter hittar du på 
Vellingebostäders hemsida.

Text: Maurits Larenas

Hököpinge skola håller på att byggas 
och ska vara klar sommaren hur skolan 
kommer se ut utvändigt och invändigt. 
På vellinge.se under ”pågående projekt” 
går det att klicka sig in i skolan och vi-
dare genom korridorerna. Uppe på en 
mast på skolområdet sitter det även en 

Time-lap-kamera som tar fyra bilder per 
dag och som ska plockas ner varannan 
månad. På så sätt går det att se hur sko-
lan utvecklas dag för dag. Håll utkik i 
kommunens officiella kanaler för att se 
bildspelet.

Time-Lap på byggandet av Hököpinge Skola

Kameran kommer ta fyra bilder per dag för 
att dokumentera bygget.
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Nyvångsvägens gruppbostad firar 5-årsjubileum

Hur fungerar samverkan?
Det kan vara så att hemtjänstpersonal 
märker att något inte stämmer, att en 
person glömmer saker vid upprepade 
tillfällen, har fel tidsuppfattning eller 
svårigheter i sociala sammanhang.  
Då kontaktas personal i hemsjukvården, 
Silviasyster eller demenssköterska.  
I samverkan kallas sedan den enskilde, 
ofta tillsammans med en anhörig och 
givetvis med samtycke, till vård-
centralen för undersökningar och prov-
tagning. Ett team bestående av läkare, 
sjuksköterskor, biståndshandläggare och 
andra specialister arbetar sedan med 

Tidig upptäckt av demenssjukdom
Vellinge kommun deltar i projektet ”Jämlik demensvård” där Region 
Skåne tagit fram en samverkansmodell mellan hemtjänst, hemsjuk-
vård och vårdcentral, som ska öka möjligheten att upptäcka demens-
sjukdomar i ett tidigare skede. Detta för att öka livskvaliteten hos de 
som drabbas, och deras anhöriga. Vi har träffat Gunilla Liljegren, sjuk-
sköterska på vård- och omsorgsavdelningen i Vellinge kommun, som 
arbetar med projektet.

utredning, diagnossättning, behandling 
och erbjudande om insatser, berättar 
Gunilla.

Vad händer om man ställt  
diagnosen demenssjukdom?
–Man kan bli ordinerad bromsmedicin, 
få olika typer av stöd, både för de drab-
bade och deras anhöriga. Det kan även 
beviljas dagverksamhet. Att kunna ge 
en tidig diagnos är bara en del, den an-
dra är att gemensamt utforma en plane-
ring som underlättar livet för de drabba-
de och deras anhöriga, menar Gunilla.

Text: Görel Bockasten

Totalt finns 5 lägenheter, och de som 
bor här är vuxna i olika åldrar. Varje 
person bor i egen lägenhet, men det 
finns även gemensamma utrymmen, 
som det generösa allrummet med kök 
för olika aktiviteter. Där lagar de boen-
de mat och ser film tillsammans, spelar 
spel och umgås. En gång i månaden 
träffas alla boende och personal på hus-
möte, där gemensamma aktiviteter pla-
neras. Det kan vara allt från pizza-
kvällar till bio besök. 

Natursköna omgivningar
–Med skog och hav i närheten går vi 
ofta på promenader, och vi har en 
boule bana i närheten, där vi spelar på 
helgerna, berättar Susan Bjuvenhed som 
arbetar på Nyvångsvägens gruppbostad. 

–Nu njuter vi av att kunna umgås 

Inbäddad i härlig grönska som nu 
börjar skifta i hösttoner ligger 
Nyvångsvägens gruppbostad i 
Skanör. Detta är ett LSS-boende 
och här bor personer som be-
höver lite extra stöd och service 
för att klara av vardagen på ett 
bra sätt. Boendet är bemannat 
med personal dygnet runt.

igen, det var svårt under pandemin, 
säger kollegan Martina Pohlman. Vi 
hade munskydd och fick hålla avstånd, 
men det var inga problem med rutiner-
na. Alla har ju egen lägenhet och oftast 
lagar de sin egen mat där, med hjälp av 
personal när det behövs. 

Olika behov av stöd
–Jag tycker vi har fantastiska medarbe-
tare här, säger enhetschefen Åsa Ek. De 
har en fingertoppskänsla för vilken typ 
av stöd och hjälp våra boenden behöver. 
Målet är ju att alla som bor här så små-
ningom ska klara så mycket som möjligt 
själva. En del kan laga en hel måltid 
själv, medan personal finns till hands 
mer som ett verbalt stöd. Och andra 

kan behöva mer praktisk hjälp. Små 
steg, ett i taget, kan göra en enorm skill-
nad för individen, menar Åsa. Som att 
kunna sköta sin egen tvätt, eller laga 
maten själv.

–På vardagsmorgnarna kan det vara 
en väldig aktivitet, när de flesta ska göra 
sig i ordning för att åka till jobbet, be-
rättar Susan. Man kanske arbetar på en 
utflyttad verksamhet eller på daglig 
verksamhet i Vellinge, utifrån vad man 
klarar av. 

Boendet firar 5-årsjubileum
På fritiden får de boende sköta sin tvätt, 
städa och veckohandla, med hjälp när 
detta behövs. Alla som bor här är så 
stolta och glada för sina egna lägenheter 
och trivs bra, det gläder oss, fortsätter 
Susan. Vi är ett bra team här, som kän-
ner varandra väl och trivs tillsammans, 
det tror jag är en sak som även de boen-
de uppskattar.

–Snart är det dags för oss att fira 
5-årsjubileum med en liten bjudning. 
Detta ser vi alla mycket fram emot. De 
boende får bestämma vilka de vill bjuda 
in, och sedan kommer personal från 
verksamheten hit, avslutar Åsa.

Text: Görel Bockasten

Martina, Susan och Åsa planerar inför 
5-årsjubileet.

Gunilla Liljegren arbetar som sjuk-
sköterska i kommunen.
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Fram till slutet av läsåret 2022 pågår ett projekt för att stärka det entreprenöriella lärandet i grundskolorna. 
Marcus Persson är projektledare och sammanfattar projektets utmaningar, vilka förväntningar som finns 
och planen framåt.

Entreprenöriellt lärande i grundskolan

Projektet som Marcus Persson leder är 
en del av kommunens större koncept 
Framtidssäkrad utbildning. Målet är att 
främja att eleverna på grundskolan job-
bar mer med entreprenöriellt lärande. 
Skolverket beskriver det som att i 
grundskolan ska eleverna utveckla kun-
skaper och förmågor som främjar entre-
prenörskap. Marcus Persson har i pro-
jektet tagit fram en idé om hur detta 
tydligare kan appliceras i praktiken.

–Entreprenörskap är en social och dy-
namisk process, ett förhållningssätt och 
kräver en progressiv pedagogik där lä-
rarna arbetar med att lyfta fram olika 
förmågor hos eleverna, till exempel kre-
ativitet, självledarskap och inte minst 
den digitala kompetensen, förklarar 
Marcus Persson.

Han vill dock lägga till att detta arbete 
redan i mångt och mycket pågår i 
grundskolorna runt om i kommunen. 
Projektet handlar mer om att strukturera 
upp arbetet, säkerställa att det finns ett 
ramverk och att alla skolor arbetar med 
detta, utifrån sina egna förutsättningar. 

Målet är att alla grundskolor ska arbeta 
med entreprenöriellt lärande på liknande 
villkor.

–Jag har pratat med rektorer och lärare, 
alla är positiva till detta. En del har för-
klarat att de redan arbetar på detta sätt 
men att det finns utmaningar med att 
synliggöra lärandet och andra har lyft 
fram problematiken om hur man pratar 
om detta med eleverna, förklarar Mar-
cus Persson.

Just att arbetet ska synliggöras och 
uppmärksammas anser Marcus Persson 
vara viktigt. Han menar att det finns en 
synergieffekt av att jobba med entre-
prenöriellt lärande men att det inte 
stannar i klassrummet. Han lyfter fram 
exempel från andra kommuner där 
grundskoleelever fått vara med i starten 
av att en ny rondell ska byggas, där har 
eleverna fått vara med och ritat rondel-
len, gjort beräkningar på storlek och 
hur mycket plats den tar, fått kunskap 
om vilka material som behövs och vil-
ken påverkan den gör på naturen och 
miljön.

Marcus Persson driver projektet som ska utöka samarbetet med näringslivet i grundskola och gymnasiet.

–Det är ju helt fantastiskt, här pratar vi 
om värdeskapande lärande! Ett sådant 
projekt där eleverna arbetar ämnesöver-
gripande skapar sammanhang och för-
ståelse för hur allt hänger ihop samt att 
undervisningen kommer utanför klass-
rummet, förklarar Marcus Persson.
Målet med projektet är att alla grundsko-
lor arbetar med entreprenöriellt lärande 
på ett strukturerat plan och att rektorer 
och pedagoger har rätt förutsättningar för 
sina elevgrupper och verksamheter. Detta 
med i samarbete med lokala föreningar 
såsom torg föreningar och Ungföretag-
samhet. Målet är också att få närings livet 
att öka sin närvaro i skolorna så att elev-
erna får möjlig het att träffa personer från 
det lokala näringslivet och får kunskap 
om alla olika valmöjligheter som finns 
inför framtiden. Projektet ska av slutas till 
våren med en mässa där många aktivitet er 
planeras med, förhoppningsvis, alla sko-
lorna. En mässa som är återkommande 
varje år och ett naturligt inslag för elever-
na i Vellinge kommun. 

Text: Maurits Larenas
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–Vi arbetar hela tiden för att få till så 
många smarta lösningar som möjligt 
som kommer kommuninvånarna till 
gagn, förklarar Henric Norell.
I kommunen i dag finns det flera vari-
anter där IoT används och den senaste 
satsningen var att lansera badvatten-
temperaturer på vellinge.se. Nu kan alla 
invånarna, besökare och andra intres-
senter surfa in på kommunens hemsida 
och se vad det är för temperatur på 
vattnet. Badvattentemperaturen upp-
dateras varje timme, varje dag, året om 
och har snabbt blivit den populäraste 
sidan att besöka på hemsidan. Sedan 
lanseringen den 1 juli har ungefär 21 
500 unika personer hittat till bad-
vattentemperaturerna och tagit del av 
informationen.

–Det är ett klockrent exempel på hur vi 
på ett enkelt sett kan erbjuda service till 
invånarna och göra vardagen enklare 
för dem, säger Henric Norell.
Ett annat exempel är de smarta pap-
perskorgarna som har tagit en allt större 
plats runt om i kommunen. De heter 
Big Belly och drivs genom en moln-
baserad plattform som möjliggör större 
kapacitet och färre tömningar. Den har 
en inbyggd mekanism som komprime-
rar och pressar soporna, vilket gör att 
den kan ta upp mer än fem gånger så 
mycket skräp som en vanlig pappers-
korg. Den är soldriven och när du 
slänger ditt skräp så säger den tack. Den 
sänker kostnaden för tömning då den 
klarar mer och när den är full så skickar 
den en signal om att det är dags att 
tömma. En sådan tömningsindikator 
kan man även sätta i traditionella sop-
tunnor i parker, på stranden med mera.
–Detta medför att vi inte behöver åka 
och tömma halvfulla pappers korgar, det 
är en kostnadsfråga men det gör också 
väldigt mycket för miljön att inte behö-
va köra ut på ren rutin och se över hur 

Den digitala kommunen 
tar form 
Kommuner runt om i Sverige arbetar just nu med att bli så digitala som möjligt.  
Internet of Things, IoT, har gått från att vara ett trendigt begrepp till att spela en allt 
större roll i vår vardag. Mängden uppkopplade enheter har ökat och i Vellinge kommun 
har större delen av invånarna fiber. Detta har banat vägen för att på allvar börja tänka  
i termer som IoT och konceptet Smart city.

 Fakta
• Vellinge Stadsnät är ett av tre kom-

munala bolag i Vellinge kommun. 
Deras syfte är att se till att 
kommun ens hushåll, företag samt 
kommunens egna verksamheter 
förses med bredband via fiber med 
den senaste tekniken. Vellinge stads-
nät har satt upp ett nätverk av  
LoRaWantyp som är öppet för alla, 
det kan nyttjas av företag och 
privat personer som är intresserade 
av sensorer.

• För mer information: www.vesab.se

statusen är på pappers korgarna, förkla-
rar Henric Norell.

För Vellinge Stadsnät är nu nästa steg 
att se över möjligheten att göra något 
liknande i hushållen runt om i kommu-
nen. I Helsingborg genomfördes ett 
pilottest med behovsanpassad tömning 
hos 250 hushåll. Där testade man att 
fästa ett reglage med sensorer på avfall-
skärlen som hushållen kunde dra i när 
de önskade få kärlen tömda. Genom 
pilottestet kunde man se att antalet töm-
ningar minskade med ungefär 30 pro-
cent jämfört med hur det vanligtvis 
brukade se ut. Pilottestet visade att tek-
niken fungerade men var för litet för att 
dra tydliga slutsatser vad gäller avfalls-
mängder, påverkan på körsträckor och 
förändrade sorteringsvanor.

–Vi kollar ständigt på andra kommu-
ner och vad de gör för att skapa en så 
miljö-  och kostnadseffektiv lösning 
som möjligt, det finns massor att göra 
och detta är bara en i raden av tekniska 
lösningar vi kikar på, förklarar Henric 
Norell.

Han lyfter upp en rad exempel som är 
intressanta men där arbetet inte ännu 
tagit form. En av dessa är att ha senso-
rer som berättar hur många fria parke-
ringsplatser det finns vid stränderna, 
utanför större affärer och så vidare. En 
sådan lösning skulle göra så att fler per-
soner direkt valde intilliggande park-
eringar istället för att köra runt på 
parkerings platsen för att hitta en ledig 
plats. Ett annat exempel är att se över 
möjligheten att placera sensorer på liv-
bojar för att snabbt få kännedom om en 
sådan har använts. En sådan lösning 
skulle i förlängningen kunna rädda liv 
men från kommunens håll också säker-
ställa att det finns livbojar utplacerade 
där de ska vara.

–Det finns hur mycket som helst som är 
tekniskt möjligt att utföra och i nuläget 
ser vi över detta, kollar på bra exempel 
och lär oss. Målet är att få till så många 
lösningar som möjligt som gynnar kom-
munens invånare direkt eller indirekt, 
avslutar Henric Norell.

Text: Maurits Larenas

Henric Norell är VD för Vellinge  
stadsnät AB .



7

Kommunens näringslivspris 2021 gick till Linda  
Letelier Hansson som driver Lindas Fingermat  
i Skanörs hamn. Motiveringen löd: 
“ Sedan drygt fem år driver Linda bistron Lindas Finger-
mat där det serveras läckra rätter gärna tillagade av lokalt 
producerade och ekologiska råvaror med egen touch. Lin-
das kulinariska färdigheter och härliga engagemang upp-
skattas av många. Under året som gått har Linda, förutom 
att driva restaurang- och cateringverksamhet, varit med 
och tagit fram världens första kockklänning (miljöcertifie-
rad, så klart) och släppt sin andra kokbok. Linda ställde 
dessutom snabbt om under pandemin erbjöd sina gäster 
att beställa mat via en app för take-away och för beställ-
ning direkt från bord. Linda deltar i flera nätverk och är en 
inspiration för många andra entreprenörer. Linda är myck-
et aktiv på sociala medier där hon marknadsför sin egen 
och även andras verksamheter och Skanörs hamn som 
destination på ett smakfullt och lockande sätt. Linda är en 
av krafterna som har bidragit till att utveckla hamnen till 
en mötesplats året runt."

Flera priser  
på årets upplaga  
av Stjärnkväll 
Efter en lång väntan och längtan kunde vi i slutet av 
september äntligen arrangera Stjärnkväll igen. 
Stjärnkväll är en årlig gala som arrangeras för att 
uppmärksamma och fira alla duktiga företagare i 
kommunen. Kvällen arrangerades i samverkan mel-
lan kommunen, våra företagsföreningar, centrum-
föreningar och Nyföretagarcentrum. I år gick galan 
av stapeln på Smokey BBQ & Pickles i Höllviken. 
Det blev en fartfylld kväll med firande, minglande, 
livemusik och dans. Stort grattis till alla vinnarna!

Linda Letelier Hansson, som driver Lindas Fingermat vann Vellinge kommuns näringslivspris.

Ovan till vänster: Christina 
Lundström, Lundströms redovis-
ningstjänst, vann GRIDs pris. 
Årets GRIDDA.
Ovan till höger: Marianna  
Bernas, M Fokus AB, vann 
Nyföre tagarcentrum Öresunds 
pris Årets nyföretagare.
I mitten: Jimmy Lemheden och 
Elena Lemheden, Däckcenter i 
Vellinge, vann VFFGs pris Årets 
företagare.
Till vänster: Cecilia Christensen, 
Long Coast Living, vann GRIDs 
pris Årets Medlem.
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Naturmagasinet
– en möjlighet att uppleva  
kommunens djur- och naturliv året om!

Det var en solig fredagsmorgon när 
elever från Tångvallaskolan och kom-
munstyrelsens ordförande Carina 
Wultzler (M) invigde Naturmagasinet. 
De drygt 20 eleverna fick äran att vara 
de första att besöka utställningen och 
reaktionerna var mycket positiva. Under 
invigningen fick eleverna gå tips
promenad och de klurade snabbt ut att 
svaren på alla frågor gick att hitta inne 
på Naturmagasinet.

Naturmagasinet har öppet under 
helger och skollov mellan klockan 09.00 
och 15.00. Om du mot förmodan besö-
ker under någon av dagarna de har 
stängt, finns det flera saker att upptäcka 
runt om. Ta en sälfie, läs på vippskyltar-
na som står placerade bakom Natur-
magasinet eller ta en paus och fika på 
den gamla rälsen som gjorts om till 
trevlig sittplats.

Hacka som en hackspett, se  
världen ur ett fågelperspektiv och 
lär dig om bärnstenar. Allt och lite 
till finns att hitta på Natur-
magasinet på Siegburgska vägen i 
Falsterbo som invigdes 29 oktober.

Ska du besöka Måkläppen under  
perioden 1 november till 31 januari är 
Naturmagasinet ett perfekt stopp på 
vägen. Under helgerna kan du ta säl-
tåget dit från Falsterbo strandbads par-
kering och lyssna på när Måkläpps-
föreningens ordförande Mikael 
Kristersson berättar om kommunens 
djur- och naturliv.

Text: Emelie Ahnström

På invigningen fick eleverna från Tångvallaskolan gå tipspromenad.

Se världen ur ett fågelperspektiv på  
Naturmagasinet 


