Simrishamns kommun, december 2017

Centrumutveckling i Simrishamn
och ”Årets stadskärna” 2019
Det är inget nytt att vi samarbetar i Simrishamn för att
ha ett levande centrum året runt, att ge möjlighet för
nya verksamheter och få redan etablerade att växa och
utvecklas. Skillnaden är att nu har vi satt ett tydligt mål
och valt sätt att nå dit som är bevisat framgångsrika.
2019 räknar vi med att vårt arbete med att skapa ett
ännu mer attraktivt centrum för de som bor, lever och
verkar i Simrishamn ska ha burit frukt. Vi hoppas att vi
då har lyckats utses som ”Årets stadskärna”.
Den 20 november bjöd vi in till en avspark för centrumutvecklingen. Intresset var stort med mer än 50
gäster som representerade näringsliv, fastighetsägare,
kommun, privatpersoner, föreningar och kommunen.
Karl-Erik Olsson, kommunstyrelsens ordförande (S),

inledde med varför det är viktigt med centrumutveckling för vår kommun och Tin Josefsdotter, centrumutvecklare, berättade om vad som redan är gjort och
vad som krävs för att bli ”Årets stadskärna”. Lars
Persson, näringslivsutvecklare, presenterade utdrag
ur den genomförda handelutredningen och Björn
Bergman, vd för Svenska stadskärnor, berättade om
vikten av samverkan mellan stadens aktörer.
Under kvällen hölls också en workshop kring styrkor,
svagheter, vad är Simrishamn år 2030, vem är platsen
till för och varför är man här? Bland styrkorna, det
som är unikt och något att vara stolt över, nämndes
bl.a. läget/miljön = livskvalitet, gamla stan, levande
centrum året runt, många cykel- och vandringsleder,
småskalighet, enhetlig gammal stads-/kulturmiljö,
restauranger och butiker med kvaliteter och att
Skansen-området bakom järnvägsstationen är en
framtida tillgång. Där man såg förbättringspotential
handlade bl.a. om samverkan kring externa evenemang, stärka och dra nytta av dem, uteliv, kommunikationer kvällstid och svårigheter att hitta balansen
mellan äldre kulturmiljö och nybyggnation.
Vad såg man då Simrishamn vara år 2030. Bl.a.
att hamnen är mer utvecklad och mer tillgänglig för
medborgare och turister, Campus Österlen ger ett

bättre nattliv, utvecklat centrum med ett starkt och
unikt utbud, mer kvällspuls, fiskerinäringen är mer
utvecklad, fisket är viktigt och drar hit ny kompetens
och fler året-runt-boende finns.
Nästa steg på vägen till att bli ”Årets stadskärna”
är att en centrumgrupp skapas och börjar arbeta aktivt. Mer information kommer!

Lediga jobb
Just nu söker vi:
• Servicevägledare
• Kultur- och fritidschef
• Studie- och yrkesvägledare
vuxenutbildning
• Byggnadsinspektör
• Parkarbetare
Alla lediga jobb hos oss hittar du
i snabbvalet på simrishamn.se eller på LinkedIn. Välkommen med
din ansökan.

SCB:s medborgarundersökning i Simrishamn klar
Medborgarna har tyckt till om hur det är att bo och leva i
Simrishamns kommun.
Simrishamns kommun har deltagit i SCB:s medborgarundersökning i höst. Det är en enkätundersökning företaget genomfört två gånger årligen sedan
2005 och som de flesta av landets kommuner deltagit i en eller flera gånger. 1 200 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades i höstens
undersökning i Simrishamns kommun, knappt hälften besvarade enkäten.
I undersökningen fick medborgarna tycka till om
arbets- och fritidsmöjligheter liksom boende och
trygghet i allmänhet i kommunen. De fick också
berätta hur de upplever den direkta kommunala
servicen inom till exempel barnomsorg, skola och
äldreomsorg, liksom tillgänglighet och information.
– Att delta i SCB:s undersökning är en del av vår
dialog med dem som bor och verkar i vår kommun,
säger Diana Olsson, kommundirektör i Simrishamns kommun. Den ger en fingervisning om vad
man tycker om vår kommun som en plats att bo på,
men antyder också vilken upplevelse man har av den
service kommunverksamheten ger.

Förbättringar steg för steg

Undersökningen och dess resultat är uppdelad i tre
delar. Den första delen handlar om hur man upplever kommunen som en plats att bo och leva på och
det sammanfattande betyget blev 57 i år jämfört
med 56 i fjol (gränsen för ”nöjd” går vid 60). De frågeområden som ger underlag för förbättringar är
”fritidsmöjligheter”, ”bostäder” och ”trygghet”.
Fyra av tio av de som besvarat enkäten kan starkt
rekommendera vänner och bekanta att flytta till
kommunen. Det, tillsammans med ”kommersiellt
utbud”, är de kategorier som får högst betyg, 61

(2016: 60) respektive 65 (2016: 63). Lägst index får
”utbildningsmöjligheter” med 35 (2016: 39).
– Vi arbetar steg för steg och med prioriteringar
kopplade till våra utvecklingsområden, säger Diana
Olsson. Resultatet i år pekar på att vi är på rätt väg,
eftersom många av betygen ökat jämfört med i fjol.
Upplevelsen av arbets- och utbildningsmöjligheter
är dock fortfarande en utmaning.
Jämfört med andra jämnstora kommuner i undersökningen ligger Simrishamns betyg högre när det
gäller ”bostäder” och ”kommersiellt utbud”. SCB
ger också en bild av vilka frågeområden bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare, men
för Simrishamns kommuns del finns inget där en
prioritering skulle ge en avgjort nöjdare befolkning,
men man pekar på att det är viktigt att bevara det
som ger ”fritidsmöjligheter”, ”bostäder” och ”trygghet” ett högt betyg.

Genomslag för förändringsarbete

Den andra delen av undersökningen handlar om hur
medborgarna ser på kommunens verksamheter. Det
sammanfattande betygsindexet blev 48 (2016: 45)
och i princip alla parametrar har förbättrats jämfört
med mätningen i fjol.
Betyget på ”bemötande och tillgänglighet”, det
vill säga hur medborgarna bedömer kommunens
tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt
med kommunen, blev 53 att jämföra med 48 2016:
– ”Kontakt Simrishamn” startade i april och har
avsevärt förbättrat tillgängligheten och löser snabbt
de vardagsfrågor våra medborgare har, säger Diana
Olsson. Detta, tillsammans med en ännu högre medvetenhet hos våra medarbetare att sätta medborgaren
i centrum, bidrar säkert till det förbättrade betyget.
Bäst betyg fick ”vatten och avlopp” med 72 (2016:

66), ”räddningstjänsten” med 68 (2016: 69) och
”renhållning och sophämtning” med 67 (2016: 64).
Inom skolans område har också index höjts betydligt: förskola från 60 till 62, grundskola från 53 till
58 och gymnsieskola från 46 till 53.
– Här handlar det om frågor som är i fokus för oss,
säger Diana Olsson. Vår satsning på två gymnasieskolor, ett uppgraderat miljöarbete, bättre störningsinformation kring vår VA-verksamhet och det kontinuerliga kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen har
slagit igenom hos medborgarna.
För att höja helhetsbetyget ytterligare och därmed
få mer nöjda medborgare, krävs främst upplevda
förbättringar av betygsindexen för ”gator och vägar”, ”miljöarbete”, ”gång- och cykelvägar” samt
”äldreomsorgen”.

Bra betyg i år igen
på kommunens information

Den tredje och avslutande delen av SCB:s undersökning handlar om hur medborgarna i Simrishamns
kommun ser på sitt inflytande i kommunen. Det
sammanfattande betygsindexet blev inte bättre än
32. Redan i fjol var betyget lågt, 35, och SCB:s rekommendation är att förbättringar inom frågeområdena ”förtroende” och ”påverkan” är de som kan
påverka helhetsbetyget mest. Avgjort högst betyg i
den tredje delen fick området ”information” med 52
(2016: 51).
– Det här är fortsatt en utmaning för såväl förtroendevalda som för oss som jobbar i kommunverksamheten, säger Diana Olsson. Det sammanfattande önskemålet i vårt visionsarbete från alla de medborgare som deltog var att skapa ”det goda samtalet”
och där har vi fortfarande en bit kvar att döma av
SCB:s undersökning.
Riv ut och spara

Simrishamn på Österlen

Nu när året lider mot sitt slut och det är dags att fira både
jul och nyår med nära och kära, kan vi i vår kommun titta
tillbaka på ett händelserikt år. Här kommer ett axplock
av händelser under 2017.
I april invigde vi Kontakt Simrishamn som är
medborgarnas och företagarnas ingång till kommunen där man får svar på sina frågor direkt eller bli hänvisad till en handläggare som kan hantera ärendet. Reaktionerna har bara varit positiva på vår satsning och studiebesöken har redan
varit många från andra kommuner!
Vi räknar med att nästan 90 procent ska ha
möjlighet till en fiberuppkoppling innan året är
slut. Vår hemsida, simrishamn.se, ligger på en
delad sjätteplats i landet som den hemsida som
har den information du som besökare efterfrågar.
Vi har antagit riktlinjer för kommunens näringslivsarbete, vilket gör att vi nu med full kraft
kan jobba ännu mer med näringslivsfrågor.
Vi tog också ett beslut om att satsa extra på vår
fina stad och har anställt en centrumutvecklare
med målsättningen att Simrishamns stad ska bli
”Årets stadskärna 2019”, en målsättning vi når
tillsammans med de som bor, lever och verkar i
staden.
Vår översiktsplan vann laga kraft den 15 mars,
en plan som fått mycket lovord, inte minst från
Länsstyrelsen.
Det första spadtaget för 64 nya lägenheter på
Skansenområdet togs i slutet av augusti och de
kommer att stå inflyttningsklara nästa höst.
I våras invigde vi en ny förskola, Kometen, och
i augusti invigdes också en ny flygel och ett nytt
kök på Simrislundsskolan. Beslut om Campus
Österlen togs under hösten för utbildningar och
fortbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå. Alla utbildningar på Campus Österlen
kommer att styras av efterfrågan och bygger på
nära samverkan mellan näringsliv, akademi, utbildningsanordnare och offentlig sektor.
LSS-verksamhetens Café Stinsen i stationshuset
invigdes under hösten och vad jag förstår har man
redan tredubblat sin omsättning efter flytten!
Vårt projekt Tullhusstranden, den första delen
av Sjöfartsstråket, vann Region Skånes och Sveriges Arkitekter Skånes arkitekturpris som premierar en god byggd miljö i Skåne. Arkitekt:
Sydväst arkitektur och landskap. Sedan tidigare
har Tullhusstranden tilldelats Sveriges Arkitekters Sienapris, landets mest prestigefulla utmärkelse inom landskapsarkitektur.
Vår kulturpedagogiska enhet fick Region Skånes kulturpalett 2017 nyligen, med prissumman
100 000 kronor, för sitt arbete med, för och av
barn och unga.
Projektet Marelitt Baltic, som behandlar problematiken med så kallade ”spökgarn”, fiskeredskap som övergetts till havs och som leds av vår
kommun, vann det internationella Baltic Sea
Clean Maritime Award som delades ut i Berlin i
somras.
Till sist så vill jag passa på och tacka våra duktiga medarbetare för det arbete och den service
ni ger våra medborgare,
besökare, företagare
med flera. Ni är guld
värda!
Karl-Erik Olsson
Kommunstyrelsens
ordförande (S)

God jul
& Gott nytt år
Kontakt Simrishamn

Ordinarie öppettider helgfri måndag–fredag
utom 5 januari: öppet kl. 9–12.

Biblioteket

Ordinarie öppettider utom:
25–26 december: Stängt
1 januari: Stängt
4 januari kl. 10.30–17.00
5–6 januari: Stängt

Meröppet:
Måndag–torsdag kl. 8–22
Fredag, lördag, söndag och röda dagar samt dag
före röd dag kl. 8–18
Biblioteket är obemannat och du tar dig in med
ett speciellt lånekort. Kontakta biblioteket om du
vill ha ett sådant lånekort.  

Österlens museum
23 december kl. 10-14
24–26 december: Stängt
27–29 december kl. 12-16
30 december kl. 10-14
1 januari: Stängt
2–5 januari kl. 12-16
6 januari: Stängt

Turistcenter

Ordinarie öppettider utom: 5 januari öppet kl. 9–12.

Senaste nytt
om bredband
Du kan läsa den senaste informationen
om fiberutbyggnaden på simrishamn.se,
välj ”bredband” i snabbvalet.

Simrishamns
kommuns miljöpris
för 2017 tilldelat
Miljöpriset i Simrishamns kommun går till Österlens Golfklubb för sitt mångåriga engagemang i strävan att integrera
golfklubbens verksamhet med den känsliga miljö den är belägen i, på ett sätt som hållbart g ynnar den känsliga floran och
faunan.
Marint centrum, naturvårdsprogram, naturskola,
tankställe för biogas, ett omfattande miljömålsarbete – det är många insatser Simrishamns kommun gör
på miljöns område.
Nu har kommunen utsett vinnaren av miljöpriset
2017: Österlens Golfklubb. Motiveringen lyder:
Österlens GK blev i februari 2017 miljöcertifierade enligt Golf
Environment Organisation. Det innebär bland mycket annat
får på golfbanan som betar och att det används biologiska bekämpningsmedel på greenerna.
Österlens Golfklubb tilldelas av byggnadsnämnden Simrishamns miljöpris 2017 för sitt mångåriga engagemang i strävan att integrera golfklubbens verksamhet med den känsliga
miljö den är belägen i, på ett sätt som hållbart g ynnar den
känsliga floran och faunan. Detta engagemang genomsyrar
hela verksamheten från smått till stort och ligger i ambitionsnivå långt utöver och före vad lagstiftning eller gängse normer
för golfklubbar kräver.
En välmotiverad nominering för en golfklubb som dokumenterat arbetat ambitiöst med hållbarhet i hela organisationen genom ett djupt engagemang för naturen, miljön och omgivningen
utifrån ett långtidsperspektiv.
Vid inledningen av kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december delades miljöpriset på
10 000 kr ut.
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Kulturpaletten
2017!
Kulturpedagogiska enheten i vår kommun fick Region Skånes
kulturpalett 2017 med prissumman 100 000 kronor för sitt
arbete med, för och av barn och unga.

Kulturnämndens motivering löd: ”Med tillit till kulturens kraft arbetar årets mottagare av Kulturpaletten för att göra konst och kultur till en självklar del i
det enskilda barnets liv. De har med framgång låtit
kulturskola och kulturgaranti samspela och har blivit
en förebild för många. Region Skånes kulturpalett
2017 går till Kulturpedagogiska enheten i Simrishamn som låter barns och ungas rättigheter leda
verksamheten framåt.”
– Kultur ska finnas till för alla. Genom kulturen
breddar vi vårt perspektiv och skapar nya gemenskaper. Årets pristagare av Kulturpaletten visar hur kulturen kan på ett självklart sätt ta plats i barn och ungas liv. Jag hoppas att fler verksamheter följer i deras
spår, sade Maria Ward (S), ordförande Region Skånes kulturnämnd.
Sylvia Carlsdotter, enhetschef på Kulturpedagogiska
enheten:
– Vi blev verkligen jätteglada och överraskade! Det
är betydelsefullt och uppmuntrande för oss att Region Skåne uppskattar hur vi arbetar med kvalitet och
långsiktighet i alla led. Barn och unga behöver och
har rätt till upplevelser av olika former av kultur och
eget skapande, barn och unga är vårt gemensamma
nu och vår framtid. Genom att erbjuda dem hög kvalitet och stort engagemang bidrar vi också till att förena kultur med demokrati och samhällsutveckling
redan under deras unga år.

Kulturgaranti med kraft

Idag har två tredjedelar av Skånes kommuner någon
form av kulturgaranti. Ett begrepp och en modell
som har sitt ursprung från vår kulturpedagogiska enhet. Kulturgarantin i Simrishamn är baserad på ett
politiskt beslut som innebär att samtliga elever i kommunala grundskolan från och med förskoleklass omfattas och garanteras:
• Kulturupplevelse av professionell art varje läsår
(t ex scenkonst, film, konsert, konst).
• Utforskande och eget skapande med kulturpedagog/konstnär och klasslärare flera gånger per läsår.
• Elevernas skollärare får kontinuerlig handledning
och fortbildning i kultur i skolan.
Valet av kulturupplevelser sker i största möjliga mån i
samarbete mellan lärare, kulturpedagoger och elever. De fast anställda kulturpedagogerna möter både
lärare och elever i klassbesök, lärarhandledning och
fortbildning.

Kulturskola med mångfald

Kulturskolan erbjuder subventionerade kurser med
lärare vilket innebär en mängd olika möjligheter för
barn och unga mellan 2 och 19 år. De får möjlighet
att upptäcka, utveckla och uttrycka sig i instrument,
sång (själva eller i grupp), röstverkstad, flera olika
dansklasser, cirkus, slöjda och skapa, konst och foto.
Under det senaste året har cirka 600 barn deltagit i
Kulturskolans verksamhet.

Kalendarium
Allmänheten är välkommen till och får
ställa frågor som rör ärenden till kommunstyrelsens sammanträde vid en informationsstund före kommunstyrelsens
sammanträden. Kommunfullmäktiges
sammanträden är offentliga. Det betyder
att vem som vill får komma och lyssna.
Både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sammanträder i rådhuset. Fullmäktigesammanträdena webbsänds,
både ”live” och kan ses i efterhand på
simrishamn.se. Där hittar du också alla
handlingar till de ärenden som tas upp
på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden i förväg i samband med att kallelsen skickas ut.
Januari
17 Kommunstyrelsen (kl. 13)
23 Byggnadsnämnden
24 Kommunstyrelsens arbetsutskott
25 Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
29 Kommunfullmäktige (kl. 16)
Februari
7 Kommunstyrelsen
21 Kommunstyrelsens arbetsutskott
22 Socialnämnden
26 Kommunfullmäktige (kl. 15)
27 Barn- och utbildningsnämnden

Kriscentrum
sydöstra Skåne
– en samtalsmottagning
Kriscentrum vänder sig till:
• Kvinnor och män som är eller har varit utsatta
för våld i en nära relation
• Män och kvinnor som utövar eller har utövat
våld mot närstående
• Barn och ungdomar som upplever eller har
upplevt våld i sin familj
Vi erbjuder:
• Rådgivning
• Krisbearbetning
• Samtal/behandling
All behandling är kostnadsfri. Du kan vara
anonym och blir inte registrerad.

Vad är våld?

Våld i nära relationer inkluderar fysiskt aggressiva
handlingar, hot, kränkningar och sexuellt tvång. Det inkluderar även olika former av kontrollerande beteenden
som t.ex. att isolera en person från familj och vänner eller på annat sätt begränsa livsutrymmet för någon.
Kriscentrum sydöstra Skåne i samverkan mellan
kommunerna i Simrishamn, Ystad, Tomelilla,
Skurup och Sjöbo. Telefon: 0709-95 83 90 och
0709-95 83 91. E-post: kriscentrum@tomelilla.se

Simrishamns kommun
gör företagsbesök
Vi gör ofta företagsbesök och besöker företag i alla
delar av kommunen. Syftet är att öka kunskapen
om företagande och att underlätta för företagen i
deras kontakter med kommunen. Vill du att vi besöker ditt företag under 2018? Kontakta då näringslivsutvecklare Lars Persson, lars.persson@
simrishamn.se, så bokar vi in ett besök!
Här är de företag vi besökt under året:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bokkaféet i Borrby
Bokhuset
Borrby Lack
Cake Cowboy
Cargloss i Sankt Olof
Allt i Allo i Hammenhög
Bjurfors
JPW Sport
Schulte & Bruns Sweden AB
Belysningsimporten Österlen AB
Möbelimporten Österlen AB
Intermercato
Raynold Anderssons Mekaniska
Grafmans Goda
GORM Byggnadsvård
Stjärnhuset på Kivik
Gärsnäs AB
Dalängarna Gård AB
Fridhills Raskarum Kyckling
Byvägen 35 Matglädje
Vitaby Kyrkby Mejeri
Skepparps Vingård
A och K Jeppsson AB
Nordic Sea Winery
Genuin Hundtjänst

Julsoporna
Visst får man vara lat över julen, men vi hoppas att
återvinningen sitter i ryggmärgen hos de flesta. Det
finns ju så mycket värdefullt i ditt avfall som kan
ges ett nytt liv efter nyår.
Sortera så här:
• Matavfall i den bruna påsen för matavfall.
• Presentpapper och wellpapp sorteras som pappersförpackningar.
• Presentsnören, tejp och etiketter lägger du i vanliga soppåsen.
• Trasiga lampor till julbelysningen, adventsljusstaken
eller luciakronan lämnas till återvinningscentralerna eller till Samlaren i de Ica-butiker som har dessa.
• Värmeljus lämnas som metallskrot till återvinningscentralen – kom ihåg att lossa vekhållaren så
att aluminium och stål kan återvinnas var för sig.
Och så några tips för en mer hållbar jul:
• Köp inte skräp. Köp kvalitet som varar.
• Ge gärna något som inte skapar avfall, som upplevelser eller en tjänst – vem vill till exempel inte
få hjälp att putsa fönstren?
• Minimera mängden elektroniska produkter, de
tär hårt på jordens resurser och ofta köper vi nytt
långt innan det behövs. Låna verktyg!
• Var kreativ när du slår in paket. Papper från dagseller veckotidningar kan bli urtjusiga och roliga paket utan att vi använder onödigt mycket resurser.
• Beräkna mängden mat, så att det inte blir så
mycket över. Och om du får mat över – gör pyttipanna eller andra rätter av matresterna. Sätt
fram lite i taget för att minimera matsvinnet.
Ökrab önskar alla en god och hållbar jul!

Riv ut och spara
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Vägval är vårt projekt för namngivning av vägar. Läs mer på
simrishamn.se (”vägval” i snabbvalet), följ vagvalsimrishamn på Instagram, kontakta via vagval@simrishamn.se.

Vägval – dags för Ö. Tommarp
och Ö. Vemmerlöv

Nu finns de aktuella kartorna för Östra Tommarp
och Östra Vemmerlöv på simrishamn.se, med vägar
som föreslås bli förlängda och de som behöver få ett
namn. Under distriktet finns en kort historik, ibland
gamla foton, betydelsen av namn i trakten och lästips. Vägarna som ska få namn är markerade i blått
och har en identifiering i form av distriktet och två
siffor, som Östra Vemmerlöv 12 osv. Klicka på en blå
väg så kommer en dialogruta som talar om vilket nr
den har. För att lämna förslag klickar du på brevsymbolen som öppnar ett formulär där du kan skriva.
Var anonym eller skriv namn/e-postadress/fastighetsbeteckning om du vill ha möjlighet till återkoppling. Förslag kan också lämnas på vagval@simrishamn.se, 0414-81 90 00 eller via besök i stadshuset.

Halvlek i Vägval 298–136

Av kommunens 298 vägar som saknar namn har
Vägval i halvlek fått in 136 namnförslag. Förslagen är
resultatet av aktiviteter ute i byarna och har kommit
in genom medborgarnas medverkan. Det ger oss nu
möjlighet att börja presentera det pågående arbetet
genom att på kartan på simrishamn.se visa de nya
namnförslag vi arbetar med, tillsammans med vägnamn som föreslås förlängas och övriga existerande
vägnamn i tätorterna. På kartan har vägar som ännu
inte har fått några namnförslag kvar sina arbetsnamn
(distrikt och nummer) men ersätts allt eftersom nya
förslag kommer in och granskas. Den interaktiva kartan där man kan lämna sina förslag direkt kommer
att finnas kvar och de distrikt som ännu inte har lagts
ut kommer att publiceras mellan februari och april.
Se hur det ser ut nu genom att gå in på simrishamn.se, klicka på ”Vägval” och följ länken till
”Statuskartan”. Där ligger hela Simrishamns kommun och du får flyga och dyka ned till den plats du
är intresserad av.

Så här har det sett ut på många platser i kommunen när engagerade medborgare har haft diskussioner över Vägvals kartor och lämnat in förslag på vägnamn.
Om du har tankar/synpunkter på namnen eller
vill lämna in egna förslag, gör du det enkelt genom
att e-posta vagval@simrishamn.se, ringa Kicki
Näslund på 0414-81 92 58 eller besöka stadshusets
reception på Stortorget.

Trotjänare i
En liten påminnelse inför jul och nyår
närmar sig med stormsteg, en härlig tid för
• Om säkringarna ofta går sönder – kontakta en
kommunens tjänst Julen
många. Tyvärr är det just under denna tid på året
elektriker för felsökning.

6 december tackades kommunens trotjänare vid en
festlig kväll på Hotel Svea. 25 års trogen tjänst gav
ett gåvoregn med resor, möber, klockor, smycken
m.m. Kommunfullmäktiges ordförande, Håkan
Erlandsson, delade ut gåvorna. Följande medarbetare har varit kommunen trogen:
Karin Ahlgren, undersköterska
Anette Andersson, omsorgsassistent
Rosali Axelsson, undersköterska
Margareta Baker, undersköterska
Ann-Charlott Björkhultz, undersköterska
Benita Czernyson, undersköterska
Katarina Ehrnborn, barnskötare
Ann-Christine Ekdahl, vårdbiträde
Kerstin Fröjd, undersköterska
Monica Genetay, barnskötare
Olof Gummesson, lärare
Marina Hagman, elevassistent
Carina Ingvarsson, barnskötare
Pernilla Jeppsson, undersköterska
Ing-Marie Lennartsson, socialpedagog
Siv Lilja, lärare
Annica Lindh, barnskötare/gruppledare
Gunilla Lindell, undersköterska
Ingrid Lundgren, distriktssköterska
Susanne Löfström, omsorgsassistent
Annika Malmqvist, specialpedagog
Eva Malmström, undersköterska
Maria Olofsson, undersköterska
Helen Olsson, barnskötare
Ingmar Olsson, fritidskonsulent
Petra Rosengren, barnskötare
Per Gunnar Sjöberg, musiklärare

som de flesta bränder med levande ljus inträffar.
Efter julen ställer vi dessutom till med ytterligare
fest. Nu är det det nya året som ska firas. Glitter
och glamour, ljus, tomtebloss, raketer och fyrverkerier. Tänk på att många olyckor händer när nyårsraketerna ska smällas av.
Här får du våra enklaste och bästa tips för att julen ska bli just så där härlig som vi vill minnas den
utan att en förödande brand förstör hem och liv.
Samla familjen kring en god adventsfika och ta er
tid och för att läsa igenom och diskutera våra tips.
• Se till att ni har en brandvarnare hemma och
testa den med jämna mellanrum genom. att
trycka på testknappen. Ha batteri hemma och
byt gärna detta på ett bestämt datum.
• Ha alltid en brandsläckare hemma, rekommendation är en 6 kg pulversläckare. Alla i familjen
ska veta hur den fungerar och var den finns.
• Släck alltid levande ljus när ni lämnar rummet.
En enkel regel: den som tänder släcker. Barn ska
givetvis aldrig vara ensamma med levande ljus.
• Har ni en öppen spis eller annan kamin hemma,
så ta bort brännbart material som ligger i spisens
omedelbara närhet. Ved och tändutrustning förvarar ni säkert skilt från vartannat och från kaminen.
• Dra ur stickkontakten till brödrosten. Installera
gärna en timer till kaffebryggaren.
• Byt ut trasiga vägguttag/kontakter och skruva åt
lösa.
• Ha inga handdukar eller annat brännbart material liggande på elelement för torkning.

Har du besvarat enkäten?
Vad avgör om man flyttar till eller
från en ort – eller väljer att stanna
kvar? I samarbete med Statistiska institutionen vid Lunds universitet gör vi
just nu en undersökning, för tredje
gången, om detta. Om du har fått en
enkät hemsänd, glöm inte att besvara den,
gärna via internet. Din medverkan i undersökningen är givetvis helt frivillig, men för att
den ska bli tillförlitlig, är det viktigt att alla
åsikter blir representerade. Därför skulle vi
vara tacksamma om du tar dig tid att fylla i
den korta enkäten – dina svar är viktiga!
Tack på förhand!

• Julgransbelysning, adventsstjärnor och elektriska
ljusstakar ska alltid vara kopplade till en timer eller att man drar ut stickkontakter ur vägguttaget.
• Om det börjar brinna på spisen – kväv elden med
en filt, ett lock, en plåt eller matta, använd inte
vatten. Är köksfläkten rengjord?
• Se till att ljusstakar står fritt från gardiner och
dylikt och att de har obrännbara dekorationer.
• 18 år gälller som åldersgräns för att köpa eller
använda fyrverkerier. Använd dig alltid av en
avfyrningsramp när du skjuter raketer. Gör iordning allt i dagsljus och läs säkerhetsinstruktionerna/anvisningarna på raketerna noga.
• Använd handskar, hörselskydd och någon form
av glasögon. Se till att människor runt omkring
håller tillräckligt med avstånd.
• Var nykter när du skjuter raketer.
• Vi begränsar användning av fyrverkerier i vår
lokala ordningsstadga: ”Fyrverkeri och andra
pyrotekniska varor” 8: ”Tillstånd från polismyndigheten krävs för att få använda fyrverkeri eller
andra pyrotekniska varor på offentlig plats. Fyrverkeri eller andra pyrotekniska varor får användas på offentlig plats utan polismyndighetens
tillstånd endast mellan kl. 18.00 och 02.00 på
valborgsmässoafton, påskafton och nyårsafton.
Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter.”
För dig som vill veta mer, gå in på någon av hemsidorna dinsakerhet.se eller brandskyddsforeningen.
se. Nu hjälper vi varandra till en olycksfri jul och
ett olycksfritt nyårsfirande!

Översiktsplanen –
du kan ta del av
den på flera sätt
Den finns på simrishamn.se, både som en blädderbar version du inte behöver ladda ner och
med kapitel för kapitel som du kan ladda ner
som pdf:er.
Det finns också blädderexemplar i Kontakt
Simrishamn/receptionen i stadshuset vid Stortorget i Simrishamn och på biblioteket.
Den som vill äga ett alldeles eget exemplar kan
köpa ett: de finns till försäljning i Kontakt Simrishamn och kostar 300:-/st.
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Välkommen på
trygghetsvandring
i Kivik 30/1 kl. 18–20
Efter Gärsnäs, Hammenhög och Borrby är det nu dags för
trygghetsvandring i Kivik – vad tycker du är otryggt, hur kan
vi kunna åtgärda det? Vi ses på plats den 30 januari, vi samlas
kl. 18 på Kiviks torg.
Var vandringen ska gå bestämmer du. Gå in på vår karta
på webben: https://kartenkat.simrishamn.se/s/Trygghet_
Kivik
Där kan du enkelt markera platser, sträckor eller områden
där du känner dig otrygg. Hur du gör står i verktyget. Det
som markeras på kartan ligger sedan helt till grund för vandringen, så dina kommentarer är väldigt viktiga. Det kan
handla om allt från bristande belysning till skymmande buskage. Tänk bara på att du endast fyller i otrygghetsfaktorer.
Vi avslutar insamlingen av underlag via kartan onsdag den
24 januari kl. 8 för att hinna sammanställa underlaget och
planera vandringen.
Vid trygghetsvandringen tisdagen den 30 januari träffar du
både representanter från oss på kommunen och från polisen.
Vi vandrar till de platser som fått flest kommentarer och synpunkter, går igenom på plats vad som kan åtgärdas. Vandringen avslutar vi på Kiviks torg och där sammanfattar vi
också vad vi sett och vad nästa steg i processen är. Vandringen avslutas senast kl. 20.
Varmt välkomna!

Vem hjälper den
som hjälper?
Anhörigstöd erbjuds för att underlätta vardagen för dig som
hjälper eller stödjer någon i din närhet. Du kan t.ex. vara en
god vän, arbetskamrat, familjemedlem eller granne och du är
välkommen att höra av dig, oavsett om du ger lite eller mycket
stöd. Personen du hjälper kan vara ett barn eller en vuxen
med en psykisk eller fysisk sjukdom, ett beroende eller missbruk eller en funktionsnedsättning. Genom anhörigstödet
kan du få möjlighet att vara med i en anhöriggrupp där du
kan samtala och dela erfarenheter med andra i liknande situation. Vi erbjuder också enskilda samtal och information om
vilken hjälp som finns att få. Tillsammans försöker vi finna
just det som du behöver för att bevara din egen hälsa, energi
och glädje. Om du önskar stöd, ta kontakt med anhörigkonsulent Sofia Spetz, 0414-81 91 65, sofia.spetz@simrishamn.se.
Onsdagar kl. 13.00-15.00, med start den 17 januari, har vi
”öppet hus med drop-in” på Bergengrenskas anhörigcenter.
Meningen är att du som anhörig (ingen särskild inriktning) på
ett enkelt sätt ska få möjlighet till en stunds avkoppling tillsammans med andra över en kopp kaffe eller te. Anhörigkonsulenten finns på plats de flesta av dessa tillfällen.
Du kan också boka tid för vila i vår avslappningsfåtölj.
Om du är anhörig till en person med minnesproblematik
finns ett särkskilt demensteam för stöd och vägledning. För
kontakt med demensteamet, vänd dig till Silviasyster Mia
Barntlid, 0414-81 93 92, mia.brantlid@simrishamn.se, eller
till demenssjuksköterska Elisabeth Hallberg, 0414-81 92 94,
elisabeth.hallberg@simrishamn.se.
Demensteamet hälsar anhöriga till pesoner med minnesproblematik välkomna till öppet café varannan fredag jämna
veckor, kl. 10–12 med start igen den 12 januari.

Redaktör: Jan-Erik Zandersson, tfn: 0414-81 90 00
e-post: jan-erik.zandersson@simrishamn.se
Nästa kommuninformation kommer den 18 januari | simrishamn.se
Foto: Henrik Lundström, Kicki Näslund, Tina Schedvin. Med stort tack till
Emma Lawesson och Ystads Allehanda för lån av bild!

