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Företagarkvällen med alla utmärkelser!
Torsdagen den 19 oktober var företagare i Simrishamns kommun samlade på Skillinge teater för den årliga
stora företagarfesten. Kvällens höjdpunkter var utdelningen av de fyra
utmärkelserna Årets företagare,
Årets nyföretagare, Årets unga företagare och Årets näringslivsambassadör. För en fantastisk underhållning
stod Performing Arts, det estetiska
programmet på Nova academy i Simrishamn.
Årets företagare i Simrishamns
kommun 2016 blev Helena Åkesson,
Skillinge emalj. Cecilia Granquist
Dahmén, ordförande för Företagarna Österlen, skötte utdelningen av
denna prestigefyllda utmärkelse. Juryns motivering löd ”Skillinge emalj

utvecklar med modern teknik och
nya formspråk ett traditionellt hantverk. En ständigt närvarande nyfikenhet och en stor förmåga att anta
krävande utmaningar kännetecknar
företaget”.
Marianne och Johan Frank med företaget Genuin hundtjänst blev Årets
nyföretagare med denna motivering:
”Att starta företag kräver mod, passion och förståelse för mina kunders
behov. Årets nyföretagare i Simrishamns kommun har haft modet att
omvandla sin passion från ett hobbyföretag till en heltidsverksamhet.
Samtidigt har företaget tagit ytterligare steg och ser till att ytterligare
möta kundernas behov av att inte bara kunna handla på nätet utan även

IRL genom att öppna en butik i Simrishamn.” Pristagaren utses av Nyföretagarcentrum. Lars Kindesjö, ordförande i Nyföretagarcentrum YstadÖsterlenregionen och styrelseledamoten Lars Ottosson skötte
gemensamt prisutdelningen.
Simrishamns kommun uppmärksammar även yngre företagare. Utmärkelsen Årets unga företagare
2017 gick till John Ekström i Skillinge
med företaget John Henric Sweden.
Motiveringen var: ”John Ekström är
en passionerad entreprenör, inspiratör och eldsjäl som med glädje ständigt ser fram emot nya utmaningar”.
Marie och Gustav Mandelmann
med Mandelmanns trädgårdar utsågs till Årets näringslivsambassadör

2017. Motiveringen lyder: ”Som en
jordnära källa till inspiration och
med en kristallklar framgång bidrar
Marie och Gustav Mandelmann till
en hållbar utveckling på Österlen”.
Ett stort grattis till alla pristagare!

Information för dig som är företagare
Synliggör dina öppettider!

Öppet hus på
Österlengymnasiet
28/11 kl. 18–20
Välkomna att träffa våra elever, lärare samt arbetsgivarrepresentanter från våra praktikplatser. Vi
informerar om våra program och visar upp skolan
med bland annat vårt restaurangkök och våra
elprogramsverkstäder.
Våra program:

• BF: Barn och fritid
• EE: El och energi (ETG)
• HA: Handel och administration
• HT: Hotell och turism
• RL: Restaurang och livsmedel
• VO: Vård och omsorg
Välkomna till Österlengymnasiet på Fredsdalsgatan
7 i Simrishamn. Mer information på osterlengymnasiet.se och på Facebook ”Österlengymnasiet”.

På visitystadosterlen.se finns det en sammanställning över öppettider för kaféer och restauranger
efter önskemål från kunder och från besöksnäringen, allt för att man som besökare enkelt ska kunna se
vilka etablissemang som har öppet och vilka
öppettider som gäller. För dig som ännu inte
uppdaterat dina öppettider för hösten och vintern
för ”Kaféer & Restauranger” på visitystadosterlen.
se är det hög tid att göra det nu. Finns du inte med
där? För mer information eller frågor är du välkommen att kontakta vårt turistcenter 0414-81 98 00.

Frukostmöte för företagare 23/11
Välkommen till frukostmötet för företagare
torsdagen den 23 november kl. 7.30–9.30 på
Skeppet, Marint centrum i Simrishamn. Temat
denna gång är utveckling av Simrishamns

stadskärna och fiskets framtid i Östersjön. Håcan
Nilsson leder diskussionen tillsammans med
centrumutvecklare Tin Josefsdotter och fiskeriexpert Vesa Tschernij. Dessutom blir det aktuell
information från Simrishamns kommun. Frukost
serveras från kl. 7.30. Föranmälan: Lars Persson,
0414-81 91 22, lars.persson@simrishamn.se
Välkommen!

Ett stort tack till alla,

företag och invånare, som engagerade
sig under Trafikantveckan! Vinnarna i
tipsrundan och på Instagram blev Bodil
Knutsson och Fredrik von Segebaden
som vann var sin cykelhjälm. Grattis!

Den 3 november ...
... stänger Kontakt Simrishamn och kommunens förvaltningskontor kl. 12,
biblioteket håller öppet kl. 10.30–14.00, Österlens museum är öppet
kl. 12–16 och turistcentret öppet som vanligt kl. 9–17. Alla helgons dag,
den 4 november, håller Österlens museum öppet kl. 17–21 (missa inte:
kl. 18–19 lyktvandring på kyrkogården för hela familjen, föranmälan till
0414-81 96 70 eller osterlens.museum@simrishamn.se), biblioteket och
turistcentret är stängda. Trevlig helg!

Nu har Kontakt Simrishamn varit igång i sex månader och hunnit svara på 20 000 telefonsamtal.
Över tusen personer har besökt oss.
Kontakt Simrishamn är vägen in till alla kommunens verksamheter. Du vet
väl om att du alltid är välkommen att ringa, skicka e-post eller besöka Kontakt
Simrishamn? Vi svarar på dina vanligaste frågor eller ser till att ditt ärende
kommer till rätt person.
Kontakt Simrishamn hittar du i Stadshuset på Stortorget 6 i Simrishamn. Vi

har öppet måndag till fredag kl. 8.00–16.30. Du når oss på telefonnummer
0414-81 90 00 eller via e-post till simrishamns.kommun@simrishamn.se. Vi
tar emot post till samtliga verksamheter över disk eller i vår brevlåda vid
Stadshusets entré. Välkommen till Kontakt Simrishamn önskar servicevägledarna Petter, Catrin, Karina, Dennis, Tobias och Marie.
Riv ut och spara

Simrishamn på Österlen – Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

Lärarförbundets skolranking
Varje höst presenterar ett av de två stora
fackförbunden/intresseorganisationerna på
skolans område, Lärarförbundet, en ranking
av landets kommuner. Rankingen baseras
på ett urval faktorer som organisationen
anser är relevanta, både för att beskriva
hur skolan är och skapa opinion kring
vissa frågor.
- Dessa rankingar baseras på ett urval parametrar
och ger ingen heltäckande bild av hur skolan sköter
sitt uppdrag, säger Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef i vår kommun. Däremot analyserar
vi alltid resultatet för att både kunna hitta förbättringar och transparent kommentera orsakerna.
2016 placerade sig vår kommun på plats 18 av
290 kommuner, i år är det plats 141 som gäller. Lärarförbundet redovisar sitt resultat här: www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2017/simrishamn.
Lena Hjelmström, som jobbar med kvalitets- och
utvecklingsfrågor på vår barn- och utbildningsförvaltning, kommenterar det presenterade resultatet
så här:
- Med tanke på vilka parametrar Lärarförbundet
valt och den verklighet vi lever i, har årets resultat
naturliga förklaringar. Vi har t.ex. tagit emot
många nyanlända barn, något vi är stolta över, och
klasserna har därmed blivit större. Vi har till exempel anställt studiehandledare, en personalgrupp
som jobbar med de barn som behöver språkligt
stöd för att kunna ta till sig ämneskunskaper. Dessa
syns inte i statistiken och då blir också resultatet för
”lärartätheten” annorlunda jämfört med tidigare.
- Lärarförbundet är ett fackförbund som lyfter
frågor som de anser är viktiga för deras medlemmar. Därav viktas till exempel lärartäthet dubbelt i

2015 antog kommunfullmäktige en

handlingsplan för hållbar inflyttning. En
av punkterna i handlingsplanen är att
göra en övergripande utredning om
kollektivtrafiken. Utredningen påbörjades 2016 och kommunstyrelsens beslutade 2017 att godkänna utredningen som
underlag för fortsatt arbete. Den övergripande utredningen om kollektivtrafik
finns på simrishamn.se

Vägval
Vägval är vårt projekt för namngivning
av vägar. Läs mer på simrishamn.se, följ
vagvalsimrishamn på Instagram, e-post
till vagval@simrishamn.se eller ring vår
projektledare Kicki Näslund, 0414-81 92 58.
Nu finns de på simrishamn.se, de aktuella kartorna
för Sankt Olof och Rörum med vägar som föreslås
bli förlängda och de som behöver få ett namn.
Klicka på snabblänken ”Vägval”. För varje distrikt
finns också en kort historik och en samling med
befintliga namn och vad de betyder. Samma kartor
finns också på papper i stadshuset på Stortorget
där du också kan lämna in dina förslag.

denna ranking. För oss är kvalitet mer än antal
elever per lärare. Vi ser inte att lärartäthet som kriterium är enskilt viktigt om vi samtidigt har friska
lärare och goda elevresultat. Det centrala i vår
verksamhet är att barn och elever lär sig samtidigt
som personalen mår bra på sin arbetsplats. Vi ska
också använda skattemedel på ett klokt och ansvarsfullt sätt.
Sammantaget har vi bra skolor i vår kommun:
- De delar där resultatet i årets ranking inte är
lika högt som i fjol finns det alltså förklaringar till
och det är värt att poängtera att vi fortsatt ligger i
topp när det gäller avgörande kategorier, som
betygsresultat och gymnasiebehörighet.
- Resultaten kommer av vårt långsiktiga och
medvetna arbete och med hjälp av de strategier vi
framgångsrikt tillämpar, som t.ex. formativt lärande. Det handlar om ett förhållningssätt och arbetssätt som bidrar med tydlighet för eleverna så att de
vet vad de ska lära sig och hur de ska lära sig det.
Forskningen är tydlig när det kommer till att det
formativa förhållningssättet är en framgångsfaktor
för elevers lärande. Målsättningen är att det vi gör
ska vila på forskning och beprövad erfarenhet, så
det har vi med oss i allt vi gör.
Lena avslutar: - Som jag kommenterade i Ystads
allehanda: Att vi hamnar på en dålig plats i den här
statistiken beror inte på kvaliteten i våra skolor och
förskolor. Det kan vara intressant med undersökningar av det här slaget för det skapar förståelse för
vår verksamhet och för parametrar som kan ha betydelse. Men resultatet i ett fackförbunds ranking
är inte det som berättar sanningen om kvaliteten i
skolverksamheten i vår kommun.
Är du nyfiken på fakta kring skolan, finns tjänsten ”Jämföraren” på kolada.se. Där kan du välja
faktabaserade parametrar och jämföra vår kommun med andra i hela Sverige.

Information
från bredbandssamordnaren
Pågående projekt

Inte mycket nytt att rapportera sedan förra statusuppdateringen, men som alltid händer det något, se
nedan:
• IP-Only: Bästekille-projektet (från kusten ute vid
Stenshuvud och österut till kommungränsen
Tomelilla via bl.a. S. Mellby-Bästekille och
Grevlunda): Första uppkoppling av en fastighet
genomfördes 171017. Bästekille 2-projektet (söder/väster om S:t Olof): Grävstart tidigarelagd
och kan ske redan i år. Hammenhögs-projektet
(från Skillinge/Borrby och västerut till kommungränsen mot Tomelilla och söder om väg 11):
Grävstart andra veckan i november med start
precis väster om Skillinge och sedan Borrby med
omnejd.
• Telia: Fortsatt arbete i Karlabyområdet. Markägarmöte planerat tämligen omgående för
Hannas och vägen mot Ö. Ingelstad.
• Österlens kraft: Samordningsmöte med kommunen avseende samförläggning av fiberkabel mellan hamnen och campingen (Tobisvik) denna
månad så att fiber därefter ska kunna byggas ut i
Tobisborg. Exakt när kommunens projekt kommer igång är inte klarlagt men förhoppningsvis
byggstart relativt snart.

Nya projekt

• Telia: Inga nya besked om nya byggbeslut.
• IP-Only: Besked om nytt byggbeslut efter sommarens säljkampanj dröjer men förhoppningen
är att besked ska komma innan oktober månad
är till ända.
• Österlens kraft: Se ovan under ”Pågående projekt”.

Arkitekturpris 2017
I år har ett fritidshus i Kyhl Mälarhusen
premierats med kommunens arkitekturpris.
Fastigheten är Sandby 20:35, adressen är
Sandbacka 37 A. Priset delades ut på plats
lördagen den 21 oktober.
Prismotiveringen är: ”För en intressant och tilltalande byggnad av högkvalitativ utformning med en
stilfullt avvägd och uttrycksfull visuell träarkitektur i god harmoni med kustområdets karaktär.”
Byggherre är Anders Borg och Cajsa Borg. Arkitekt
är Johan Sundberg, Johan Sundberg arkitektur,
Lund. Byggentreprenör är Morgan Ristmägi, Helge Johnssons bygg, Simrishamn.
Följande objekt har premierats sedan priset in-

Fixartjänst
– vad är det?
Kommunen erbjuder en fixartjänst för att öka
tryggheten för äldre och funktionshindrade. Tjänsten är en del av säkerhetsarbetet för att förebygga
fall- och halkolyckor. Av fixartjänsten kan man få
hjälp med vardagssysslor i hemmet som man bör
avstå från att göra själv på grund av risken att falla
och skada sig. Det kan vara sysslor som innebär att
man klättrar på stegar och stolar för att sätta upp
eller ta ner.

stiftades 1999: Vitemölla badhotell 1999. Ragnarpers, Gärsnäs
2000. Visningsträdgård, Kiviks
musteri 2000. Skogshyddan, Kivik
2001. Naturum, Stenshuvuds nationalpark 2002. Äppellunden, Brantevik 2003. Ravlunda bränneri 2004. Buhres fisk, Kivik 2005.
Gyllebo slott 2006. Verkstad, kv. Otto Lars, Simrishamn 2007. Baskemölla ekoby 2008. Flerbostadshus, kv. Snödroppen, Simrishamn 2009. Bostadshus, kv. Laxen, Simrishamn 2010. Smedja
Volund, Älmhult 2011. Vilhelmsbergs gård, Järrestad 2012. Kiviks hotell 2013. Nordic Sea Winery, Simrishamn 2014. OscarsHus, Kivik 2015. Den
engelska trädgården på Svabesholm 2016.
Det här kan du få hjälp med:
• Byta glödlampor och lysrör
• Byta batterier i brandvarnare och byta säkringar
• Fästa lösa sladdar
• Ta ner och sätta upp gardiner
• Hämta saker från vind och källarutrymme
• Avtorkning ovanpå höga skåp, lampor m.m.
• Halksäkring av mattor
Fixartjänsten är kostnadsfri, men du tillhandahåller och bekostar själv det eventuella material som
behövs. Du bokar tid genom att ringa 0414-81 92
92, telefontid måndag–fredag kl. 8–9.

En viktig skolresa
I den avfallsplan som Simrishamns kommun antagit för tiden 2016–2020 finns bland annat följande
två mål:

- År 2020 är den totala mängden hushållsavfall, inklusive förpackningar och tidningar,
per person mindre än år 2015.
Detta är ett svårt men viktigt mål. Hur minskar vi
mängden hushållsavfall i dagens samhälle med så
mycket förpackningar och med vår vana att lättvindigt köpa och slita och slänga? Detta mål fordrar stor eftertanke.

- År 2020 är mängden förpackningar och
tidningar i restavfallet halverad för respektive material jämfört med år 2015.
Detta mål borde vara lättare att uppnå. Det gäller
ju bara att sortera och att lämna förpackningar och
tidningar på återvinningsstationerna i stället för att
slänga det i restavfallet.
För att nå dessa mål tar vi hjälp av våra barn. För
tredje året i rad bjuder Ökrab och Sysav in alla
femteklassare till ett besök hos Sysav i Malmö, där
de får en guidad rundtur på anläggningen samt en
lektion om hållbar utveckling. Utbildningen är
kopplad till läroplanen och väl anpassad för dem.
Resorna görs i april och maj nästa år, men inbjudan till skolorna har redan gått ut. Vi hoppas förstås att alla femteklassare får göra denna resa och
kommer hem med kunskaper som är värdefulla för
framtiden. Vill ni veta mer om resorna, kontakta
Sofia Walters på Ökrab (kundservice@okrab.se,
0417-28 5 70).
Sortera på i det vackra höstvädret, önskar Ökrab

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
(nyhet!) 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.

Besök socialförvaltningen på facebook.com/
socialforvaltningensimrishamn.

Oktober

Besvarat enkäten än?

30 Kommunfullmäktige
(kl. 15, rådhuset)

November
1
7
9
14
15
16

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen (kl. 13, rådhuset)
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
22 Kommunstyrelsens arbetsutskott
Obs! Kommunfullmäktige 29/11 är
inställt, det ersätts av ett nyinsatt
fullmäktigesammanträde 18/12.

Miljöpris 2017
Dags att nominera pristagare till miljöpriset i Simrishamns kommun.
Känner du någon som gjort en stor insats för miljön? Vi delar årligen ut ett miljöpris för en särskilt
förtjänstfull insats inom miljöområdet. Insatsen
ska leda till en bättre miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja miljö- och/eller hälsofarlig verksamhet genom exempelvis information, undervisning, produktutveckling eller aktivt miljö- och naturvårdsarbete. Priset utdelas inte för insatser inom
arbetsmiljöområdet.
Miljöpriset ska i år delas ut för nionde året och vi
ber medborgarna om hjälp med nominerandet.
Miljöpriset kan tilldelas enskild person mantalsskriven i Simrishamns kommun alternativt en organisation, ett företag eller en förening med säte i
kommunen.

Tidigare pristagare har varit: Skogsstyrelsens arbetslag; Föreningen Trädgården som livsrum; Projektet ”Skörda regnvatten – till nytta och nöje i
trädgården”; Skånefrö; Fredrika Gullfot, Simris
alg; Ola Jönsson, Österlenvind, Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö; och Baskemölla barnstuga.
Prissumman är 10 000 kronor och senast 6 november vill vi ha din nominering inklusive motivering. Byggnadsnämnden utser pristagare. Priset
delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i
december. Skicka till Simrishamns kommun, 272
80 Simrishamn, märk kuvertet med ”Miljöpris
2017”. Du kan också skicka din nominering eller
eventuella frågor till vår miljöstrateg: mattias.muller@simrishamn.se.

Kommunens delsårsrapport presenteras för kommunfullmäktige 30/10. Den finns sedan
på simrishamn.se, klicka på ”om kommunen” och ”ekonomi” för att läsa vad som hänt så här långt i år i
kommunverksamheten.

Lediga jobb
• Biståndshandläggare (omsorgshandläggare)
• Omsorgsassistent till
gruppboende inom LSS
• Leg. fysioterapeut/sjukgymnast

Vad händer på vår
största förvaltning?

• Leg. arbetsterapeuter
• Verksamhetschef Campus Österlen
• Behandlingsassistent
Alla lediga jobb hos oss hittar du i
snabbvalet på simrishamn.se eller på
LinkedIn. Välkommen med din ansökan.

Öppet hus om Snurringen
Nytt avtal om Snurringen, vår ”stadsbuss” i
Simrishamn, ska förhandlas med Skånetrafiken 2017/2018 för att börja gälla från december
2019. Vi ser därför över tidtabell, körväg, hållplatser etc. just nu. Ambitionen är att utöka turtätheten och även köra på lördagar. Vi håller
öppet hus 7/11 kl. 9.30–12.00 och 13.00–15.30
på Marint centrum på Varvgatan i Simrishamn. Välkommen på dialog. Synpunkter
och önskemål kan även skickas till
carina.knutsson@simrishamn.se till och
med den 10 november.

Simrishamns kommun är med 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. I undersökningens enkät, på papper eller på nätet, får
de tillfrågade tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet i allmänhet i
kommunen. De får också berätta hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel
barnomsorg, skola och äldreomsorg.
- För oss är det jätteviktigt att så många som
möjligt tar chansen och svarar på enkäten, säger Diana Olsson, kommundirektör. Dels för
att det här är en del av vår dialog med dig som
bor och verkar i vår kommunen, men också för
att vi får den bästa kvaliteten i undersökningen
om så många som möjligt svarar.
Om du fått enkäten men inte haft tillfälle att
besvara den än, missa inte möjligheten att göra
det, du har ett par dagar till på dig att skicka in
den.

Sök bidrag från Montans
donationsstiftelse
Bidrag ges till behövande personer inom Sankt
Olofs, Rörums, Vitabys, Ravlunda och Brösarps tidigare kommuner. En skriftlig ansökan,
med kortfattad motivering, skickas till ordförande Anders Johnsson, Simrishamns kommun, 272 80 Simrishamn, eller anders.johnsson@simrishamn.se. Beviljade bidrag betalas
ut före jul. Ansök senast 30/11. Mer information och kriterier finner du på simrishamn.se/
om-kommunen/stiftelser-fonder eller av Anders Johnsson via e-post eller 0414-81 91 45.

Dags att nominera!
Simrishamns kommun delar årligen ut
ett kulturpris, ett idrottspris och ett
föreningsledarstipendium.
Dessa priser delas ut i samband med firandet av
Sveriges nationaldag den 6 juni i Brunnsparken
i Simrishamn. Du är välkommen att redan nu
nominera någon/några som du tycker gjort en
insats inom kultur, idrott eller föreningsliv. Välkommen med din nominering och motivering
till simrishamns.kommun@simrishamn.se.
Riv ut och spara

Simrishamn på Österlen – Kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

KULTURGUIDE

Kultur- och fritidsförvaltningen, okt – nov

Oktober

1/11. Pris: 30 kr per lykta. Grupper bokas på 041481 96 70 eller osterlens.museum@simrishamn.se.

Fredag 27/10 kl. 9.30, Simrishamns bibliotek:

November

Vi träffas i sagorummet Njord för en sagostund med
bubblande berättelser, spralliga sånger och ramsiga
ramsor. För små och stora barn mellan 1,5 år och
3 år. Föranmälan till Simrishamns bibliotek:
0414-81 93 00 eller biblioteket@simrishamn.se.

Onsdag 1/11 kl. 12–16

Sagostund

Söndag 29/10 kl. 14, Kulturhuset Valfisken
i Simrishamn:

Kulturkullerbyttan för de
yngsta: ”Sma og store
hemmeligheder”, dansteater
med Gazart
Hemligheter kan vara små och lätta. Som bubblor i
magen hoppar de runt och gör dig lycklig. Ofta hoppar de upp på tungan och svävar ut mellan tänderna
och in i örat på den första du möter. De kan också
vara stora och tunga och känns som stenar som dunsar runt magen. Bra och dåliga – världen är full av
hemligheter, och för de minsta är hela världen en
hemlighet. För finns det liv i dammsugarpåsen? Är
skuggor kanske mörkrädda? Och kan giraffen på
tapeten flyga? Två dansare tar dig till en nyckfull
värld av små och stora hemligheter. Målgrupp: Barn
1–5 år. Föreställningens längd: Cirka 25 minuter.
Biljetter: 50 kr. Förköp på Bokvaruhuset eller
www.simteater.se. Biljett kan också köpas i entrén
innan föreställning. Arr. i samarbete med Simrishamns riksteaterförening.

Vecka 44: Läslov, håll utkik
efter program på biblioteket!
Måndag 30/10 kl. 9.30, Simrishamns bibliotek:

Sagostund

Vi träffas i sagorummet Njord för en sagostund med
bubblande berättelser, spralliga sånger och ramsiga
ramsor. För små och stora barn från tre år och
uppåt. Föranmälan till Simrishamns bibliotek:
0414-81 93 00 eller biblioteket@simrishamn.se.
Måndag 30/10 kl. 13–15, Österlens museum:

Halloween-verkstad

Kom till Österlens museum och gör ditt eget Halloween-pynt. Spindlar, spöken, monster och andra
läskigheter – fantasin har inga gränser! Pris: 20 kr
(0–4 år gratis i vuxens sällskap).
Tisdag 31/10 kl. 14, Österlens museum:

Pokémon-vandring

En vandring för både stora och små. Pokémon Go
har fått många att gå ut och röra på sig. Vad man oftast inte tänker på är att man tack vare spelet kan lära sig mycket om kulturen i sin stad. Följ med museipedagog Veronica Jeppsson på en pokémonjakt genom Simrishamn och få samtidigt veta mer om de
olika pokéstoppen och historien bakom dem. Ingen
föranmälan krävs. Pris: 40 kr (0–9 år gratis).
Tisdag 31/10 och onsdag 1/11, Österlen museum:

”Karva bedelojtor” i grupp

Ta del av den skånska traditionen att ”karva en bedelojta” som kan skrämma iväg mörkrets makter. Är
ni några stycken som vill komma samtidigt går det
att boka in en tid under tisdag 31/10 och onsdag

”Stickcafé” för unga,
Österlens museum:
Österlens museum inbjuder alla sticksugna
ungdomar från 9 år och uppåt att prova på stickningens underbara värld. Vi stickar med räta maskor en mössa, en halskrage eller handledsvärmare.
Material finns. Pris: 20 kr. Arr. i samarbete med
Österlenstickan.
Torsdag 2/11 kl. 13–16, Österlens museum:

”Karva bedelojtor”

Ta del av den skånska traditionen att ”karva en
bedelojta” som kan skrämma iväg mörkrets makter.
Alla är välkomna! Barn under 9 år i vuxens sällskap.
Pris: 30 kr per lykta.
Torsdag 2/11 kl. 12–14, Tjörnedala konsthall
i Baskemölla,
fredag 3/11 kl. 10.30–12.30, Simrishamns bibliotek,
lördag 4/11 kl. 12–14, Tjörnedala konsthall
i Baskemölla:

Bästa biennalen!
Tre konstworkshops på temat
”Megamycketmönster”
– äventyr i tyg, collage och klipp
med konstnär Jonas Liveröd
Bästa Biennalen! hålls vartannat år och visar samtidskonst över hela Skåne. Det är även en plattform
där konstnärer och institutioner experimenterar och
hittar nya sätt att jobba tillsammans, läs gärna mer
på bastabiennalen.se. I Simrishamn och Baskemölla
arrangeras workshops för barn och unga med konstnären Jonas Liveröd. Med fritt användande av second hand, textilier, tuschpennor, neonband, spegelbitar, tofsar och massor av andra saker och ting,
klipper, syr och limmar vi tillsammans ett textilt jättecollage på temat ”kaos”. Konstworkshopen genomförs i samarbete med Tjörnedala konsthall i
Baskemölla, som samtidigt visar en konstutställning
av Jonas Liveröd, Oskar Nilsson och Sven Fristedt.
Fri entré. För workshopen på Simrishamns bibliotek
3/11 krävs föranmälan: 0414-81 93 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
Lördag 4/11 kl. 18–19, Österlens museum:

Lyktvandring på kyrkogården
När Österlen lyser gör vi en vandring på Gamla kyrkogården i Simrishamn som invigdes 1834. Med lyktor i händerna går vi längs Suckarnas gång bort till
kyrkogården. Där stannar vi till vid några av gravstenarna och får lyssna till berättelser om människor
som levde här förr i tiden och som nu vilar i jorden.
En lyktvandring med berättelser för hela familjen.
Medtag gärna egen stormlykta. Samling i entrén på
Österlens museum kl. 18. Biljett: 40 kr. Från 5 år.
Familjepris: 100 kr. Föranmälan till 0414-81 96 70
eller osterlens.museum@simrishamn.se.
Lördag 11/11 kl. 10–14, Österlens museum:

Synd och skam på Arkivens dag
Vi firar Arkivens dag och Släktforskningens dag
med årets tema som är synd och skam. Föreläsning-
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ar av Magnus Lindskog och historikern Eva Helen
Ulvros. Österlens släktforskarförening finns på plats
för att hjälpa dig komma igång med din egen forskning och ge råd till den som fastnat i släktträdet. Kl.
12: Magnus Lindskog föreläser och reflekterar kring
dagens tema. Kl. 14: Historikern Eva Helen Ulvros
föreläser om dygd och skam, om några skånsk-blekingska kvinnoöden under 1800-talet. Pris: 50 kr för
Eva Helen Ulvros föreläsning, allt annat fri entré.
Eftermiddagsfika finns att köpa.
Måndag 13/11 kl. 16, Simrishamns bibliotek:

Kura skymning – högläsning
för vuxna
När det är som mörkast i våra länder, tänder vi ett
ljus och läser en bok. Detta är grundkonceptet för
Nordiska biblioteksveckan och 13/11 startar den
21:a upplagan av veckan för att manifestera högläsning, nordisk berättartradition och litteratur. Vi läser, du lyssnar. Vi bjuder på fika. Föranmälan till
Simrishamns bibliotek: 0414-81 93 00 eller
biblioteket@simrishamn.se.
Tisdag 14/11 kl. 14, Simrishamns bibliotek:

Digitalt på bibblan: Kom igång
med din smarta telefon
En smart telefon ska vara lätt att använda, men det
är inte alla som upplever att det är så enkelt. Tycker
du att det är svårt? Vi försöker göra det lite lättare
för dig att komma igång. Ta med din egen telefon.
Föranmälan till Simrishamns bibliotek: 0414-81 93
00 eller biblioteket@simrishamn.se.
Torsdag 16/11 kl. 13, Simrishamns bibliotek:

Forskarturnén: Insekter talar
kemiska
Det kemiska språket, dvs. molekyler som uppfattas
av lukt- eller smaksinnet, är det mest spridda sättet
för informationsspridning bland levande varelser!
Insekter är inget undantag. Genom att lära oss detta
språk kan vi på olika sätt manipulera insekterna, t.
ex. förvirra skadeinsekter så de inte parar och förökar sig, eller övervaka sällsynta arter. Professor Olle
Anderbrant ger en snabbkurs i områdets forskning
och dess möjligheter. Föranmälan till Simrishamns
bibliotek: 0414-81 93 00 eller biblioteket@simrishamn.se. Arr. i samarbete med Lunds universitet.
Lördag 18/11 kl. 11.30, Simrishamns bibliotek:

Familjelördag! Prova på
– fläta hår

Frisören Jessica Martinsson visar vardagsflätor och
festligare flätor, flätor att göra själv och flätor att göra på en kompis. Ta med en långhårig vän och prova
själv! För hela familjen. Föranmälan till Simrishamns bibliotek: 0414-81 93 00 eller biblioteket@
simrishamn.se.
Onsdag 22/11 kl. 18.30–21.00, Österlens museum:

”Vi gör eget mönster till
en poncho”, stickcafé

Stickor finns att låna och garn till provstickning.
Alla stickare/virkare är hjärtligt välkomna, van som
ovan. Vi ger tips på olika sticksätt, men även stickare/virkare med eget projekt är välkomna. Fika till
självkostnadspris. Frågor: osterlensticka@sticka.org.
Museet har kvällsöppet denna kväll. Arr. i samarbete med Österlenstickan.

Riv ut och spara

