Simrishamns kommun
informerar juni 2012
För företagare:

Öppettider
i midsommarhelgen

Praktisk lathund för
offentlig upphandling

Dagen före midsommarafton, den 21 juni, stänger kommunens
förvaltningskontor kl. 12.
Turistbyrån har öppet kl. 9–19. Midsommarafton kl. 10–16,
midsommardagen och söndag 24 juni kl. 10–18.
Biblioteket i Simrishamn är öppet kl. 10.30–14.00, medan alla filialer är stängda. Midsommarafton, midsommardagen och söndag 24 juni är samtliga bibliotek stängda.
Österlens museum har öppet kl. 12–16 (midsommarprogram med kåseri, kransbindning och folkmusik live), midsommarafton, midsommardagen och söndag 24 juni stängt.
Glad midsommar!

Nu finns det en rykande färsk lathund som underlättar för små och medelstora företag att
lämna anbud i offentliga upphandlingar. Broschyren beskriver lättfattligt och pedagogiskt
allt man behöver veta om offentlig upphandling. Lathunden är framtagen av TITA-projektet inför bygget av ESS/MaxIV i Lund. Ladda hem lathunden på simrishamn.se/sv/omkommunen/ekonomi/upphandling/Visma-Tendsign/ eller skicka ett e-brev till näringslivsutvecklare Lars Persson, lars.persson@simrishamn.se, så kommer den per post.
Vill du utveckla ditt företagande? ”Bärkraft” är till för dig!
”Bärkraft” är en möjlighet för dig med verksamhet på landsbygden att utveckla dina affärsidéer tillsammans med en personlig och professionell utvecklingspartner. Du har en idé
som du vill utveckla eller tankar kring ditt företagande som du vill få hjälp att komma vidare
med. Du har din verksamhet på landsbygden inom t.ex. besöksnäring, energi eller småskalig
livsmedelsproduktion. En personlig utvecklingspartner blir ditt bollplank och finns med
dig på vägen under c:a ett halvårs tid.
För mer information kontakta Ingela Bogren, IUC Skåne, ingela.bogren@iuc-skane.se,
0733-59 54 75. Programmet delfinansieras med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne län.
Företagare på Österlen – delta i ALMI:s mentorprogram!
ALMI har lanserat en särskild satsning för Österlens företagare. Regeringen har via
Näringsdepartementet gett ALMI Företagspartner uppdrag att driva ett rikstäckande program
för mentorskap. Programmet pågår under ett år och består av ett individuellt program där
mentor och adept regelbundet träffas. Dessutom träffas deltagarna i programmet vid sex
tillfällen för att nätverka och inspireras.
Kontaktperson för ALMI:s Mentorprogram Österlen är Frida Tibblin Citron,
0761-44 33 81, frida@citronkommunikation.se
Skånes byggnadsvårdscentrum i Gislöv
Gör gärna ett besök på Skånes byggnadsvårdscentrum i Gislöv i sommar! Byggnadsvårdsbutiken är öppen och ett intensivt arbete pågår med att färdigställa lokalerna för den kommande utställningen om skånsk byggnadskultur. I trädgården och parken förbereds för
byggnadsvårdscentrumets trädgårdsverksamhet.
Läs mer om Skånes byggnadsvårdscentrum på byggnadsvardscentrum.se/wordpress

Biblioteket informerar:
Under sommaren är det de ordinarie öppettiderna som gäller på huvudbiblioteket:

Välkommen till sommarens stadsvandringar! Följ med på
en spännande och intressant, guidad stadsvandring i de
gamla delarna av sta’n – tillsammans med våra kunniga
guider! Ingen föranmälan krävs! Måndagar kl. 18.30 t.o.m.
den 20 augusti. Samling vid Sjöfartsplatsen mitt emot Hotell Svea. Mer information: 0414-81 98 00,
simrishamn.se/turism

Öppettiderna i sommar på filialbiblioteken:
Borrby		
Måndagar kl. 14–18. Stängt vecka 28–31.
Gärsnäs		
Tisdagar kl. 14–18. Stängt vecka 27–30.
Hammenhög
Måndagar kl. 14–18. Stängt vecka 26–29.
Kivik		
Tisdagar kl. 14–18. Stängt vecka 27–30.
Sankt Olof 	
Torsdagar kl. 14–18. Stängt vecka 29–32.
Skillinge		
Torsdagar kl. 14–18. Stängt vecka 28–31.
Besök gärna vår hemsida, simrishamn.se/bibliotek, där når du många av våra tjänster dygnet runt.
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Stadsvandringar
i sommar

Måndagar till och med torsdagar kl. 10.30–19.00
Fredagar kl. 10.30–17.00
Lördagar kl. 11.00–14.00
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Kontrasterna i en levande kommun
gör alla dagar bättre
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Så lyder förslaget till vision för vår
kommun som nu är på väg till kommunfullmäktige. Det har varit ett
spännande år. Sedan tidigt förra
året har arbetet pågått med att ta
fram en vision för Simrishamns
kommun, en vision som i sin tur ska
styra kommunens målarbete. Genom framtidsverkstäder, dialog, inventeringar, remissrundor och ett
allt mer strukturerat arbete, har nu
ett förslag till vision klart för fullmäktige att ta ställning till. Det är
många som varit delaktiga i arbetet,
såväl medborgare, föreningar och
företagare, som förtroendevalda
och medarbetare i kommunen.
Det är fyra grundstenar som bygger visionen. Det handlar om ord
och begrepp som hela tiden återkommit under arbetet och som
kommer att bära upp visionen.
Bättre
Simrishamn är en plats man väljer
för att må bättre. Därför ska kommunen vara bra på att skapa bästa
möjliga förutsättningar för sina invånare. Kommunens största attraktionskraft ligger i landskapet, som
ska värnas om genom långsiktigt
hållbarhetsarbete.
Kontrasterna
Kontrasterna i landskapet vårdas
och fortsätter att locka till sig kreativa människor. Mångfald uppmuntras och engagerade invånare bidrar
till att driva kommunen framåt genom dialog; ”det goda samtalet”.
Levande
Både landskap och människor skapar växtkraft och grogrund för
innovationer. Nya företagsetableringar och utbildningsmöjligheter
lockar yngre inflyttare. Tradition
och historia vårdas, men siktet är
ställt på framtiden.
Alla dagar
Vardagen ska vara god för Simrishamns invånare hela året om: En
bättre vardag – var dag. Detta uppnås genom att gjuta liv i kommunen
och öppna för innovation, forskning
och företagande.
För att arbeta mot visionen har vi
valt fyra områden, utmaningar som
vi ska koncentrera oss på, som är
nyckeln till att skapa en framgångsrik kommun. Det handlar som sådant som både är styrkor idag eller
sådant som är utmaningar som måste antas för att kommunen ska fortsätta utvecklas. Hot kan bli möjlig-



heter, problem ska få sina lösningar,
erfarenhet ska ge nya synsätt på dagens och morgondagens kommun.
Kommunens målarbete kommer
också att prioriterat kretsa kring de
fyra utmaningarna, vilket fokusområdena kommer att göra tydligt.
De fyra utmaningarna är:
1.Geografi.
2.Demografi.
3.Demokrati.
4.Kompetensförsörjning.
När fullmäktige fattat sitt beslut och
valt fokusområden, områden man
särskilt vill att kommunen jobbar
inom, startar vårt arbete att sätta
upp målsättningar för 2013 och
kommande år, liksom ett viktigt
förankringsarbete där du som bor
och verkar i kommunen spelar en
viktig roll. Välkommen på vår gemensamma resa mot framtiden.
(Hela texten kring visionen hittar du
på simrishamn.se, klicka på ”vision”.)

Skånetrafiken
Skånetrafiken har meddelat att man
har beslutat att fr.o.m. den 19 augusti 2012 ställa in vissa nattåg
måndag–lördag på sträckan Ystad–
Malmö respektive på sträckan Simrishamn–Ystad. Detta beslut har
tagits utan att man fört någon dialog
med kommunerna i sydöstra Skåne.
Pågatågstrafiken i Skåne har utökats
i samband med att Citytunneln öppnades, men resandet har inte ökat i
den omfattning som förväntades.
Vidare har Skånetrafiken meddelat
att vissa busslinjer på landsbygden i
sydöstra Skåne kommer att läggas
ner.
Resandet en normal höstvardag
på Ystads- och Österlenbanan uppgick år 2010 till 4 287 resenärer.
Hösten 2011 uppgick resandet till
4 590 resenärer, alltså en ökning
med 6,6 %.
Resandeökningen överstiger med
god mariginal Skånetrafikens mål
för resandeökning, varför det inte
finns något skäl för neddragning av
trafiken.
På grund av de stora störningarna
som har varit på banan har resenärer förlorat förtroendet för kollektivtrafiken och detta tar tid att återskapa. Resandet på Ystads- och
Österlenbanan har trots detta ökat
med 6,6 % på ett år och hade sannolikt ökat ytterligare om nämnda
störningar inte förekommit. Efter
de åtgärder som vidtagits för att
komma tillrätta med förseningar
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finns goda förutsättningar att resandet kommer att öka ytterligare under 2012. För att återskapa förtroendet för kollektivtrafiken bör inga
neddragningar ske.
En bra kollektivtrafik på Ystadsoch Österlenbanan och busslinjer är
en viktig del i utvecklingen av i
Skåne i allmänhet och Österlen i
synnerhet.
Skånetrafiken har efterhört intresset av att samordna kollektivtrafik och skolskjutstrafik i sydöstra
Skåne. Vi i Simrishamns kommun
är intresserade av en sådan utveckling och samordning, men då är det
viktigt med stabilitet i trafikutbudet. Samtliga kommunerna i sydöstra Skåne motsätter sig bestämt
neddragning av tågtrafiken på
Ystads- och Österlenbanan samt
nedläggning av busslinjerna 304,
576 och 578. I Region Skåne talar
man alltid om att göra Skåne rundare! Man gör inte Skåne rundare genom att lägga ner både vissa nattåg
och lägga ner busslinjer på Österlen.
Kommunalråden och oppositionsråden i Sjöbo, Tomelilla, Ystad och
Simrishamn har undertecknat en
gemensam skrivelse som förra
veckan sändes till Skånetrafiken

Kvinnor kan, framför allt
i Simrishamn
En stor andel av företagarna i Simrishamns kommun är kvinnor,
Klart över riksgenomsnittet 2011
ligger vi på 19:e plats i landet, vilket är sju placeringar bättre än
2010.
Drygt 8 % av alla kommunens

kvinnor i arbetsför ålder driver eget
företag, och det är dubbelt så mycket som rikssnittet. Simrishamns
kommun ligger trea i Sverige efter
Gotland och Båstad
72 % av alla nystartade företag i
Simrishamns kommun under 2011
startades av kvinnor.
Dessa fakta visar att kommunen
är attraktiv för kvinnligt företagande, och det kvinnliga företagsnätverket Qlara, har säkert bidragit till
detta.
Vi vill fortsätta att utveckla våra
kontakter med näringslivet och vill
diskutera möjligheten att förnya arbetet i vårt näringslivsråd i fokusgrupper. En grupp som jobbar med
vardagsfrågor, som handläggningstider, upphandling, m.m. och en
grupp som arbetar med framtidsfrågor, som nyetablering, inflyttning,
långsiktig tillväxt m.m. I detta arbete hoppas vi att såväl kvinnliga som
manliga företagare vill bidra med
sin kunskap för att bli än ännu bättre företagarkommun.
Vi önskar dig glad midsommar!
Anders Johnsson (M),
ordförande i kommunstyrelsen
Håkan Erlandsson (C),
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Karl-Erik Olsson (S),
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Österlens museum

Temadag

Vatten i fokus på Österlens
museum i sommar
Under sommaren visar
Österlens museum utställningen ”Vattenkvinnor”
med 34 verk av konstnären
och mediaforskare Bitte
Alling-Ode. Inspiration och
bakgrundsmaterial till utställningen har konstnären
hämtat från resor i Mellanöstern och intervjuer med
palestinska och judiska
kvinnor. I centrum står vattenfrågan och fredsarbetet, Bitte Alling-Ode
enligt kvinnornas eget önskemål. Under hösten fortsätter programverksamheten med lokala föredrag och en vandring längs Tommarpsån.
För att ytterligare aktualisera frågan om Vattensituationen i världen får utställningen den 30 juni besök av Alice
Nassar, forskare i internationella vattenfrågor och anställd
på SIWI i Stockholm. Hon kommer att ge en helhetsbild av
vattenfrågan, både i Sverige och världen i övrigt, med koncentration på Mellanöstern. Föredraget kommer att gå av
stapeln kl. 13. Arrangemanget sker i samarbete med ABF.

Som en del av arbetet med översiktsplanen hålls temadagar ungefär en gång i månaden.
Planerade tema är bl.a. bebyggelsestrategier, riksintressen, miljömålsarbete och bebyggelsestrukturer/infrastruktur. Vid varje temadag finns det möjlighet att lyssna till en eller flera inspirerande föreläsare. Tiden är alltid kl. 16–18, platsen alltid Marint centrums konferensavdelning ”Skeppet”.
I början av augusti är det dags för den tredje temadagen och
den tredje inspirationsföreläsningen:

Hällristningar m.m.
Under juli och augusti kan den som önskar förkovra sig i
hällarnas bilder. Visningar sker på Yxornas häll vid Simrislund och Dansarens häll mellan Gladsax och Järrestad. Datum för i tiden närmaste visningarna är 26 juni kl. 11 Yxornas häll, 12 juli kl 11 på Dansarens häll. Arkeolog AnnLouise Svensson håller i programmet. Visningarna följs
upp av en ”Hällristningar by night” den 18 juli kl. 20.
Under denna kan man fördjupa sig i hällristningarnas värld
och få se dem växa fram ur hällen i släpbelysning. Bronsåldersbuffé ingår liksom busstur med guidning genom
bronsålderslandskapet kring Simris och Gröstorp till Järrestadhällen.
I juli startar också årets upplaga av museets dramatiserade stadsvandringar med premiär 6 juli kl 19.
Öppettider t.o.m. 7 september
Måndag–fredag kl. 11–17
Helgfri lördag kl. 10–14
Visning alla vardagar kl. 14 och 16

Aktuella upphandlingar
Här är några upphandlingar som är på gång i Simrishamns
kommun
1. Ombyggnad av Kyrkoplan Sankt Nikolai, annonserad
2. Upphandling av beslutsstödssystem, publicering i augusti
3. Livsmedelsupphandling, publicering i september–oktober
4. Samordnad varudistribution, publicering
i september–oktober
5. Upphandlingskonsult till kommande vård- och omsorgs
upphandling, avtalsstart i augusti
Du hittar mycket matnyttig information om offentliga upphandlingar på simrishamn.se (klicka på ”upphandling &
inköp” i snabbvalet).

Föreläsare är Johan Graffman, Graffman AB, företagets vd och
grundare. Johan kommer att varva teoretiska metoder med
praktiska exempel och dialog med deltagarna.
Graffman AB är ett Uppsalabaserat konsultföretag vars
affärsidé är att bistå företag, organisationer och platser som vill stärka sin attraktions- &
konkurrenskraft. Man har arbetat med ett stort antal kommuner och regioner i Sverige, allt
från stora turistdestinationer som Åre, Gotland, Båstad, Glasriket, Vimmerby, Västervik,
Funäsdalen till hela regioner som Dalarna, Swedish Lapland, Jämtland, Småland och
Värmland .
Tid: 8 augusti kl. 16–18
Plats: Skeppet på Marint centrum
Föranmälan: behövs inte
Nästa tillfälle är den 12 september då det blir en dag med ”Omställning Österlen”. Ulrich
Nitsch, professor i miljökommunikation, berättar då hur han ser på tillståndet för planeten
Jorden. Det handlar om hur vi ställer om oss själva och vårt samhälle till en miljö- och
människovänlig livsform kopplat till hur Simrishamn blir en stolt och attraktiv föregångare i dessa frågor.
Välkommen!

Konsert på Galleri Valfisken
17 augusti kl. 19
med Viven Memo och
Cheryl Growden –
“En resa med klarinetten”
Pianisten och kompositören Viven Memo (Italien/
Wales) – som tillbringat många somrar på Österlen
och inspirerats av landskapet och lugnet här – och
klarinettisten Cheryl Growden (USA) ger en konsert
tillsammans på Galleri Valfisken den 17 augusti.
Konserten består av två delar – den första delen är en
klassisk svit bestående av sju stycken och den andra
delen består av tango och blues. Mer information
kommer på simrishamn.se!
Copyright Vivien Memo

Kalendarium
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det
betyder att vem som vill får komma och lyssna. Kommunstyrelsens sammanträden är också öppna för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor som rör ärenden till kommunstyrelsens sammanträde vid en informationsstund före kommunstyrelsens sammanträden.
25 juni Kommunfullmäktige
28 juni Socialnämnd
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Midsommar
Dagen före midsommarafton kl. 14 kan den som vill veta
mer om lokala midsommarseder lyssna på ett kåseri
”Kransagillen och nypotatis och allt däremellan” av Lena
Alebo, binda sig en krans och kl. 13–15 lyssna på folkmusik
med lokala rötter, spelad av Reine Steen.

Platsmarknadsföring
· Hur man stärker en plats attraktionskraft
· Platsens varumärke, dess identitet, image och profil
· Utvecklingsprocessen utmaningar och framgångsfaktorer
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Utställningar på Galleri Valfisken

Svenska stadskärnor! För städer med ambitioner.

På Galleri Valfisken i Simrishamn visas spännande konstutställningar i sommar.
27 juni–22 juli: Ulla Bolin, Gärsnäs, visar utställningen
”Relation”, med måleri och mattor.
Öppet: Tisdag–fredag kl. 13–17, lördag kl. 11–14.
Vernissage onsdagen den 27 juni kl. 13–17.
www.ullabolin.se

Hur blir Simrishamn
Årets Stadskärna 2014?

24 juli–14 augusti: Lena Ekman,
Vitaby, måleri
Öppet: Tisdag–torsdag kl. 10.30–19, fredag kl. 10.30–17,
lördag kl. 11–14.
Vernissage tisdagen den 24 juli kl. 15–19.
www.lenaekman.se

Företagare, privatpersoner, ung och gammal.
Välkommen till ett idé- och inspirationsmöte
på Skeppet i Simrishamn.
Vad kan vi göra för att öka Simrishamns
attraktionskraft? Har du några idéer i byrålådan?
Program: Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor
berättar om hur Simrishamn kan bli Årets
Stadskärna och vad det innebär.
Vi tar tillsammans fram idéer att jobba vidare på.

Utställningar på
Simrishamns bibliotek

Plats: Skeppet Simrishamn
Tid: 27 juni kl 19.00 - 21.00
Ingen föranmälan.

2 juli–4 augusti: ”Muuuuuu”,
kofoton av Elna-Marie Bengtsson
Elna-Marie Bengtsson, Simrishamn, ställer ut ömsinta
ögonblicksfoton av kor och kalvar under perioden 2/7–4/8.
Elna-Marie har tillbringat åtskilliga timmar vid kohagarna
runt om på Österlen och resultatet ser ni på denna utställning.

Ett samarbete mellan Simrishamns kommun
och Simrishamns Köpmannaförening.

6–25 augusti: Röda korset har en informationsutställning.
Röda korset visar upp sig på Simrishamns bibliotek, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Läs mer på svenskastadskärnor.se

Skåne Youth Ensemble
i Brunnsparken 21 juli

Skåne Youth Ensemble ger konsert i Brunnsparken lördagen den 21 juli kl. 13. Konserten i
Brunnsparken är gratis och pågår cirka 40 minuter. Ett samarrangemang mellan Kulturoch fritidsförvaltningen och Musik i Syd.
Skåne Youth Ensemble bjuder på högklassig ung folkmusik och dans. De har gjort sig
kända för sina konstnärligt utmanande föreställningar. De bygger huvudsakligen på traditionella melodier och danser, men i ensemblen möter traditionen det nutida samhället och
den mångfald av konstnärliga uttryck som vi omges av. Musiken arrangeras med influenser
från en mångfald av andra musikgenrer (klassisk musik, rock, pop, etc), mycket utifrån
deltagarnas egen musikbakgrund, och dansen tar sitt ursprung i folkliga rörelsemönster,
men inspireras också fritt av andra moderna dansformer. 2012 års sommarföreställning
handlar om Johan Jacob Bruun, flöjtvirtuos från Särslöv med utmärkt musikaliskt sinne
och bristande syn.

Barngruppen Blåvinge
”Kring varje människa med en känslomässig sjukdom finns det 4–5 personer som på ett
eller annat sätt påverkas.”
Blåvinge är ett stöd- och utbildningsprogram för barn mellan 7 och 12 år som drivs av
barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i samarbete. Gruppen finns för
barn i familjer som har eller har haft en känslomässig sjukdom (beroende, psykisk ohälsa,
våld) eller har drabbats av konfliktfyllda separationer. Det är vanligt att barn i dessa familjer
tror att de är ensamma om sina upplevelser och tar på sig skulden för det som händer i
familjen.
Blåvingegruppen träffas en gång i veckan under tjugo tillfällen under oktober– april.
Genom att delta i en Blåvingegrupp får barnen möjlighet att uttrycka sina egna känslor i
förhållande till det som sker i det dagliga livet, bli medvetna om sig själva och sina egna
behov, dela sina erfarenheter och upplevelser med andra barn och avlastas från skuld.
Barnen får också en möjlighet att träna på att lösa konflikter, hantera motgångar och klara
situationer med grupptryck så man istället kan göra bra och hälsosamma val.
Vill du läsa mer eller ha kontakt med gruppen hittar du mer information på
simrishamn.se/barn_utbildning/barngruppen-blavinge, eller ring Karin Andersson
(0709-81 90 49) eller Annica Lindh (0709-81 94 84), båda gruppledare.

Hemmahamn

Sommar på

Under vecka 28 och 29 kommer demonstrationsprojektet Hemmahamnen äga rum på
kajen nedanför Skeppet och Marint centrum i Simrishamn. Evenemanget kommer
iscensätta hur det skulle vara om hamnen återigen blev den naturliga mötesplats den en
gång var, och visa på hur yrkesfisket kan utvecklas, genom att man bland annat kommer
kunna handla nyfångad färsk fisk direkt av de deltagande yrkesfiskarna vid kaj vilket
idag inte är möjligt på grund av lagstiftningen. En informationsutställning kommer finnas på plats som förklarar bakgrunden och visionen. Man kan komma ner till kajen och
träffa en yrkesfiskare, få en pratstund samt köpa nylagad fisk och kylda drycker. Eventet
riktar sig till hela familjen. Projektet drivs av Sydkustens fiskeområde i samarbete med
Region Skåne och Jordbruksverket. Mer information om dagar och tider finns på
www.southbalticflag.se.

Ny barn- och utbildningschef
i Simrishamn
Bo Kristoffersson är ny barn- och utbildningschef i Simrishamns
kommun. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde
under onsdagen. Bo är idag utvecklingschef för Stiftelsen Viktor
Rydbergs skolor i Stockholm, ett uppdrag han delat med att vara
verksamhetschef och konsult på företaget Learnit24.
– Jag är övertygad om att Bo Kristoffersson har de ledaregenskaper och kunskaper som behövs för att ge stadga och kvalité i
vår skolorganisation, säger Anders Johnsson, kommunalråd (M) i
Simrishamn. Jag tror att Bo är rätt person att strukturera verksamheten och förbättra resultaten.

Briggen Tre Kronor

Ungdomsparlament
Bo Kristoffersson har också varit ordförande i den pan-europeiska organisationen för
ungdomsparlament, Model European Paliament och även under dussintalet år suttit i
Almegas referensgrupp för avtalsfrågor och arbetat med skolfackliga frågor.
– Jag är verkligen stolt och glad över utnämningen och ser fram emot att få arbeta med
skolfrågor och utveckling i Simrishamns kommun, säger Bo Kristoffersson. Jag lämnar
två arbeten som jag trivts med och som låtit mig arbeta med pedagogisk utveckling och
med skolor över hela landet, men att få vara med och leda och tillsammans med andra
bygga vidare på skolan och barnomsorgen i Simrishamn – kommunen som ligger mig
allra varmast om hjärtat – är en alldeles speciellt lockande uppgift för mig.
Roligt
”Hjärnan vill ha roligt!” – då lär man sig mest och bäst är något Bo Kristoffersson betonar:
– Vi måste bejaka den inneboende vilja och glädje i att lära nytt som varje barn och
människa besitter. Något att sträva efter i och utanför skolan, tycker jag.
– Jag har sedan tidigare träffat flera av dem som arbetar med skola i Simrishamn och
sett vilken kraft, vilja och kunskap som finns i kommunen – avgörande beståndsdelar att
bygga den framtida skolutvecklingen på.
Bo Kristoffersson är född i Malmö men idag skriven i Östra Vemmerlöv och har även
hus i Ängelholm. Han är gift med Hailey, har två barn och dessutom tre bonusbarn. Han
tillträder tjänsten den 1 september.

Redaktör: Jan-Erik Zandersson, tfn: 0414-81 90 00, fax: 0414-81 97 00
E-post: jan-erik.zandersson@simrishamn.se

Den 22–26 juli kommer Briggen Tre Kronor till Simrishamn. Från kl. 16 och framåt den 22 juli välkomnas hon
med olika festligheter på och runt Marint centrum, däribland välkomsttal, kåseri, enmansorkester, specialerbjudanden i caféet, fiskdamm för de små, fotoutställning och
konsert med Bluesbandet i Skeppet.
Under Briggens besök i Simrishamn kan du gå ombord –
bara för en titt eller vara med på en segling.
Mer information om hur du bokar en segling finns på
www.briggentrekronor.se.

Sillens dag 25 augusti
Kl. 11–13
Kl. 13–15
		
Kl. 11–15

Öppet hus
Presentation av verksamheterna på Marint
centrum och föredrag om havet (i Skeppet)
Utställningar i Marint centrums foajé

Flytvästar
Behöver du låna flytväst i sommar är du välkommen att kontakta brandstationen i Simrishamn. Utlåning av västar sker på
brandstationen i Simrishamn, Fabriksgatan 16. Brandstationen
hittar du mitt emot Statoil. Det finns totalt 35 västar i storlekarna
från "upp till 15 kilo" till över "90 kilo". Utlåning sker i första
hand dagtid kl. 7–16. Ring gärna innan så att det finns folk på
brandstationen. 0414-81 96 91. För bokning av annan tid, ring
brandstationen: 0414-81 96 91, eller till Jan-Åke, 0709-47 79 17,
alternativt Bo-Arne, 0709-47 79 28. Vi reserverar oss för delvis
begränsad service under semestertider, men gör vårt bästa för
att lösa det. Vi tar ut en depositionsavgift på 50 kronor/väst
(ta med kontant betalning) som ni får tillbaka vid återlämnandet.

Nästa kommuninformation kommer 23 augusti
simrishamn.se

Riv ut och spara

Startade stiftelse
Bo Kristoffersson var med och startade Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor och har haft
ansvar för den pedagogiska utvecklingen för stiftelsens skolor och varit direkt ansvarig
som rektor för en av skolorna i Danderyd.
På Learnit24 har det handlar mycket om skolutveckling kopplad till pedagogiskt digitalt innehåll, en verksamhet som skapat många besök i kommuner och skolor runt om i
landet.

Ansvarig utgivare: Anna Thott

Utställningar i entrén
Syrefattiga havsbottnar – Ute i havet ca 40 km från Simrishamn pågår forskningsprojektet WEBAP, där man testar
om man med hjälp av vågkraft kan komma tillrätta med
Östersjöns syrefattiga bottnar genom att leda ner syrerikt
ytvatten till djupare nivåer. På Marint centrum finns i sommar ett akvarium med en modell av anläggningen som visar
hur tekniken fungerar. Med hjälp av en paddel kan du själv
skapa en vågrörelse och se modellen ”in action”. Via en
skärm med information, foton och video kan du lära dig
mer om projektet, ta del av de första resultaten och få en
uppfattning om vad som händer där ute på havet.
iSEA – Föreställ dig en mobilapp som fungerar som en
röntgenkamera för vatten. När helst du befinner dig på
stranden, i hamnen eller på en båt – bara rikta din smartphone mot havets djup och få en inblick i vad som finns under
ytan. Det vore som att öppna upp en helt nya kontinent på
torra land! Marint centrum ger i sommar en föraning om
hur detta skulle kunna fungera. Utställningen består av tre
miniakvarier med monitorer som genom animationer och
video visar hur en mobilapp kan användas för att lära mer
om vad som finns under ytan och uppleva hur livet i havet
fungerar. Välkommen in för att titta och prova!

