Simrishamns kommun
informerar april 2014
Påskutställning Konstutställning Nu tömmer
på Simrishamns bibliotek
på Galleri Valfisken 18–21/4
vi biblioteksfilialerna!
Utställningen ”Väggen” pågår just nu på Simrishamns bibliotek. Utställare som tidigare anmält intresse har fått varsin meter vägg att visa egna alster
på, t.o.m. 2 maj. Utställningen är dock helt stängd
18–21/4, då biblioteket håller påskstängt. Perioden
5–25 maj ställer sedan Marita Idh-Gauntlett ut måleri på Simrishamns bibliotek. Utställningarna följer Simrishamns biblioteks ordinarie öppettider,
som är måndag till torsdag kl. 10.30–19.00, fredagar kl. 10.30–17.00 samt lördagar kl. 11–14. Dag
före helgdag stänger biblioteket kl. 14. Det är fri
entré till utställningen. Välkommen!

Arkitekturpris 2014
Vilket objekt ska premieras med
arkitekturpris i år? Lämna ditt
förslag till mottagare av Arkitekturpris 2014. Förslaget ska
lämnas senast den 5 juni.
Simrishamns kommun värnar
om byggnadskultur och miljö.
Ett arkitekturpris instiftades
därför år 1999. Följande objekt
har premierats: Vitemölla badhotell, Ragnarpers i Gärsnäs
och trädgårdsanläggningen vid
Äpplets hus i Kivik, Skogshyddan i Kivik, Naturum i Stenshuvuds nationalpark, Äppellunden i Brantevik, Ravlunda
bränneri, Buhres fisk i Kivik,
Gyllebo slott med omgivningar,
verkstad och lager i kv Otto
Lars i Simrishamn, Baskemölla
ekoby, flerbostadshus i kv Snödroppen i Simrishamn, bostadshus i kv Laxen i Simrishamn, Smedja Volund i Älmhult samt Vilhelmsbergs gård,
Järrestad. Förra året premierades Kiviks hotell.
Nu efterlyser Simrishamns
kommun förslag till mottagare
av priset för år 2014.
Priset ska uppmärksamma
och uppmuntra en värdefull in-

sats gällande den sydsvenska
byggnads- och trädgårdstraditionen både avseende bevarande och förnyelse samt miljöaspekter. Priset kan uppmärksamma byggnadskonsten – en
nybyggnad, en ombyggnad, en
tillbyggnad eller en restaurering. Priset kan också uppmärksamma trädgårdskonsten – en
trädgårds- eller en parkanläggning. Inte bara enskilda objekt
utan även områden, en boendemiljö eller en naturmiljö, kan
uppmärksammas.
Det föreslagna objektet ska
vara beläget i Simrishamns
kommun och det som uppmärksammas i förslaget ska vara genomfört under de senaste tio
åren samt vara färdigställt.
Förslag till mottagare av utmärkelsen ”Arkitekturpris
2014” lämnas till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast
den 5 juni 2014. Besöksadress:
Storgatan 22, Postadress: Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 272 80
Simrishamn.
E-post: samhallsbyggnad@
simrishamn.se.

Föreningar och andra ideella organisationer som
vill driva någon form av bokverksamhet är välkomna att lämna intresseanmälan för övertagande av böcker och överbliven biblioteksutrustning.
Intresseanmälan skickas till Simrishamns bibliotek, senast 24 april: biblioteket@simrishamn.se.
Har du frågor är du välkommen att e-posta bibliotekschef Helena Strömquist: helena.stromquist@
simrishamn.se. Tömning av filialerna äger rum
vecka 18. Allmänheten är välkommen att hämta
böcker på filialerna vid tillfällen som kommer att
annonseras om några veckor här i Österlenmagasinet och på simrishamn.se.

Dags för EU-val
All information om EU-valet den 25
maj finns på val.se. Här några viktiga
punkter:
• Möjligheten att förtidsrösta inleds
den 7 maj (första tillfälle i vår kommun den 8 maj) och varar fram till
den 25 maj. Öppettider för förtidsröstning i Gärsnäs, Borrby, Kivik,
S:t Olof, Hammenhög, Skillinge
skola samt rådhuset i Simrishamn
finns på val.se.
• Den som inte har sitt röstkort till
hands för att kunna förtidsrösta kan
kontakta kommunledningskontoret
på 0414-81 91 10 för att få ett nytt
röstkort utskrivet.

• Det sker också förtidsröstning den 18
maj på vårdinrättningar:
Simrishamns sjukhus, Lillevångshemmet, Skönadalshemmet, Ankaret i  
Skillinge, Borrbyhemmet, Aleris i
Hammenhög och Rosenborg i Gärsnäs.
• Behöver du hjälp med att rösta, har vi
s.k .”kommunala bud”. Ring 0414-81 91
10 så hjälper vi dig med t.ex. transport.
• All rösträkning är offentlig och därför öppen för allmänheten.
• Har du frågor, är du välkommen att
ringa vårt speciella valnummer:
0414-81 91 10. Valnämndens ordförande är Bo Håkansson (M), bohakanhakansson@telia.com.

Öppettider i påsk
• Skärtorsdagen den 17 april stänger kommunens förvaltningskontor kl. 12.
• Turistbyrån har öppet kl. 10–17
på skärtorsdagen och kl. 10–16 långfredag–
annandag påsk.
• Biblioteket i Simrishamn är öppet kl. 10.30–14
på skärtorsdagen. Stängt påskafton–annandag
påsk.
• Österlens museum har öppet kl. 11–17 måndag–långfredag, kl. 10–14 påskafton och kl.
12–16 påskdagen och annandag påsk.
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Föreningen ”Redig Skånsk Slöjd” ställer ut på
Galleri Valfisken, Järnvägsgatan 2 i Simrishamn, under påskdagarna. Vernissage långfredag kl. 13–17, påskafton–annandag påsk kl.
11–17. Välkommen att uppleva arbeten i tenntråd, trä, textil, stickat, fårskinn, keramik,
knivslöjd, silver och näver. Utställare: Leif
Persson, Bo Lif, Gunnar Engström, Gudrun
Borg, Gunnel
Kindstedt, Boel
Östlund-Elgström,
Anna Jonasson,
Astrid Rietz och
Valéria GeduscheffTörnberg.

Många nya jobb till Simrishamn
Det är i företagen som de flesta nya jobb skapas
och nya lösningar växer fram. Det är här jobb
och tillväxt skapas, någonting som i sin tur ger
skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. I Simrishamn ser jag med glädje hur
nya jobb växer fram på många håll. Fruktodlarna satsar på nya odlingar och är på god väg att
öka andelen svensk frukt i butikerna. Även Kiviks musteri storinvesterar för kraftigt ökad
produktion.  Flera lantbrukare har spännande
idéer på gång med förädling och nya produkter
med Österlen som varumärke. Vi vill skapa goda förutsättningar för ökad handel och flera nya
handelsföretag vill etablera sig i kommunen.
Vi är numera också norra Europas största vinkommun, ca 25 miljoner liter vin förädlas i kommunen varje år. Nordic Sea Winery bygger just nu
en stor besöksanläggning som öppnar i sommar.
Vi är också en oljeproducerande region, med
oljeframställning från både raps och, inte

minst, alger. Just Simris alg i Hammenhög är
ett prisat och omskrivet företag, som genom sin
vd Fredrika Gullfot och hennes uttalanden om
förutsättningarna för att driva företag på Österlen är en god ambassadör för vår kommun.
Fisket är ännu en av flera viktiga näringar
för oss i Simrishamn. Vi har Sveriges största
fiskehamn, mätt i värdet av landad fångst.
Samtidigt som befintliga företag växer har nya
företag inom laxodling, fiskförädling och vattenrening visat intresse för Simrishamn.
Vi ligger i sverigetopp i nyföretagandet och
passerade för någon månad sedan 3000 företag
i kommunen. Jag hoppas vi blir vi bäst i Sverige i nyföretagande i år. Småföretagen ger oss
en enorm styrka och motståndskraft mot snabba konjunktursvängningar.
Det byggs nu mer bostäder än på 40 år i kommunen, vilket ger många byggjobb under byggtiden, men även efteråt. Framför allt kommer

några hus på Joneberg att fyllas med verksamheter som ger många nya jobb. På sjukhuset växer
nya verksamheter till gagn för oss på Österlen.
Min bedömning är att de satsningar som nu
görs i gamla och nya företag sammantaget ger
minst 150 nya jobb på kort sikt. Vet man då att
150 jobb i Simrishamn motsvarar över 2200
jobb i Malmö, så inser man hur viktiga dessa
satsningar i nya jobb är för oss på Österlen.
Jag blir stolt och glad över att så många vågar
så mycket. Det kommer att göra skillnad i vår del
av Skåne. Vi från kommunen vill vara en aktiv
part och möjliggörare i dessa viktiga frågor.
Med önskan om
en skön påsk
Anders Johnsson (M)
Kommunstyrelsens
ordförande

”Sköna maj, välkommen till vår bygd igen…”
Välkommen att fira valborg i Simrishamns kommun. Så här ser programmet
ut i de byar som hört av sig med uppgifter till kultur- och fritidsförvaltningen.
Simrishamn
Samling i Södra planteringen
(korsningen Hamngatan/Stenbocksgatan) kl. 19.30, avmarsch
med Simrishamns musikkår och
fackeltåg till Tjyvasten kl. 19.45 där
bålet tänds cirka kl. 20. Vårtal av
Lena Alebo, chef för Österlens museum. Scouterna säljer grillad korv
och dricka. Arr: Simrishamns nationaldagskommitté.
Borrby
Samling vid Korsoren kl. 20.15 för
gemensamt fackeltåg med avmarsch kl. 20.30 till Scoutgården.
Medverkar gör Österlens ridklubb
och PRO:s sångkör. Vårtal av kom-

minister Jonas Ahlner. I Scoutgården finns försäljning av kaffe, kaka
och korvgrillning. Arr: Borrby byalag i samarbete med byns föreningar och Borrby brandkår.
Brantevik
Samling vid Södra skolan kl. 19.30
för avmarsch med fackeltåg till
Grönet där Branteviks kör sjunger
in våren. Arr: Branteviks samhällsförening.
Hammenhög
Samling på torget kl. 19.30 för avmarsch med fackeltåg kl. 19.45 till
Mariedals gård. Vårtal av Kristina
Bourghardt Hattenbach, rektor för

Hammenhögs friskola. Sång av
Lillkören. Korvförsäljning. Arr:
Hammenhögs byalag.
Skillinge
Samling vid gamla slipen i Skillinge hamn kl. 20.30 för gemensamt fackeltåg till strandkanten
nedanför Skillinge idrottsplats där
bålet tänds. Vårtal av Helena Leander Åkesson, Skillinge emalj, samt
sånger till vårens ära. Arr: Skillinge leje och Skillinge företagareförening.
Sankt Olof
Samling vid järnvägsstationen kl.
19.45, därefter fackeltåg (facklor

säljes för 10:-/st) till scoutstugan,
och där bålet tänds. Underhållning.
Försäljning av våfflor, kaffe och
korv –  korven får man sedan själv
möjlighet att grilla. Arr: Sankt
Olofs scoutkår.
Kivik
Obs! Har ej valborgsmässobål utan
Kristi himmelfärdsbål onsdagen den
28 maj söder om Kiviks hamn. Vårtal av komminister Maria Stenfeldt,
Kiviks församling. Kivikskören
sjunger traditionellt in våren. Fackeltåg och korvförsäljning. Arr: Byalaget på Kivik.

Österlenska trädgårdar
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– 200 år av glädje, kunskap och inspiration
Den 17 april kl. 13 slår Österlens museum upp
grindarna för en ny utställning om Österlens
trädgårdar ur ett historiskt perspektiv. Gunnel
Carlson – som senast synts i Trädgårdskampen i
tv och som under många år skrivit om trädgård
och fungerat som motor i olika trädgårdsprojekt
– inviger utställningen och det bjuds på skärtorsdagskål kokt på allehanda av vårens primörer.
Österlen har en lång trädgårdshistoria som vi
väljer i utställningen att kliva in i på 1920-talet. Då
bodde och verkade länsträdgårdsmästaren Carl
Ekenstam på Österlen, där han planterade en av de
första fruktodlingarna, fungerade som inspiratör
och ritade offentliga och privata trädgårdar. Mitt i
Simrishamn bildades den gången ett grönt hjärta

av trädgårdar tillhörande köpmansgårdarna längs
Storgatan med almar och kastanjer som gav skugga och sträckte sina grenar ut över gaturummet.
1916 sattes spaden i jorden för Norra koloniområdet i Simrishamn. Det var mitt under första världskriget och fattigt i Simrishamn. En kolonilott kunde ge gott tillskott till hushållet.
Under året kommer Österlens museum att vara
navet i en trädgårdssatsning på Österlen. I ”Österlens trädgårdar – glädje, kunskap och trender”
ingår en trädgårdshistorisk utställning på museet, trädgårdsrunda med guide till öppna trädgårdar runt omkring i sydöstra Skåne och ett trädupprop på Facebook där man kan lägga in en berättelse och foto på sitt favoritträd.

Svea och Ella Ekenstam utanför familjens växthus norr om Stenshuvud.

Upphandlings- och
inköpsnyheter

Filip Tornberg, BF Barnoch fritidsprogrammet
– Jag har valt denna utbildning för att den innehåller mycket praktik.
Funderar på att läsa vidare till antingen idrottslärare eller fritidspedagog och
går därför högskoleförberedande kurser nu.

Kevin Andersson, RL
Restaurang- och livsmedelsprogrammet - Kök och
servering
– Har velat bli kock sedan
jag var liten. Det passar
mig att göra stora delar av
utbildningen ute på prakikplatserna. Jag lär mig bra
när jag jobbar praktiskt.

Freja Ahlström-Reinertz,
VO Vård- och omsorgsprogrammet
– Jag tycker om att jobba
med människor i olika situationer.  I den här utbildningen får man pröva
många olika arbetsplatser.
Det är kul och spännande
att lära sig nya saker i det
verkliga livet.

Sinsupa (Minny)
Punjarak, HA Handelsoch administrationsprogrammet
– Jag är intresserad av
handel och ekonomi inom
bank. Just nu praktiserar
jag på Sparbanken Syd
och har även fått sommarjobb där. Efter studenten vill jag antingen
fortsätta att studera ekonomi direkt eller internutbilda mig på bank.

Reza Mohseni, VO Vårdoch omsorgsprogrammet
– Den här utbildningsformen passar mig bäst för
att jag både får möjlighet
att jobba vidare direkt efter skolan och om jag vill
lite senare, läsa vidare till
sjuksköterska.
Elsa Schmidt, RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet - Bageri och
konditori
– Jag tycker att jag lär mig
mycket av att vara ute i
verkligheten. Har varit intresserad av bakning ända
sedan jag var liten. Funderar
på att läsa vidare ett fjärde
år i Kristianstad efter detta.

Nellie Sandell, HT Hotelloch turismprogrammet
– Jag vill jobba som reseledare, därför passar den
här utbildningen mig. Att
få jobba praktiskt under
hela utbildningen gör att
jag lär mig på ett helt annat sätt än om jag suttit i
skolan hela tiden. När jag tar studenten har
jag en hel del arbetslivserfarenhet med mig,
vilket är en styrka när jag söker jobb.

Vill du sälja varor och tjänster till Simrishamns kommun? Aktuella upphandlingar, allmän information, hur
anbudslämning fungerar, vilka lagar reglerar upphandlingarna, var upphandlingsunderlagen finns, vem du
kontaktar om du har frågor om våra upphandlingar, detta
och mycket mer hittar du på simrishamn.se, välj ”upphandling och inköp” i snabbvalet till vänster.
Planerade upphandlingar
• Ventilationsarbeten kommer att upphandlas under
våren.
• Planerade ombyggnader: skolprojekten Godsmagasinet, Kiviks skola och Sankt Olofs skola.
Publicerade/pågående upphandlingar
• Upphandling av kemtekniska städprodukter pågår under våren i samverkan med Tomelilla, Sjöbo och
Ystads kommuner.
• Upphandling av flytbryggor till Simrishamns småbåtshamn pågår.
• Relining av avloppsledning, Hamngatan i Simrishamn.
Genomförda upphandlingar
• Färskt bröd, konditori: Reimans Bröd AB, Tomelilla,
och Normans Conditori HB, Gärsnäs
• Färsk fisk: Skillinge Fisk-Impex AB och Österlen
Fiskberedning AB
• Dagligvaruhandel (Skafferiavtal): Ica Supermarket
(Brunnshallen), Simrishamn, Skillinge Matbutik AB
och Ica Supermarket, Kivik
• Järn, bygghandelsvaror m.m.: Järn och Fritid, Simrishamn, JHL Bygg & Gardencenter, Tommarp, Österlens
Byggmarknad i Borrby AB och Märsingens
Yrkeskläder AB, Simrishamn.
• Ombyggnad av Valfisken för nya gymnasieverksamheten pågår. Skanska Direkt AB är generalentreprenör.
• Relining av vattenledning mellan Rörum och Baskemölla pågår. Pollex AB är totalentreprenör.
• Avtal avseende tekniska konsulttjänster är förlängda
två år. Omfattar ca 20 teknikområden.

Ansökan om inomhustider

Barngruppen

Inomhussäsongen varar 1 september–31
maj (för fotbollsföreningar varar inomhussäsongen 1 oktober–15 mars, gäller dock ej
barnverksamhet). Ansökan om tider för säsongen 2014–2015 i sporthallar, gymnastiksalar, simhall och skjuthall ska ske på en
särskild blankett, ”Ansökan om träningstider i gymnastiksal och sporthall”. Blanketten finns på simrishamn.se. Ansökan
skickas till Simrishamns kommun, kulturoch fritidsförvaltningen, 272 80 Simrishamn, eller via e-post till kulturfritid@
simrishamn.se, senast den 1 maj 2014.
OBS! Föreningar som har flera sektioner
ska sammanställa samtliga tider och skicka
in en gemensam ansökan.

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.
Vill du läsa mer eller få
kontakt med gruppen hittar du mer information på

för säsongen 2014–2015

Föreningshandlingar
De föreningar som är bidragsberättigade
eller ansöker om bidrag måste årligen
skicka in aktuella föreningshandlingar till
förvaltningen. Detta bör göras i direkt anslutning till genomfört årsmöte. Utbetalning av bidrag, eller inkomna ansökningar,
kan inte behandlas korrekt om aktuella
föreningshandlingar saknas. Följande
handlingar ska skickas in: årsmötesprotokoll, revisionsberättelse samt ekonomisk redovisning.  Finns frågor och funderingar är
du/ni välkomna att kontakta förvaltningen
på 0414-81 93 15 eller 0414-81 93 03.

Blåvinge
simrishamn.se/barn_utbildning/barn-gruppenblavinge, eller ring Karin
Andersson (0709-81 90 49)
eller Annica Lindh (070981 94 84), båda gruppledare.
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Varför valde du
Österlengymnasiet?

IP-Only och Simrishamns kommun
träffade blivande fiberambassadörer

Kalendarium
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får
komma och lyssna. Allmänheten får ställa
frågor som rör ärenden till kommunstyrelsens sammanträde vid en informationsstund
före kommunstyrelsens sammanträden.
April
16 Kommunstyrelse (informationsstunden
startar kl. 13)
23 Kommunstyrelsens arbetsutskott
25 Socialnämnd
29 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Uppslutningen var stor när kommunens bredbandssamordnare Anders Nyman tillsammans
med IP-Only bjudit in blivande fiberambassadörer
till Ragnar Pers lokaler i Gärsnäs. Anders Nyman
började med att kort berätta lite om bakgrunden
till samarbetsavtalet med IP-Only och sedan det
viktigaste - varför "Fiberambassadörer" och vilka
orter som ligger i steg 1 i utbyggnadsplanen. IPOnly berättade om sitt erbjudande, förutsättningar
för när en utbyggnad startar m.m. Viktiga nyckeltal är: vid 25 % intresseanmälningar i en ort påbörjas projektering av orten och anslutningsavtal
skickas ut. Vid 30 % påskrivna avtal påbörjas utbyggnaden och om en ort har mer än 300 fastigheter kommer en rabatt att kunna ges om antalet
avtal överskrider 60 %. Rabatten förutsätter dock
att ortens byalag eller liknade hjälper till med införsäljningen. Detaljer om detta kommer senare.
Ett nytt möte för steg 1-orterna är planerat till
midsommarveckan. För steg 2-orter kommer att
möte anordnas innan dess. Tanken är också att
alla fiberambassadörer ska presenteras på stadsnätshemsidan, men först ska alla på hemmaplan

bestämma vem det blir så det kan ta några dagar
innan namnen dyker upp.  
Vilka är då Steg 1-orterna, orter som kommer
att få kommunala verksamheter fiberanslutna av
IP-Only under 2014 eller eller har mer än 200
innevånare och i dagens system inte är berättigade till landsbygdsstöd för bredbandsutbyggnad?
• Kivik
• Vitaby
• S:t Olof
• Gärsnäs
• Hammenhög
• Borrby
• Skillinge (med Örnahusen)
• Brantevik
• Baskemölla
• Vik (med Nyhem och Djupadal)
• Tommarp
• Simris
Steg 2-orter är alla andra småorter, på mötet
representerade av Ö Vemmerlöv och Rörum.
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Information från anhörigstödet
Att vara anhörig innebär att man stödjer, hjälper
eller ger omsorg till någon som har svårt att klara sin livsföring på egen hand. Läs gärna på
Nka:s (Nationellt kompetenscentrum anhöriga)
hemsida, där får du information om anhörigstöd,
aktuella händelser, forskning och utredningar
inom anhörigområdet. Nka är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd:
www.anhoriga.se. En annan intressant hemsida
är Anhörigas riksförbund: www.ahrisverige.se.
Du är hjärtligt välkommen till kommunens
olika anhörigcaféer som alltid är bemannade av
frivilliga inom kommunen och där det finns fika
till självkostnadspris. Ibland är det information
eller underhållning på caféerna. Nya deltagare
sökes till våra anhöriggrupper /träffar, hör av
dig så berättar vi mer.
Bergengrenska –Simrishamn
• Tisdag  22 april kl. 13.30–15.30: musikunderhållning och högläsning på dialekt med Irene
och Gullvi
• Tisdag 6 maj kl. 13.30–15.30: program ej klart
• Torsdag 15 maj kl. 13.30–15.30: program ej
klart

Borrby – församlingshemmet
• Onsdag 16 april kl. 14–16: SPF-kören
underhåller
• Onsdag 30 april kl. 14–16: berättelser på
bygdemål
• Onsdag 14 maj kl. 14–16: Anne-Grete
Malmqvist underhåller
Hammenhög – församlingshemmet
• Tisdag 29 april kl. 14–16: program ej klart
Demensteamets anhörigcafé på Bergengrenska
som är till för dig som har en närstående med
minnessjukdom. Här träffar du demenssjuksköterska och silviasyster.
• Fredag 16 maj kl. 13–15
Välkommen att kontakta:
• Anhörigkonsulent Linda Jacobson: 0414-81 91
65, linda.jacobson@simrishamn.se
• Silviasyster Mia Brantlid: 0414-81 92 93
• Demenssjuksköterska Elisabeth Hallberg:
0414-81 92 94

Maj
7 Kommunstyrelse (informationsstunden
startar kl. 13)
8 Kultur- och fritidsnämnd
13 Individ- och familjeutskott
Myndighetsnämnd
14 Kommunstyrelsens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämnd
15 Samhällsbyggnadsnämnd
19 Kommunfullmäktige (startar kl. 18)

Dags att ansöka
ferieungdomsplats
i sommar
Ferieungdomsplats ges vid ett tillfälle
och gäller för ungdomar mantalsskrivna i
Simrishamns kommun, födda 1997 eller
1998. Ansökningsblanketten finns på
simrishamn.se. Ansök senast den 22
april! Ansvarig för ferieungdomsplatserna Johan Kohnke, 0414-81 93 87.

Påsk & Konstrunda
Alla konstnärer som har öppet under
påsken och veckan därefter hittar du
i Vad händer-tidningen som finns att
hämta på Simrishamns turistbyrå
och på många restauranger, boende
och besöksmål. Här hittar du också
allt annat spännande som händer!
Några tips: äggapickning, julrosfestival, backluckeloppis, våroffer, familjeshow och påskrace.

Upptäck allt som finns nära - hitta
din upplevelse på www.visitystadosterlen.se. Mer information om
olika erbjudanden aktiviteter, sevärdheter, evenemang och boende.
Allt samlat från Simrishamns,
Tomelillas och Ystads kommuner.
Turistbyrån vill veta vad som
händer! Kom in med era evenemang
så hjälper vi till att sprida informa-

tionen! Konserter, teater, föredrag evenemang som anmäls in till turistbyrån kommer ut i Vad händertidningen och på turistbyråns
hemsida. Kommande deadline för
information (gärna med bild!) till
Vad händer-tidningen är den 24
april för perioden 8 maj-12 juni.
Kontakta oss på 0414-81 98 00 eller
turistbyra@simrishamn.se.

Nytt för företagare

Nästa frukostmöte för företagare
Reservera redan nu fredag 16 maj
för nästa frukostmöte för företagare!
Frukostmötet blir denna gång tillsammans med Nyföretagarcentrum
och handlar bl.a. om bredbandsutbyggnaden i vår kommun. Tiden är
som vanligt kl. 7.30–9.00, men platsen är inte bestämd. Håll utkik efter
annonser i Ystads allehanda och på
simrishamn.se där det snart finns
mer information om frukostmötet
den 16 maj!
Funderar du på att starta
eget företag?
Fördjupningsträff i Tomelilla, kommunhuset, torsdag 29 april kl.
18.00–20.30. Då går vi igenom vad

du ska tänka på när du gör din affärsplan och annat viktigt inför starten av ditt företag. Fördjupningsträffen är kostnadsfri, fika ingår. Anmäl
dig på ystad@nyforetagarcentrum.
se. Om du får förhinder att delta är vi
tacksamma för besked.
Mer information om Nyföretagarcentrum Ystad-Österlenregionen
och om rådgivning till nyföretagare
finns på www.nyforetagarcentrum.
se/ystad.
Café Starta Eget – träffpunkt för (ny)
företagare på Österlen
Torsdag den 24 april anordnar Nyföretagarcentrum Café Starta Eget på
Marint centrum i Simrishamn. Kl.
13–15 är det öppet hus för företagare,
nya som gamla, och för dig som funderar på att starta eget företag. Ingen
föranmälan till det öppna huset. Kl.
15 håller Anders Månsson, skattejurist på PwC, föredrag, ”Sverige – ett
skatteparadis för fåmansföretagare!?”, och kl. 16 talar Thomas Carlzon, vd för Ikea AB, på temat ”Entreprenörskap”. Till de båda föredragen
krävs föranmälan till ystad@nyforetagarcentrum.se. Välkommen med
din anmälan senast 17 april.
Vill du bli en sommarlovsentreprenör?
Är du född 1997 eller 1998? Då har
du till sommaren möjlighet att få en
ferieungdomsplats i Simrishamns
kommun som sommarlovsentreprenör! Under tre veckor får du möjlighet att utveckla en idé och med professionell handledning prova på att
starta, driva och utveckla ett företag.
Blankett för ferieungdomar sommarsäsongen 2014 finns på simris-

hamn.se. På den streckade raden på
blanketten anger du ”sommarlovsentreprenör”. Motivera också varför du
vill bli en sommarlovsentreprenör!
Perioder för sommarlovsentreprenörer är 23/6 –11/7 eller 14/7–1/8. Mer
information om ferieungdomsplatser
och sommarlovsentreprenörer får du
av Johan Kohnke, 0414-81 93 87, eller av Lars Persson, 0414–81 91 22,
lars.persson@simrishamn.se.
Leader
De senaste sju åren har det funnits
möjlighet att arbeta med lokal utveckling genom föreningen Leader
Ystad-Österlenregionen. Möjligheten finns kvar i den nya programperioden för landsbygdsprogrammet
2014–2020. Metoden bygger på att
kommuner, den ideella sektorn och
näringslivet arbetar tillsammans.
I Leader samlas lokala representanter från föreningar, företag och
kommuner för att tillsammans arbeta med landsbygdsutveckling. Ett lokalt partnerskap, ett så kallat LAG,
fattar beslut om vilka idéer som ska
prioriteras och få ekonomiskt stöd.
Prioritering görs utifrån den gemensamma utvecklingsstrategin. SÖSK,
Sydöstra Skånes Sammarbetskommitté, jobbar nu för fullt tillsammans med Leader Ystad-Österlenregionen med att ta fram en ny lokal
utvecklingsstrategi. Viktigt i sammanhanget är att det har ett underifrånperspektiv, att den grundar sig
på vilka behov och möjligheter som
finns i området.
För att få input hålls fyra stormöten
under våren, ett i varje SÖSK-kommun. Ett diskussionsmaterial förbereds innan mötet. Du som inte kan

Ansvarig utgivare: Anna Thott

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

vara med på ett stormöte kan ge dina
synpunkter via en webbenkät senare
i vår. Följande stormöten hålls:
• 22 april kl. 18–20: Sjöbo, sessionssalen i kommunhuset
• 23 april kl. 18–20: Tomelilla,
Sparbanken Syd
• 5 maj kl. 18–20 Ystad, Knutsalen i
Gamla Rådhuset
• 7 maj kl. 18–20 Simrishamn,
Marint centrum
Anmäl dig till stormmöte på llu@
sydostraskane.se. Följ strategiarbetet
på www.sydostraskane.se/llu eller
på Facebook, www.facebook.com/
llusydostraskane
Kontaktpersoner:
• Frida Lindén, EU-samordnare,
0416-271 65, frida.linden@sjobo.
se
• Kristin Persson, Leader YstadÖsterlenregionen, 0738-52 15 16,
leader@ystad-osterlenregionen.se
Warren Greshes – en av världens
främsta föreläsare inom försäljning
19 maj kommer Warren Greshes att
ge oss inspiration och verktyg för att
öka intäkterna i företagen som finns
sydöstra Skåne! Tillväxt Syd är en
flera partners i detta unika evenemang. Företag i Simrishamns kommun kommer därför ges möjlighet
att delta. Boka redan nu in den 19
maj på Ystads teater i din kalender!
Mer information om arrangemanget
finns på tillvaxtsyd.se. Uppföljning
av seminariet på Ystads teater i maj
sker därefter den 28 augusti vid ett
webbinar då Warren Greshes kommer att finnas med direktuppkopplad från USA.

Nästa kommuninformation kommer 22 maj 2014

simrishamn.se

Riv ut och spara

Seminarium om offentlig
upphandling
Den 28 april kl. 18 på Lilla Viks golfrestaurang tar Företagarna Albo-Österlen stafettpinnen vidare när det
gäller offentlig upphandling. Företagarnas chefsjurist Lars Nordfors informerar om vad som gäller och ger
tips för dig som vill gå med i en offentlig upphandling. Kommunens
upphandlare och politiker är inbjudna för att informera om hur upphandling går till i vår kommun. Tid
finns även för frågor och diskussion.
Seminariet är gratis och Företagarna
Albo-Österlen bjuder på en enklare
måltid. Anmälan görs till Cecilia
Granquist Dahmén, 0703-73 88 05
eller info@ceciliagranquist.se, senast 26 april. Arrangemanget är ett
samarbete mellan föreningarna Företagarna Albo-Österlen och Företagarna Ystad, Tomelilla, Sjöbo samt
Skurup.

