Simrishamns kommun
informerar augusti 2014
som har störst möjlighet att ta emot nybörjare är
trumpet, trombon, klarinett, saxofon, tvärflöjt
och trombon.

Kulturskoledax!
Kulturskolan i Simrishamn har mycket att erbjuda. Utöver instrumentundervisningen, ensembler och orkestrar finns tre körer, fotokurs,
dans för de yngsta och konstverkstad på Tjörnedalagården.
Instrument
Elever som redan spelar kontaktas vid terminsstart och någon vecka framåt. De instrument

För övriga instrument finns ett kösystem.
Nyanmälningar tas emot efter hand.
Kör
Körerna övar onsdagar på Kulturskolan i tre åldersgrupper: 6–8 år, 9–12 år och från 13 år. Start
i september. Lärare: sångpedagog Sara Dahl.
Foto
Fotokursen är för 12–15 år på Kulturskolan på
onsdagar. Lärare: fotograf Henrik Lundström.
Dans
Dans för 4–6-åringar på skolan i S:t Olof.
Tisdagar kl. 16.30–17.15. Lärare: danspedagog
Jessica Ström.

Konstverkstad workshop
För 9–12-åringar lördagar kl. 13.00–15.30 på
Tjörnedalagården, Baskemölla: 20/9, 4/10,
25/10, 8/11, 22/11. Lärare: konstnär Mariel
Rosendahl.
Något du saknar?
Kulturskolans verksamhet anpassas i största
möjliga mån efter behov och önskemål. Finns
det underlag startas även kurser i babyrytmik,
barnmusik, slöjdworkshop, radio, drama/teater.
Skicka till kulturskolan@simrishamn.se och
meddela intresse så hör vi av oss så fort det blir
en grupp.
Mer information: simrishamn.se/kulturskolan eller på ”Kulturskolan & Kulturgarantin i
Simrishamn” på Facebook.

Sillens dag den 30 augusti

Vad vore Simrishamn utan sillen? På Sillens dag står sillen i
centrum! Visning av segelfartyg,
rökeriet, uppträdanden – och så sill förstås! Sill i mängder och i alla
varianter på stadens restauranger. Dagen startar med att Simrishamns
musikkår tågar genom sta’n till hamnplan.
- Passa på att besöka de gamla segelfartygen som dagen till ära
finns i hamnen och sjöräddningen som öppnar för visning, säger Sofie
Bredahl på Simrishamns turistbyrå, som också står som arrangör.
Alla Simrishamns krogar serverar på silltema och man kan få en
visning av sorterings- och fileteringshallen på Nya Rökeriet.
- Det är mysigt att strosa omkring på hamnplan bland marknadsstånden, här finns både konsthantverk och mer matnyttiga saker, säger Sofie Bredahl. I år bjuds det även på boule av hög kvalitet i Södra
planteringen då ett hundratal spelare från hela södra Sverige gör upp
om titeln i Sillacupen.
Sillens dag lockar besökare från hela södra Sverige och det är ett digert program man kan ta del av med något för alla åldrar. Lax- och
sommarfiske kan bokas i förväg, på Nya Rökeriet kan man lära sig
hur man gör flaskskepp, Autoseum har bilkortege, man kan boka matvandring på silltema, besöka Simrishamns varv, avnjuta Simrishamns
segelsällskaps aktiviteter under dagen, köpa nyfångad fisk i ”hemmahamnen” direkt från båt m.m.

Utdrag ur programmet för Sillens dag
10.30
Simrishamns Musikkår tågar genom staden till hamnplan.
		
Musikkåren spelar på hamnplan och det informeras om
		
dagens program
11.00
Blå Måndag, musikunderhållning
11.00
Visning av sorterings- och fileteringshallen, Nya Rökeriet
11.00
Karibisk karneval med Maria Llerena, Kulturkuller		
byttan. Barn 3–7 år. Förbokas på Bokvaruhuset.
		
Plats: Skeppet
11.45
Invigningstal av Johan Wangström, fiskeridirektör på
		
Länsstyrelsen i Skåne län
12.15
Bilkortege med Autoseums bilar
13.00
Visning av sorterings- och fileteringshallen, Nya Rökeriet
13.00
Valsegling
13.30
Kulturskolan uppträder
14.00
Blå Måndag, musikunderhållning
14.00
Segla med Sarpen om vädret tillåter
14.30
Visning av sorterings- och fileteringshallen, Nya Rökeriet
14.30
Kröning av årets Kung Neptun
14.45
Prisutdelning ”Sillarundan”
15.00
Sjöräddningsaktivitet
15.30-17.30 Matvandringar på silltema. Start Simrishamns turist		
byrå. Förbokas på visitystadosterlen.se
Reservation för programändringar. Alla aktiviteter pågår i hamnområdet kl. 10.30–15.30 om inget annat anges. Fullständigt program finns på simrishamn.se och i separat folder som finns bl.a.
på turistbyrån. Välkommen!
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Dags för ett av sensommarens
stora evenemang i Simrishamn –
för 18:e gången arrangeras
Sillens dag, i år med fler aktiviteter än någonsin!

Vilken sommar!
Vilken fantastisk sommar vi haft i år, med
många nöjda besökare på Österlen. Vår besöksnäring har jobbat för högtryck för att ta
emot alla på bästa sätt och är en av våra
kärnverksamheter i näringslivet som är på
god väg att passera Simrishamns kommun i
årlig omsättning. Näringen bidrar till tillväxt
och attraktivitet – och inte minst till att vi
har Skånes tredje lägsta ungdomsarbetslöshet i Simrishamn.
Enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen har även den totala arbetslösheten
minskat markant. På två och ett halvt år har
antalet öppet arbetslösa minskat med 40 % i
Simrishamn. Vi är på väg mot att få brist på
arbetskraft och därför behöver vi öka inflyttningen. Befolkningssiffrorna har pekat
uppåt under våren och sommaren och är starkare än på länge, vilket bådar gott framöver.
I tidningen Miljöaktuellts senaste miljöranking blev vår kommun landets bästa
klättrare, tack vare ett allt bättre miljöarbete.
Naturskyddsföreningen har i sin tur bedömt
kommuners naturvårdsarbete där vi hamnat
på en hedrande 26:e plats av Sveriges 290
kommuner.

Denna veckan börjar barnen och ungdomarna skolan. Vi erbjuder ett nytt gymnasium, Nova academy, som lockar elever till
Simrishamn istället för tvärt om. Vi har ett
exklusivt lärlingsgymnasium på Österlengymnasiet och ombyggnad pågår på flera
byskolor för bättre miljö och mer effektiv lokalanvändning. Jag ser nu ett slut på många
år av anpassning till krympande elevkullar i
skolan. Vi har nästan jämstora elevkullar genom alla stadier. Den skolstruktur eleverna
nu kommer tillbaka till, ser jag som långsiktigt stabil och vi kan nu lägga allt fokus på
kvalité i undervisningen.
Kommunen har till delats ett FN-pris för
det brobryggande kortspelet ”More Than
One Story” som Seth Selleck, verksamhetsledare på Bénka-dí, tillsammans med lokala
ungdomar tagit fram. Varje kort ger förslag
på vad den ena spelaren kan berätta om sig
själv för den andra eller de andra spelarna.
Kortleken är redan översatt på flera språk.
Att få FN-status och spridning av denna
kortlek som ett brobryggande spel mellan
människor kan kanske, i de små sammanhangen, leda till ökad tolerans och integra-

tion i en allt mer konfliktfylld värld. Man
blir stolt över att kreativa medarbetare och
ungdomar i kommunen kan generera världsglans åt Simrishamns kommun. Stort grattis.
Den 14 september är det val i Sverige.
Min uppmaning till dig är att använda din
demokratiska möjlighet att påverka hur de
politiska församlingarna ska se ut. Du kan
börja förtidsrösta redan den 27 augusti!
Ha en riktigt skön eftersommar!

Anders Johnsson (M)
Kommunstyrelsens
ordförande

Simrishamns Rotaryklubb

Information från
kommunens anhörigstöd

samlar in kläder till flyktingar som
kommit till Simrishamns kommun.
Läs mer på deras Facebook-sida:
www.facebook.com/rotarysimrishamn.
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Tar du hand om någon som behöver din hjälp?
De allra flesta ställer upp när någon är i behov
av hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär
vän, ett sjukt barn, en gammal förälder, sin livskamrat, ett syskon eller annan närstående person
med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.
Som anhörig är du ovärderlig och för att bibehålla din kraft, ork och hälsa kanske du själv behöver eget stöd. Kommunens anhörigstöd är anpassat efter dina behov och den livssituation som
du befinner dig i.
Tveka inte att ta kontakt, vi tillsammans finner det stöd som du bäst behöver. Det kan vara
alltifrån enskilda samtal, träffa andra anhöriga
som befinner sig i liknande livssituation, råd och
tips om var och hur man kan söka viss hjälp eller
hantera en viss situation. Det är upp till dig som
anhörig vad du behöver för ditt välbefinnande.
Vi söker nu deltagare till höstens anhöriggrupper
- Anhöriggrupp med inriktning på anhöriga
till personer med fysisk eller åldersrelaterad
sjukdom
- Anhöriga till personer med funktionsnedsättning och som är inskrivna inom LSS.
- Anhöriga till personer med psykisk ohälsa.
- Nya deltagare sökes även till gruppen för
enbart män.

Kontakta kommunens anhörigkonsulent om du
vill veta mer om grupperna eller övrigt inom anhörigstöd.
Kanske vill du bara få lite egen tid under trevlig samvaro, då kan anhörigcaféerna vara en
möjlighet. Där finns det fika till självkostnadspris och de är bemannade med frivilliga medarbetare.
Här nedan ser du höstens tider för kommunens anhörigcaféer. Programpunkterna är ännu
inte klara men håll utkik efter affischer på bl.a.
Valfisken och ute i byarna. Det kommer även att
vara blänkare i Ystads allehanda under ”Det
händer”. Klipp gärna ut nedanstående tider!
- Borrby, församlingshemmet
onsdagar kl. 14–16: 3/9, 17/9, 1/10, 15/10,
29/10, 12/11, 26/11, 10/12.
- Hammenhög, församlingshemmet
tisdagar kl.14–16: 16/9, 14/10, 25/11.
- Bergengrenska i Simrishamn (kl. 13.30–
15.30) tisdagar 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11,
18/11, 2/12, 16/12 och torsdagar 2/10, 16/10,
30/10, 13/11, 11/12.
- Demensteamet har anhörigcafé som vänder sig
till anhöriga vars närstående har en minnes
sjukdom. Bergengrenska kl. 13–15: 22/8, 5/9,
19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 20/11, 12/12.

Önskar du få mer information om anhörigstöd,
kontakta:
- Linda Jacobson, anhörigkonsulent, 041481 91 65, linda.jacobson@simrishamn.se
- Mia Brantlid, silviasyster, 0414-81 92 93,
mia.brantlid@simrishamn.se
- Elisabeth Hallberg,
demenssjuksköterska, 0414-81 92 94,
elisabeth.hallberg@simrishamn.se

Aktuellt på Marint centrum
Marint centrum stärker sin roll som en betydande aktör inom havs- och vattenfrågor genom projektet ”Innovatten”.
Marint centrum och Skånes Hav och Vatten
har ett fördjupat arbete inom havs- och miljöområdet. Under hösten kommer ett flertal
workshops att hållas, bland annat om ekosystemtjänster. Begreppet innebär att lyfta fram
den mångfald av värden som ekosystemen
skapar i form av varor och tjänster som kommer mänskliga samhällen till nytta.
I höst kommer Marint centrum också ta en
ledande roll inom en forskningscirkel om
havsplanering för att minska risken att kustnära värden och ekosystem utarmas eller helt
försvinner i framtiden. I takt med klimatförändringens påverkan i form av stigande hav,
ökad erosion, förmodad ökad övergödning
och ökad frekvens av extremväder, kommer
kusten att förändras, vilket gör avvägningen
mellan olika intressen viktig. Riksdagen har
också beslutat att statliga havsplaner ska tas
fram, vilket ökar behovet av planering, förvaltning och, framför allt, samordning för
kommunernas del. Forskningscirkeln är initierad av Kommunförbundet Skåne där Marint centrum genom projektet ”Innovatten”
kommer arbeta tillsammans med aktuell
forskning för att nå en gemensam grund och
definiera möjligheter och svårigheter för de
skånska kommunernas havplanering. Vill du
veta mer, kontakta Therese Jephson, Marint
centrum, 0414-81 91 24.

nen har hittat allt från vackra musselskal till
läskiga fisk- och fågelskelett. Tångmärlor,
småräkor, havstulpaner, en spännande borstmask och en fisk som ett barn tyckte liknade
en liten ål men visade sig vara en tångsnälla
(släkting till sjöhäst). I Östersjön och på
stranden har även hittats blåmusslor, Östersjömusslor och tång i alla möjliga former, färger och storlekar. Genom denna upplevelse
väcks ett intresse som lägger grunden för en
positiv miljömedvetenhet hos barnen.

Hemmahamnen
Det har varit högt tryck och stort intresse för
”hemmahamnen” även i år. Möjligheten att
köpa nyfångad fisk direkt från båt pågår
t.o.m. den 30 augusti. Har du frågor, kontakta
Vesa Tschernij, 0734-33 82 87, eller Fredric
Strömberg, 0709-18 66 24.

Delprojekt ”Läkemedelsrester i vatten”
Den 4 september hålls ännu en konferens i
delprojektet, denna gång i Malmö. Uppmaningen från den välbesökta konferensen i
april var ”det är dags att agera!” vilket är temat nu. Programmet innehåller läkemedelsindustrins arbete med miljöfrågorna, ny
forskning, goda exempel på projekt och lösningar inom reningsteknik och uppströmslösningar, innovationer, innovativt tänkande och
hur vi får ut redan existerande idéer till marknaden. Deltagande på konferensen är kostnadsfritt. Har du frågor eller vill anmäla ditt
deltagande, kontakta Ann-Marie Camper,
Skånes Hav och Vatten, 0709-81 90 90.

Havsseglaren ”Sea Dragon” angjorde Simrishamn i Östersjöns tjänst
Projektet Baltic Sea Expedition 2014 genomför sommaren 2014 ett antal seglatser i Östersjön för att göra provtagningar, studera och
kartlägga mängden skräp och plaster. För att
göra provtagningarna har man anlitat havsseglaren ”Sea Dragon” som de senaste åren
seglat i Atlanten och Stilla havet för att hjälpa
forskare, beslutsfattare och medborgare att se
och observera på nära håll de hot världshaven
står inför. Det var nu första gången ”Sea Dragon” seglade in i Östersjön. Plats på kajen var
projektet ”Fishing for litter”, ett projekt som
drivs av Marint centrum där yrkesfiskarna
med sig det skräp som hamnar i trålen eller
fastnar i garnen in till land där sedan hamnpersonalen väger och inventerar skräpet. Syftet är att synliggöra problemen med nedskräpning i Östersjön, påverka beslutsfattare
och ändra attityder hos nyttjare av och kring
Östersjön – och givetvis att ta bort skräp från
havet! Tv-tittarna kommer att få en chans att
följa arbetet eftersom dokumentärfilmaren
Folke Rydén producerar en film om ”Sea
Dragons” resa. Har du frågor, kontakta
Fredric Strömberg, 0709-18 66 24.
Spökgarn
Marint centrum arbetar för att hitta hållbara
lösningar på problemet med spökgarn. Det är
garn som av olika skäl har förlorats eller lämnats kvar i haven. Vissa av dessa trasslar ihop
sig och lägger sig på botten medan andra står
upp och fortsätter att fiska och ställer till det
för fågel, fisk, marina däggdjur, fiskare, dykare och sjöfart i allmänhet. Även burar,
mjärdar och andra typer av s.k. instängningsredskap kan förvandlas till spökredskap om
de lämnas i havet. I ett första steg har en helhetsbild av spökgarnsproblematiken i Sverige
börjat tas fram samt en metod långsiktiga och
hållbara lösningar. Har du frågor eller vill veta mer, kontakta Vesa Tschernij, 0734-33 82
87.
Läs mer på simrishamn.se/marint-centrum
där du också kan ladda ner det senaste, fullmatade nyhetsbrevet från Marint centrum.

Marin utomhuspedagogik
Nu är Havsprojekt 2014 igång och barnens
nyfikenhet, entusiasm och läroglädje är stor.
Årets fältdagar genomfördes 2–5 juni. Bar-

För att få tillgång till de sporthallar/gymnastiksalar som föreningarna
bokat för kommande säsong behöver vi ber er att anmäla startdatum
för era verksamheter, samt skicka in undertecknat kontrakt, så snart

som möjligt till kultur och fritid. Har du frågor eller funderingar är du
välkommen att kontakta oss (0414-81 93 15, 81 93 03, kulturfritid@
simrishamn.se).
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Inomhussäsongen drar snart igång i våra sporthallar och gymnastiksalar

Kulturkalendern
Städerskan
Onsdag 27/8 kl. 12,
Simrishamns bibliotek.
Skådespelerskan Ewa Carlsson
gestaltar en städerska som kan
läsa folks tankar i det som är
kvarglömt på tåget som hon
städar. Efter pjäsen, som är 30
minuter lång, har vi ett samtal
där vi tillsammans resonerar
kring demokrati, delaktighet
och vikten av att vi röstar. Fri entré. Föranmälan för lunchbaguette (40 kr)
senast 25/8 på 0414-81 93 00 eller biblioteket@simrishamn.se. I samarbete
med ABF.

Kulturkullerbyttan på Sillens dag:
”Karibisk karneval”
Lördag 30/8 kl. 11,
Marint centrum.
Träffa en av Stockholms främsta
musikprofiler, Maria Llerena,
som levererat dans, sång och
musik till barn i mer än 30 år!
Barnen får låna karnevalskläder,
hattar och maracas och dansa
runt Marias congatrummor i en
härlig karibisk karneval. I programmet ingår rytmiska lekar,
sång och dans medan Maria spelar salsa, rumba, cha-cha-cha och flera karibiska rytmer. Marias livslevande sköldpaddor – Panchita, Pedro och Piggelin – är med och tävlar om vem som kommer sist i mål, inte först! Målgrupp: 3–7 år. Föreställningens längd: 45–60 minuter.
Biljetter (begränsat antal!): 50 kr, förköp på Bokvaruhuset Österlen,
0414-102 50.

Kulturhistorisk matvandring i Simrishamn
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Lördag 30/8 kl. 17.30–19.30, samling vid Österlens museum.
I den kulturhistoriska matvandringen blandas historiska smaker med
rättelser om stadens historia och den österlenska matkulturen av idag.

be-

Vandringen leds av Maria Persson, journalist och kock som driver Österlen
kokkonst i Tågarp, och museichef Lena Alebo. Max 40 personer/visning.
Kostnad: 300 kr/person. Anmälan till Österlens museum, 0414-81 96 70 eller osterlens.museum@simrishamn.se.

Arkeologidagen: Arkeologi i Kivik
Söndag 31/8 kl. 13–16
Välkommen till en eftermiddag i Kivik där vi sätter forntiden i fokus.
Utifrån fynd, arkeologi och hällbildsdokumentation målar vi upp de berättelser och historier som de forntida människornas lämningar ger oss.
I Kiviksgraven pågår hällbildsdokumentation med forskare från världsarvsområdet i Tanum. Vi visar samlingarna med fynd från Kivik med omnejd och Österlenarkeologi tar dig med på en tur till utgrävningarna på
fältet norr om Kiviksgraven och berättar om fynd och förväntningar.
Fri entré. I samarbete med Asmiroca kulturarvsupplevelser och Österlenarkeologi.

Invigningsvecka av ”Njord” –
Simrishamns biblioteks nya rum
1–5/9, Simrishamns bibliotek
Äntligen har Njord flyttat in på biblioteket! Havsguden inom nordisk mytologi har fått namnge bibliotekets nya rum, en plats där sagor, äventyr och
böcker samsas. Vecka 36 inviger vi Njord och bjuder in till resor som tar
dig långt utanför biblioteket!
- Måndag 1/9 kl. 9.30 – Läsecirkel för hemmavarande föräldrar. Första
träffen.
- Tisdag 2/9 kl. 16 – Filmvisning för barn 7–12 år.
- Onsdag 3/9 kl. 18 – Bokfika för ungdomar 13 år och uppåt.
- Torsdag 4/9 kl. 9 och 11 – Sagostunder för barn 3–6 år.
- Fredag 5/9 kl. 10 – Minibio för barn 1–5 år.
Fri entré. Föranmälan till biblioteket.

Fotoutställning med
Österlens fotoklubb
1–22 september, Simrishamns bibliotek.
Österlens fotoklubb ställer ut sommarens
bilder i sillalådor. Kom och rösta på din
favoritbild.
Utställningen följer bibliotekets öppettider.

Miljöpris 2014

Lokaldelen

Dags att nominera kandidater till miljöpriset i Simrishamns kommun.
Nu är det snart dags att utse en miljöpristagare och kommunen ber medborgarna om hjälp med nominerandet. Prissumman är 10 000 kr och senast 15
oktober vill kommunen få in nomineringarna.

I år har vi som vanligt utförlig information om kommunens direkttelefonnummer i telefonkatalogen Lokaldelen som utkommer i dagarna. På simrishamn.se finns också en minitelefonkatalog i pdf-format
att ladda ner, med samma information om kommunens direktnummer som den som återfinns i Lokaldelen.

Fakta om Simrishamns kommuns miljöpris
Miljöpriset utdelas för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet.
Insatsen ska leda till en bättre miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja miljö- och/eller hälsofarlig verksamhet genom t.ex. information,
undervisning, produktutveckling, aktivt miljö- och naturvårdsarbete.
Priset utdelas inte för insatser inom arbetsmiljöområdet.
Miljöpriset kan tilldelas enskild person mantalsskriven i Simrishamns
kommun alternativt organisation, företag eller förening med säte i kommunen. Förslag till miljöpristagare kan lämnas av kommunmedborgare, företag eller organisation. Myndighetsnämnden utser pristagare. Miljöpriset är på 10 000 kronor och delas ut vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december.
Senast 15 oktober vill kommunen ha nomineringar med motivering under adress Simrishamns kommun, 272 80 Simrishamn eller till samhallsbyggnad@simrishamn.se. Märk kuvert eller e-postmeddelande med
”Miljöpris 2014”!
2013 utsågs Fredrika Gullfot och Ola Jönsson till pristagare.

Du behöver inte ringa för att göra lokalbokningar –
använd vårt nätbaserade bokningssystem Interbook
Via internetbaserade Interbook kan du direkt kontrollera bokningsstatus på våra olika lokaler. Där är det även möjligt för registrerade föreningar i Simrishamns kommun att själva boka
lediga strötider. Inloggning fås genom att föreningen skickar epost till kulturfritid@simrishamn.se. Privatpersoner kan söka
lediga tider och göra en bokningsförfrågan. Här finns också
hela vårt föreningsregister! Interbook når du genom interbook.
simrishamn.se (alternativt genom att gå in på simrishamn. se,
kultur & fritid, boka lokal).

Teknik-drop-in
Måndag 8/9 kl. 15–17 (även 6/10, 3/11, 8/12), Simrishamns bibliotek.
E-böcker, surfplattor, appar - känns det krångligt? Ta med dig din bärbara dator, surfplatta eller telefon till vårt drop-in så visar våra teknikkunniga bibliotekarier hur du gör. Vi kommer också att ha med oss bärbar dator och surfplatta så att du har möjlighet att prova. Vi tipsar om
bra appar, visar hur du lånar e-böcker och mycket annat.

Författarbesök: Patrik Lundberg
Onsdag 10/9 kl. 19,
Simrishamns bibliotek.
Patrik Lundberg, journalist och
författare uppvuxen i Sölvesborg,
föddes 1983 i Sydkorea och adopterades samma år till Sverige. Hans
debutroman ”Gul utanpå” som
släpptes 2013 är en självbiografisk
roman om sökandet efter ursprung
och efter tillhörighet. I september
2014 kommer hans nya bok ”Onanisterna” som handlar om uppväxten och valen som unga ställs inför
när de växer upp i små samhällen,
långt från storstaden. Fri entré. Ingen föranmälan. I samarbete med
ABF.

Om jord
Onsdag 10/9 kl. 19, Österlens museum.
Håkan Wallander, professor i makrobiologi vid Lunds universitet, har
ett brett globalt perspektiv och har skrivit den populärvetenskapliga boken ”Jord”. I samarbete med Österlens trädgårdssällskap och Studieförbundet Vuxenskolan Sydost. Pris: Icke-medlem 80 kr, medlem 30 kr.

Bokens dag på Österlen
Lördag 13/9, Skillinge teater.
Det blir författarsamtal från scenen, bokbord och musikunderhållning.
Dessutom blir det prisutdelning och uppläsning av de vinnande bidragen i årets skrivartävling för ungdomar. Biljetter säljs på Bokvaruhuset
Österlen, 0414-102 50. Arrangörer: Kulturboxen och Bokvaruhuset Österlen med stöd av Simrishamns kommun.

Eländesåret 1914
Lördag 13/9 kl. 14–16 (även 27/9, 4/10)
Boka plats redan nu på en av våra stadsvandringar i höst. I år på temat
”Eländesåret 1914”. Elände och olyckor har varit, och är, ständiga samtalsämnen på stadens gator och torg alltsedan medeltiden. För hundra år
sedan bröt första väldskriget ut, men detta var bara kulmen på ett av
Simrishamns eländigaste år i historien. Leder vandringen gör museichef
Lena Alebo och skådespelerskan Cecilia Granqvist Dahmén. Anmälan
görs till Österlens museum på 0414-81 96 70 eller osterlens.museum@
simrishamn.se. Pris: 100 kr.

Filmvisning
Måndag 15/9 kl. 16 (även 20/10, 10/11, 15/12), Simrishamns bibliotek.
Vi visar film under hösten. Vilken film det blir annonseras på biblioteket och på hemsidan. Biblioteket bjuder på popcorn. För dig 9–12 år. Fri
entré, föranmälan till biblioteket.

Madam Rot
Söndag 21/9 kl. 14, Garaget i Hammenhög.
”En äkta Morotsmadam av ädlaste rotfruktstam! Och Gammelrot,
långtifrån ung. Men knölig och tjock och tung! Här gifts det och skiljs
det, hej och hå! För körsången får Potäterna stå!” Kulturkullerbyttan för
de allra yngsta: ”Madam Rot”, dockteaterföreställning med Staffan
Björklund, en familjeföreställning med efterföljande workshop, då barnen får tillverka sina egna dockor. Föreställningens längd: 90 minuter
inklusive dockverkstad. Målgrupp: Från tre år. Alla är välkomna, men
föreställningen vänder sig främst till flyktingbarn i Hammenhög och
Borrby och är gratis. Hämta din biljett på Garaget i Hammenhög. Simrishamns Riksteaterförening i samarbete med Kulturkullerbyttan.

Ordet runt bordet
24/9 kl. 18 (även 29/10, 26/11, 10/12 kl. 18.00), Bénka-dí.
Vi skapar egna texter tillsammans. Poesi i mobilen, japansk haiku,
sångtexter, noveller. Biblioteket bjuder på fika. För dig i årskurs 7 och
uppåt. Fri entré, ingen föranmälan.

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.

september
3
Kommunstyrelsens arbetsutskott
10
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Ansvarig utgivare: Anna Thott

september (forts.)
11
Kultur- och fritidsnämnd
16
Individ- och familjeutskott
17
Kommunstyrelsen (kl. 13)
23
Myndighetsnämnd
24
Barn- och utbildningsnämnd
25
Socialnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd

Nästa kommuninformation kommer 25 september 2014

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

simrishamn.se

Riv ut och spara

augusti
20
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämnd
25
Kommunfullmäktige (kl. 18)
27
Socialnämnd

