VI INFORMERAR
Simrishamns kommun, januari 2015

Kommundirektören har ordet
Gott nytt år! Det tror jag man får säga även en bit
in på året, det här är ju årets första omgång kommuninformationssidor. Det syns att det är ett nytt
år, en ny termin startar på Kulturskolan, det är
snart dags för niorna att välja gymnasieutbildning,
de uppskattade anhörigcaféerna startar och trots
att det är januari är kulturguiden välfylld med allt
som händer på biblioteket, på museet, på Bénka-dí.
Vi kan se tillbaka på en höst som tog lång tid på
sig att bli vinter. I kommunen fick vi en ny politisk
majoritet efter valet och vi hann dessutom påbörja
förberedelserna för det extraval som nästan utlystes.
Det blev klart med en ny utbildning på Österlengymnasiet som gör att eleverna kan börja som elektriker direkt och en ny utbildning på Nova, ”Nova
Science”, ett naturvetenskapligt program som
bland annat kommer att hålla till på Marint cen-

trum. Båda utbildningarna börjar till höstterminen.
I tidningen Miljöaktuellts miljöranking blev vår
kommun landets bästa klättrare, tack vare ett allt
bättre miljöarbete. Naturskyddsföreningen bedömde kommunernas naturvårdsarbete där vi hamnat
på en hedrande 26:e plats av Sveriges 290 kommuner. Förste december kom  KFUM:s ungdomskommunranking och vi är en av de kommuner som
klättrar mest i rankingen, till plats 61 från plats
139. Tredje bäst i Skåne! Att vi blev årets nyföretagarkommun var också ett oerhört glädjande faktum, som visar att bl.a. samarbetet med Nyföretagarcentrum burit frukt. I dagarna kommer också
SKL:s årliga genomgång, Kommunernas Kvalitet i
Kortet, den publicerar vi på hemsidan så du kan läsa hur vi står oss jämfört med andra kommuner.
Hösten innebar också att vi tog beslut om ”en väg

Va-enheten informerar
”Vattenavstängning!”

När vi har stängt av vattnet, för underhållsarbete
eller vid vattenläcka, tänk på följande:
• Betrakta alla ledningar som trycksatta.
• Observera att tidsangivelserna är ungefärliga
och kan ändras utan särskilt meddelande.
• Lämna aldrig en tappkran öppen utan uppsikt.
• När vattnet släpps på kan det finnas luft i ledningarna och vattnet kan upplevas grumligt och
missfärgat efter avstängningen. Spola ledningen
efter avstängning och före tvätt av ljusa kläder.
Vattnet är inte farligt att dricka.

Spolning, filmning m.m.

Sanering av ledningsnätet

När det ska hända något eller har hänt något
Besked om stora planerade arbeten eller akuta händelser meddelas på simrishamn.se. Tveka inte att
ringa Kontakt samhällsbyggnad på 0414-81 92 00
om du har frågor. Mer information hittar du på
simrishamn.se/sv/bygga_bo/vatten-avlopp

Kommunen genomför löpande sanering av felkopplade dagvattenanslutningar (dagvatten är yt-

Natur på
Österlen

Konsumentrådgivning

”Natur på Österlen”, boken om alla
de upplevelser kommunens växlande
och vackra natur bjuder på, har kommit i en reviderad, nytryckt upplaga.
Den finns att köpa för 40:- på Österlens museum och på turistbyrån.

Anna Thott
Kommundirektör

Funderar du
på att starta
eget?
Inspirationsträff är en minikurs för dig som vill veta
mer om hur det går till att starta eget företag.
Vårens inspirationsträffar (kl. 18–19):
• 3/2: Forum Ystad, Ystad
• 17/3: Marint centrum, Simrishamn
• 14/4:  Kommunhuset, Tomelilla

vatten från gator, tak och andra hårdgjorda ytor;
spillvatten är hushållets avloppsvatten från toaletter, dusch, handfat m.m.). Vid stora vattenvolymer
får ledningarna kapacitetsproblem med följder som
källaröversvämningar. Utredningar görs för att byta ut skadade dag- och spillvattenledningar, men
det är även viktigt att fastighetsägare kopplar sina
anslutningar till rätt ledning.

Vid underhållsarbete utförs spolning och filmning
på ledningsnätet. Vid spolning av avlopp kan det
förekomma att vattnet i vattenlås spolas ut så var
uppmärksam på detta. För att komma åt vissa
brunnar kan kommunens medarbetare behöva beträda din fastighet.

in” för att ge dig som bor, lever och verkar i kommunen bättre service, liksom satsningen på självservice
via simrishamn.se. De hoppas vi också att den gemensamma bibliotekskatalogen för folkbiblioteken i
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad
ska medföra.
Det är bara en bråkdel av
allt spännande som händer
i en kommun. Nytt år, nya
föresatser. Jag hoppas vi ska
få ett bra 2015 tillsammans
i Simrishamn på Österlen.

Simrishamns kommun erbjuder konsumentrådgivning till medborgarna i Simrishamns, Sjöbo,
Tomelilla och Ystads kommuner. Rådgivning
sker per telefon tisdagar och torsdagar kl. 8.0016.30, lunchstängt kl. 13-14. Det finns möjlighet
att göra personligt besök i Simrishamn, dock
måste besöket bokas i förväg.

Fördjupningsträff är en minikurs för dig som har
kommit en bit på väg mot eget företag.
Vårens fördjupningsträffar (kl. 18–21 inkl. paus):
• 5/2: Forum Ystad, Ystad
• 19/3: Marint centrum, Simrishamn
• 16/4: Kommunhuset, Tomelilla
Träffarna är kostnadsfria och föranmälan görs till
ystad@nyforetagarcentrum.se. Mer information
om Nyföretagarcentrum Ystad-Österlenregionen,
tidbokning för rådgivning samt information om
annan service och hjälp till nyföretagare, hittar du
på www.nyforetagarcentrum.se/ystad. Nyföretagarinformation finns även på simrishamn.se/naringsliv

Taxor 2015
På simrishamn.se/taxor
återfinns alla de aktuella
taxor för 2015 som kommunfullmäktige fastställde i december i fjol.

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

Riv ut och spara

Välkommen till skolan som jobbar
tillsammans med näringslivet!
Välkommen att besöka oss på en
informationskväll onsdagen den
21/1 kl. 18.00–19.30. Här kan du fråga
lärare och elever om allt du vill veta.
De utbildningar som kommer att erbjudas från
hösten är
• Barn- och fritidsprogrammet
• Handel- och administrationsprogrammet
• Hotell- och turismprogrammet
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet
• Vård- och omsorgsprogrammet
• El- och energiprogrammet – ny spetsutbildning, du
kan bli anställd direkt efter utbildningen (se nedan)

Österlengymnasiet – ett bra val
för dig som vill få jobb

Du är ute på en eller flera utbildningsplatser under
halva din skoltid. Detta innebär en omväxlande utbildning då du redan under första terminen kommer ut på praktik. Det främsta målet för lärlingsprogrammen är att du ska få ett arbete. Utbildningen innebär att du kommer i nära kontakt med
det lokala arbetslivet och får tidigt möjlighet till
sommarjobb. Många av våra lärlingar får arbete
direkt efter studenten då man har knutit många
kontakter med näringslivet under sin praktik.
På Österlengymnasiet följer vi upp hur det går för
lärlingseleverna efter avslutad utbildning. Av de elever
som gick ut från gymnasiet VT 2014 har mer än hälften fått jobb och cirka en sjättedel har valt att studera
vidare. Av de elever som fått jobb har hälften redan en
tillsvidaretjänst inom den bransch de har utbildat sig.
Av de elever som avslutade sin utbildning VT
2013 som vi har  varit i kontakt med, hade nästan
alla fått jobb, två tredjedelar av dem inom den
bransch de utbildat sig.

Detta visar att de elever som valt en lärlingsutbildning har goda möjligheter till arbete.

Får man högskolebehörighet?

Alla lärlingar har möjlighet att välja en högskoleprofil. Du kan då söka direkt till högskolan efter
lärlingsutbildningen.

Finns det mer som Österlengymnasiet erbjuder?

•   Du får 1000:- per månad i extra lärlingsbidrag
(och dessutom studiebidrag).
•   Du får en dator/chromebook som du får behålla
om du studerar tre år på Österlengymnasiet.
•   Du kan ha hela din praktik i Simrishamn, Sjöbo,
Tomelilla eller i Ystad.
•   Vi har stöd- och stimulanstimme varje vecka.
•   Du kan välja att spela fotboll på individuellt val.
•   Du kan välja att göra internationell praktik.
•   Det blir spännande studieresor och studiebesök.

Vad händer om jag inte blir behörig till ett yrkesprogram eller
studieförberedande program?

Vi erbjuder både Yrkesintroduktion och Preparandutbildning för att få den behörighet som behövs. Den vanligaste studietiden är ett år.

Nyhet: Ny utbildning på Österlengymnasiet gör elektriker anställningsbara direkt.

Österlengymnasiet inleder till hösten ett samarbete
med ETG, Elteknikbranschens gymnasium, om en
ny utbildning för elektriker. Elteknikbranschen vill
göra utbildningen mer attraktiv och samtidigt kvalitetssäkra elevens praktik på minst 600 timmar

och dennes kunskaper under utbildningen. Partnerskapet gör att den som utbildar sig till elektriker
på Österlengymnasiet är direkt anställningsbar efter genomgången utbildning,
Genom nationella kunskapsmål i utbildningen
följer man löpande upp dessa med terminsvisa prov
som avslutats med ett veckolångt praktiskt yrkestest
sista terminen år 3. Elever som har godkänt enligt
av branschen fastställda kurskrav, genomfört praktiken under utbildningen samt klarat terminsproven och yrkestestet med godkänt resultat erhåller
en ETG-examen. Eleverna får sitt yrkesbevis i
samband med sin examen och anställs som förstaårsmontörer i företagen enligt kollektivavtal mellan elteknikbranschens parter.
- Går man på en annan gymnasieskola måste
man bli anställd som lärling på ett elföretag i 1 600
timmar först innan man blir förstaårsmontör, säger
Ann-Marie Hobert, rektor på Österlengymnasiet.
Det behöver eleven inte göra vid en ETG-utbildning. Att man direkt efter avslutad utbildning får
sitt yrkesbevis och därmed är omedelbart anställningsbar är det unika i konceptet. Det ökar givetvis
eleveras attraktivitet på arbetsmarknaden eftersom
de får kunskaper som matchar företagens framtida
behov av kompetens.
Välkommen att söka
till oss senast den 15
februari!

OBS! Vi har även lärlingsutbildning för vuxna
inom vård och omsorg.

Nova Academy
Nova Academy är Simrishamns nya kommunala
gymnasieskola för de högskoleförberedande programmen. Nova erbjuder fyra utbildningar: Digital Design, Performing Arts, Sports och årets nyhet, det naturvetenskapliga programmet Science.

Nova Sports

Sports är en utbildning i samarbete med Malmö FF
och håller därför högsta kvalitet på träningar och instruktörer. Utbildningen erbjuder den bästa träningen, på schemat fem pass i veckan. Samtidigt får du
behörighet att läsa vidare på de flesta utbildningar på
universitet och högskola. Våra tränare är professionellt utbildade fotbollsinstruktörer och flera gånger
per termin gästtränar vi även hos MFF i Malmö. En

nyhet för Nova Sports är att de finns som både SAoch NA-program. Vår nuvarande huvudinstruktör
är Andreas Yngvesson som spelat 144 allsvenska
matcher och har erfarenhet av fotboll på toppnivå.
Instruktörer som Janne Möller och Ola Tideman är
andra namn som regelbundet håller i träningarna.

Nova Performing Arts

Performing Arts är ett estetiskt program som erbjuder dig sång, dans och teater varje dag. Utbildningen ger dig behörighet att läsa vidare till de flesta utbildningar på universitet och högskola. Utöver gedigen grundträning är du med och sätter upp
riktiga produktioner och föreställningar. Våra lärare hjälper dig att nå dina mål och tränar dig även
i personlig utstrålning och självförtroende. Nova
Performing Arts samarbetar med några av Sveriges främsta artister och proffs inom musik, dans
och teater. Vi garanterar dig även individuella
sånglektioner under hela din utbildning.

Nova Digital Design

Digital Design är ett samhällsprogram med kreativ
profil. Detta är utbildningen för dig oavsett om du
vill fördjupa dig i avancerad design som app- och
spelutveckling eller i mer traditionella samhällsom-

råden som journalistik, fotografering, film- eller
bildredigering. Du får en bred behörighet för vidare studier samtidigt som du får vara kreativ varje
dag. Naturligtvis får alla elever på Nova en laptop,
men eleverna på Digital Design klarar sig inte utan
en MacBook Pro. En nyhet för Digital Design är
vårt samarbete med Malmö yrkeshögskolas appoch spelutbildning, där våra elever får producera
appar och spel med hjälp av de bästa gästlärarna.

Nova Science

Årets nyhet är Nova Science, som är ett naturvetenskapligt program för dig som vill ha en unikt
kreativ och utmanande utbildning. Vi bygger nu
ett attraktivt multilabb på Marint centrum, som är
ett av landets främsta center för forskning kring
hav och vatten, med samarbetspartners som Lunds
universitet och KTH. Även ett biologicentrum
byggs i närheten av nationalparken Stenshuvud
med unika möjligheter för elever på Science. På
Nova har lärarna stora meriter och en av våra Sciencelärare är utsågs till Kristianstad högskolas bästa lärare 2013.  
Kom ihåg att söka till Nova Academys utbildningar senast den 15 februari.

Välkommen till
Kulturskolan!
Nu våras det på Kulturskolan: nya lokaler,
ny lägre taxa och fler nya kurser!

Nya lokaler – välkommen att hälsa på

Nu har vi flyttat in i nya, fina lokaler på Godsmagasinet
(vid stationen i Simrishamn) och på Valfisken. Måndag
19/1– 23/1 har vi kaffe och saft framme för alla som vill
komma förbi och se hur vi har det.

Ny taxa

Från och med våren 2015 sänks terminsavgiften till 400
kr per elev och termin. Syskonrabatt innebär 200 kr för
barn nummer två och kostnadsfritt för tredje barnet.

Ny kurs på Kulturskolan: Slöjdklubb
på Österlens museum

Hård- och mjukslöjd, skapa och pyssla under fem lördagar under vårvintern. För alla mellan 9 och 13 år. Start
24/1 och därefter 7/2, 28/2, 14/3 och 17/4. Kostnad för
samtliga tillfällen: 400 kr.

Kursstart
•
•
•
•

•
•
•
•

Instrument och solosång: start från och med den 19/1.
Foto, 12–15 år, lokal: Godsmagasinet, start: onsdag 4/1.
Stjärnkören, 6–8 år, lokal Valfisken, start onsdag 28/1.
Singokören, 9–12 år, lokal Valfisken, start onsdag
28/1.
Dans 4–5 år, lokal S:t Olofs skola, start 3/2.
Dans 2–3 år, lokal Valfisken, start torsdag 12/2.
Dans 6–8 år, 9–11 år, 12–16 år, lokal Valfisken, start
torsdag 12/2.
Konstverkstad, lokal Tjörnedalagården, fem workshopstillfällen med start lördag 7/3.

Begränsat antal platser. Anmälan så fort som möjligt innan
kursstart: kulturskolan@simrishamn.se. Mer information
om Kulturskolan KPE på simrishamn.se/kulturskolan och
”Kulturskolan & Kulturgarantin” på Facebook.

Kultur-/FRItidsförvalTningen
informerar
Du behöver inte ringa för att göra
lokalbokningar – använd vårt nätbaserade bokningssystem Interbook

Via nätbaserade Interbook kan du direkt kontrollera bokningsstatus på våra olika lokaler. I Interbook är det även möjligt för registrerade föreningar i Simrishamns kommun att
själva boka lediga strötider. Inloggning fås genom att föreningen skickar e-post 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 gå in på simrishamn.se, kultur & fritid, boka lokal).

Föreningar och arrangörer – skicka in
era planerade sportlovsaktiviteter!

Årets sportlov infaller som vanligt vecka 8 och vi hoppas att
det, också som vanligt, kommer att innehålla en mängd trevliga föreningsaktiviteter. Föreningar och arrangörer – skicka in
programmet för era planerade aktiviteter till kultur- och fritidsförvaltningen (e-post: kulturfritid@simrishamn.se) senast
den 23 januari. Sportlovsprogrammet kommer att finnas tillgängligt på simrishamn.se.
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Mötesplats Rosenborg
i Gärsnäs
Du som bor i Gärsnäs med omnejd är hjärtligt välkommen att delta i
våra aktiviteter på Rosenborg på Stibyborgsgatan. Kom gärna med
egna förslag! Du kan även äta lunch som serveras i vår matsal, där
man även kan ta en fika och umgås. Lunch beställer du dagen innan.
Öppet: måndag–fredag kl. 10–16, telefon 0414-506 06. Välkommen!

Riv ut och spara

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

Simrishamns bibliotek: Idéer, särlingar, kult, klassiker och debutanter i litteraturen. Vi väljer böcker och
mötestider tillsammans. Ledare: Arne Nelton och Staffan Olzon. Förhandsanmälan till Studieförbundet
Vuxenskolan Sydost-Österlen på 0414-139 98 eller sosk@sv.se. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Sydost-Österlen.

Onsdag 11/2 kl. 14–17

KULTURGUIDE
Workshop ”Do it yourself”

Simrishamns bibliotek: Ännu en kreativ workshop med Maria från Karossgården. Ta med dig en pall, en
tavelram eller någon annan liten sak som du vill förnya. Maria visar olika tekniker och ger tips och inspiration.
Allt material ingår. Kostnad: 150 kr/person, fika ingår. Begränsat antal platser, förhandsanmälan till
Simrishamns bibliotek på 0414-81 93 00 eller biblioteket@simrishamn.se

Kultur- och fritidsförvaltningen, vinter 2015
Måndag 9/2 kl. 16
Filmvisning

Lördag 24/1, 31/1 kl. 11–14
Broderikafé True love

Österlens museum: Ta med dig ditt broderi gammalt
som nytt, fult eller tjusigt, fräckt eller snällt – eller
bara det finaste du har! Vi broderar tillsammans,
dricker kaffe och äter goda kakor! Tillsammans
kommer vi igång med våra textila drömmar och lite till. Brodös Anette Lundin finns på plats.

Kursstart 24/1 kl. 11–13
(fem tillfällen)
Slöjdklubb/workshop för barn

Österlens museum: Med enkla verktyg låter vi handen, hjärnan och lusten samarbeta. Det blir tillfällen att prova på olika tekniker och material. Kursledare är museipedagog Veronica Jeppsson. I samarbete med Kulturskolan KPE. Anmälan till:
kulturskolan@simrishamn.se eller 0414-81 96 01.

Simrishamns bibliotek: Vi visar fyra filmer under våren för dig från 9 år och uppåt. Biblioteket bjuder på

popcorn. Fri entré, föranmälan till biblioteket.
handsanmälan
till Simrishamns bibliotek på 041481 93 00 eller biblioteket@simrishamn.se. I samarbete
med
10/2, 17/2
kl. 11Folkuniversitetet.
Tisdagsmys

Torsdag
5/2 kl. 9.30
Simrishamns bibliotek: Starta tisdagarna i vår med biblioteksmys. Ett tillfälle för dig med hemmavarande barn
att träffa andra föräldrar och barn. Vi tipsar om nya bilderböcker och bjuder på te och kaffe, ta gärna med
Sagostund
på arabiska
mellanmål. Fri entré, föranmälan till biblioteket.

Simrishamns bibliotek: Vi berättar sagor och läser ur
bibliotekets böcker på arabiska. Fri entré, föranmälan till biblioteket.
ةيبرعلا ةغللاب ةصقلا عم دعوم
 يف قفاوملا سيمخلا لافطالا عم اندعوم5  ةعاسلا طابش09.30 نمهسيرميس ةبتكم يف
ةيبرعلا ةغللاب لافطالا بتك أرقنو صصقلا درسن. اناجم روضحلا,  قبسملا ليجستلا عم.
Torsdag 5/2 kl. 9.30
Sagostund på arabiska

Onsdagar 4/2 t.o.m. 27/5 kl. 16
Bibblan Bénka-dí

Simrishamns bibliotek: Vi träffas på biblioteket för att
läsa och diskutera ny, tysk skönlitteratur. Barbara
Fellgiebel från ABF är med oss på den första träffen och ger en introduktion. Förhandsanmälan till
Simrishamns bibliotek på 0414-81 93 00 eller biblioteket@simrishamn.se. I samarbete med ABF.

Bénka-di: Träffa en bibliotekarie varje onsdag på
Bénka-dí. Spel, pyssel eller poesi? Du bestämmer!
Fri entré, ingen föranmälan.

Tisdag 17/2 kl. 14.00-15.30
Fastlagsbulleföredrag: Så var
det 1948

Start fredag 6/2 kl. 14
Outsiders/insiders – en bokcirkel

Simrishamns bibliotek: Idéer, särlingar, kult, klassiker
och debutanter i litteraturen. Vi väljer böcker och
mötestider tillsammans. Ledare: Arne Nelton och
Staffan Olzon. Förhandsanmälan till Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen på 0414-139
98 eller sosk@sv.se. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen.

Simrishamns bibliotek: Svensksomaliska ungdomar
undersöker och berättar om sin kultur för att bekämpa fördomar och diskriminering. I samarbete
med ABF.

Tisdag 3/2 kl. 18
Printing the future

Simrishamns bibliotek: Olaf Diegel från Nya Zeeland,
professor i maskinkonstruktion vid Lunds universitet, berättar om och demonstrerar hur det går till
när man skriver ut i 3D. Obs! på engelska. För-

Simrishamns bibliotek: Starta tisdagarna i vår med
biblioteksmys. Ett tillfälle för dig med hemmavarande barn att träffa andra föräldrar och barn. Vi
tipsar om nya bilderböcker och bjuder på te och
kaffe, ta gärna med mellanmål. Fri entré, föranmälan till biblioteket.

Simrishamns bibliotek: Vi berättar sagor och läser ur bibliotekets böcker på arabiska. Fri entré, föranmälan till
biblioteket.

27/1, 17/2, 17/3 kl. 14
Tysk skönlitteratur – en bokcirkel

Perioden 19–31/1
”Egna röster, egna bilder”
– en utställning

10/2, 17/2 kl. 11
Tisdagsmys

Österlens museum: Lena Alebo berättar utifrån Hotell Sveas horisont om året 1948 i Simrishamn. Entré: 100 kr inkl. kaffe och hembakad fastlagsbulle.
Anmälan till: 0414-81 96 70 eller osterlens.museum@simrishamn.se. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Sydost-Österlen.

Onsdag 11/2 kl. 14–17
Workshop ”Do it yourself”

Simrishamns bibliotek: Ännu en kreativ workshop
med Maria från Karossgården. Ta med dig en pall,
en tavelram eller någon annan liten sak som du vill
förnya. Maria visar olika tekniker och ger tips och
inspiration. Allt material ingår. Kostnad: 150 kr/
person, fika ingår. Begränsat antal platser, förhandsanmälan till Simrishamns bibliotek på 041481 93 00 eller biblioteket@simrishamn.se

På ett fritidshem nära dig: Under våren besöker barnoch ungdomsbibliotekarien alla fritidshem i kommunen. Vi bestämmer tillsammans vad vi ska göra.
Håll utkik på ditt fritids när det är dags.

Måndag 9/2 kl. 16
Filmvisning

Simrishamns bibliotek: 16/2 sagostund kl. 11, 17/2 tisdagsmys kl. 11, 18/2 Bokfika 13+ kl. 15, 19/2 Bokfika 7– 12 år kl. 13. Fri entré, föranmälan till biblioteket.

Simrishamns bibliotek: Vi visar fyra filmer under våren för dig från 9 år och uppåt. Biblioteket bjuder
på popcorn. Fri entré, föranmälan till biblioteket.

Biblioteket på turné

Sportlovet 16-21/2

Övriga sportlovsarrangemang hittar du på simrishamn.se
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