Simrishamns kommun
informerar september 2014

till informationsmöte om
fiberutbyggnad till mindre
orter och enskilt belägna
fastigheter.
Torsdagen den 2 oktober
kl. 18 i fullmäktigesalen i
kommunhuset informerar
vi om hur fastigheter i en
mindre ort i Simrishamns
kommun ska kunna få fiber.
I första hand vill vi informera om när och hur
alla som bor och verkar
utanför de tolv största tätorterna ska få möjlighet
att bli fiberuppkopplade
inom en inte alltför lång
tid. Vi ska berätta och ge
exempel på vad du kan
använda en fiberuppkoppling till. Det är ju viktigt

Vapenamnesti
att du, som är intresserad
av att själv få fiber, har alla argument och fördelar
klara för dig så att även du
kan hjälpa grannarna som
är tveksamma att besluta
sig för att installera fiber.
För ju fler som beställer
fiber, desto lägre blir etableringskostnaden på orten, eftersom alla som beställt då delar på kostnaden. Beställer man senare
blir det dessutom betydligt dyrare.
Kommunens målsättning är att ingen ska behöva betala mer än den
som bor i tätort gör idag
för en anslutning. Då
krävs att många beställer,
att utbyggnaden sker

etappvis i lämpligt tempo
och att en del eget arbete
görs. Dessutom krävs att
kommunen lyckas få en
del av de nya stödpengar
som redan nästa år kommer att finnas möjlighet
att söka via Länsstyrelsen
inom ramen för Landsbygdsprogrammet.
Anmäl ditt deltagande i
vår växel, 0414-81 90 00,
senast den 30 september.
Vi bjuder på kaffe och
fralla.
Frågor? Hör av dig till
Anders Nyman, bredbandssamordnare, 041481 91 42, bredbandssamordnare@simrishamn.se

för bronåldersforskningen
Österlens museum förvaltar
en samling på 87 objekt av
brons från bronsåldern men
söker nu, tillsammans med
Johan Ling/Göteborgs universitet, också samarbete med
de gårdar/privatpersoner i
vars samlingar/ägo det finns
bronsföremål. Detta för att få
en så säker bild som möjligt

Barngruppen Blåvinge
Barngruppen Blåvinge är ett
stöd- och utbildningsprogram
för barn i åldrarna 7–12 år
vars familj har eller har haft
en känslomässig sjukdom el-

På väg mot ”en väg in”
”En väg in” är ett begrepp
som allt fler kommuner
tillämpar när det gäller
medborgarservicen. Ett telefonnummer, en informationsdisk, en e-postadress
– helt enkelt att det ska vara just enkelt, framför allt
för den som kontaktar
kommunen för första
gången i ett ärende.
Kommunstyrelsen tog i
augusti ett inriktningsbeslut om att även Simrishamns kommun ska arbeta
med att införa ”en väg in”.
Varför?
Syftet är att när alla kontakter in till kommunen
sker på det här sättet, tydliggör vi bilden av att vi är
en organisation som ger
samma service till alla,
oavsett ärende. Fokus blir
på hög tillgänglighet, bra
bemötande, medarbetare

med hög kompetens och
nöjda kommuninvånare.
Har man en etablerad kontakt sedan tidigare kan det
givetvis fungera som idag,
med direktkontakt med
aktuell handläggare.
Mål?
Minst 70 % ska uppleva att
man når personal direkt eller med kort väntan. 100 %
av Simrishamns medborgare ska tycka att bemötandet i ”en väg in” är positivt. Minst 70 % ska ge
ett högt betyg på ”en väg
in”-medarbetarnas kompetens.
När?
Till årsskiftet 2015/16 är
det tänkt att ”en väg in”
ska lanseras.
Hur?
Det är några steg som ska

tas på vägen mot ”en väg
in”! Redan har förvaltningarna börjat arbetet
med att kartlägga sina processer, alltså beskriva hur
vi jobbar med ärenden och
frågor idag. Den kartläggningen kan ligga till grund
för vilka ärenden vi först
och främst vill att en funktion som ”en väg in” tar
hand om, men den ger oss
också möjlighet att lära av
varandra, hur vi jobbar
och hur vi löser problem.
Några förvaltningar har
också börjat mäta hur
många samtal man får och
vad det är för frågor de rör.
Vem?
I stort sett alla medarbetare i kommunen blir på ett
eller annat sätt involverade
i arbetet med ”en väg in”.
Det kommer att finnas en
projektgrupp med repre-

av hur handeln såg ut under
bronsåldern. Har man en
dolk, ett svärd, en yxa eller
ett smycke av brons i byrålådan får man gärna höra av sig
till Lena Alebo, 0414-81 96
72, eller skriva ett mail på lena.alebo@simrishamn.se.

sentanter från förvaltningarna och en styrgrupp där
förvaltningschefsgruppen
och fackliga representanter ingår.
Var?
Var en ”en väg in”-funktion ska lokaliseras i Simrishamn är inte bestämt
än.
Vad händer nu?
Förutom de kartläggningar
av processer, ärenden och
telefonsamtal/besök som
nämns ovan, ska en projektledare rekryteras som
ska hålla i trådarna och
skapa denna ”en väg in”
tillsammans med verksamheterna. Under oktober ska
en tidplan för införande av
”en väg in” presenteras för
kommunstyrelsens arbetsutskott.

ler lever/har levt i en familj
med konfliktfyllda seperationer. Läs mer på simrishamn.
se.

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 www.simrishamn.se, kultur & fritid, boka lokal).

Påminnelse
Fotbollsföreningar, glöm inte att
anmäla era starttider för inomhussäsongen 2013/2014 till kulturfritid@simrishamn.se så
snart som möjligt!
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Inbjudan

Framgångar såväl sportsligt som i nyföretagande
Kommunen har nominerats till årets företagarkommun.
Vi vet att Österlen är en plats man medvetet söker sig till. Vi är en företagsrik kommun med
ett stort antal företag i alla branscher. Nyföretagande är tradition på Österlen. Vårt arbete
med näringslivsfrågor är konkret. Vi börjar i
skolan med UF-företag på gymnasiet samt
konceptet Sommarlovsentreprenörer för ungdomar. Det finns framgångsrika kvinnliga företagarnätverk. Vart tredje nytt företag startas
av en kvinna. Nyföretagarcentrum är nyckeln
till många nystartade företags framgång. Därför är vi en mycket aktiv part i Nyföretagarcentrum, som finns placerat i kommunens utvecklingssatsning Marint centrum. Växande
branscher är innovationsföretag, kulturella näringar samt näringar som t.ex. livsmedel,
fruktförädling och hantverk. Nu håller vi tum-

marna för att vi ska vinna och få 100 000:- till
insatser för nyföretagandet.
Filip Bengtsson tog SM-titeln
Filip Bengtsson från S:t Olof är nu svensk mästare för andra året i rad i motocrossens MX1klass. I överlägsen stil körde han hem titeln.
Stort grattis!
En modern översiktsplan på väg
Den nya översiktsplanen har nyligen beslutats i
kommunstyrelsen och planeras att antas slutligt
av kommunfullmäktige på måndag. Den har varit ute på utställning/samråd för att alla skulle få
möjlighet att påverka hur man bäst ska bevara
och utveckla kommunen. Jag känner att vi nu får
en modern, tydlig och framåtsyftande översiktsplan, som dessutom är en utmärkt marknadsförare av den mångfald som finns i vår kommun.

Val 2014
Valdeltagandet ökade för andra valet i rad i
Simrishamns kommun, till 82 %. Valresultatet
gläder vissa mer än andra, men alla är överens
om att det faktum att fler går och röstar är positivt. Nu vidtar interna förhandlingar och ansträngningar för att bilda det lag som ska leda
Simrishamns kommun de kommande fyra
åren. Resultatet av dessa överläggningar visar
sig inom kort.
Jag önskar dig en skön höst
och kanske ses vi på äppelmarknaden i helgen!
Anders Johnsson (M)
Kommunstyrelsens
ordförande

Kulturgarantin – för skolorna!
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Kulturgarantin i Simrishamn är
unik i omfattning och bredd och
har som modell blivit en exportvara
till många andra kommuner i landet. Lite av vad som händer i Simrishamns kommunala skolor under
hösten (och planeras för våren):
Förskoleklasserna och ettorna
ser föreställningen ”I skuggans
land” med MemoryWax på Valfisken. Förskolorna fortsätter möta
danspedagogen under året och ettorna arbetar med ord och rörlig
bild i vår. Tvåorna och treorna åker

till teater Kapija i Abbekås och ser
klassikern ”Lille prinsen”. Med inspiration därifrån arbetar de vidare
med rytmik eller litteratur och teater. Fyrorna arbetar med historietema: föreställningen ”Unwodr” med
Thales teater i kombination med
historiska visningar av Österlens
museum. I vår arbetar fyrorna med
konst.
Femmorna åker i dagarna till
Malmö opera för en heldag om
rytm och jobbar därefter vidare
med musiklärare. För att stödja läs-

lusten får de dessutom författarbesök och arbeta med litteraturpedagog i klass. Sexorna fördjupar sig i
media och film med filmpedagog
och en uppskattad heldag på Ystad
studios. Sjuorna kommer se föreställningen ”Bless” som handlar
om internet och identifikation. I åttan och nian planeras arbete tillsammans med lärare och elever
bland annat författarbesök. Förmodligen fortsätter även förra läsårets samarbete med ÖSKG samt
ytterligare aktivitet som eleverna

är med och föreslår.
Eftersom Kulturgarantin är en
resurs för elevernas måluppfyllelse
har kommunen detta år fått extra
regionala medel för att stärka matematik i de yngre åldrarna genom
”dansmatte”. Simrishamns kommunala skola och friskolor får dessutom statliga medel (”Skapande
skola”) för arbetet med kultur i skolan.
Mer om Kulturgarantin: simrishamn.se/kulturgarantin

Aktuellt på Marint centrum

Kalendarium

Ett InnoVatten-nätverk har etablerats och identifierat utvalda fokusområden som anses vara av stor betydelse för Skåne. Urvalet har
gjorts efter intervjuer och workshops och lyfter fram fem områden
med särskilt fördjupningsbehov:
läkemedelsrester i vatten, övergödning, ekosystemtjänster, marin miljöövervakning (datainsamling) och
havsplanering.
Under hösten kommer Marint
centrum arrangera ett flertal workshops, bland annat en som handlar
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.
Ofta talar vi om pollinering av grödor och fruktträd av bin och humlor
som ett exempel och fisket som ett
annat. Av särskilt intresse är de ekosystemtjänster som inte finns på en

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.

ekonomisk marknad och därför ofta
faller utanför ramarna för politiska
och ekonomiska beslut.
Marint centrum kommer även
arrangera en träff med Försvarets
forskningsinstitut för att diskutera
hur vi kan arbeta vidare med skjutfältens påverkan på Hanöbukten.
I slutet av oktober blir det en konferens om tillsynsprojektet i Hanöbukten, genomfört av Länsstyrelsen Skåne under våren 2014. Utsläpp av miljöfarliga ämnen till
Hanöbukten sker från många källor.
Dessutom kommer Marint centrum ha en ledande roll inom en
forskningscirkel om havsplanering.
Eftersom många intressen samlas i
havet och längs kusterna kommer
behovet av att också planera dessa
områden. Detta för att minska risken att kustnära värden och ekosystem utarmas eller helt försvinner i
framtiden. I takt med klimatföränd-

ringens påverkan i form av stigande
hav, ökad erosion, förmodad ökad
övergödning och ökad frekvens av
extremväder kommer kusten förändras vilket gör avvägningen mellan olika intressen viktig.
Det har varit högt tryck på Hemmahamnen även i år och nu vill
även fler hamnar i Skåne ta efter
konceptet. Vill man fortsätta köpa
färsk fisk direkt från kajen kan
man under hösten beställa direkt
från båtarna. Hämtar gör man från
småbåtspiren i hamnens södra del,
vid slipen till varvet. Ring Matti,
0733-26 79 19, eller Roland, 070299 06 05. Har du frågor, kontakta
Vesa Tschernij, 0734-33 82 87.
För mer info om vad som mer är
på gång eller frågor, kolla Marint
centrums hemsida eller kontakta
Therese Jephson, Marint centrum,
0414-81 91 24.

Oktober
8 Kommunstyrelsens arbetsutskott
9 Kultur- och fritidsnämnden
14 Individ- och familjeutskott
15 Kommunstyrelsen (kl. 13)
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
29 Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Nytt från anhörigstödet

Aktuellt för företagare

Nationella Anhörigdagen firas
Den 6 oktober är det den Nationella Anhörigdagen, instiftad på initiativ av Anhörigas Riksförbund 2005. Runt om i landet arrangerar kommuner, föreningar och
andra aktörer aktiviteter och manifestationer på temat att vara anhörig för att
uppmärksamma de anhörigas insatser.
Anhörigstödet i Simrishamn arrangerar ett eftermiddagsprogram på Seglarpaviljongen i Simrishamn kl. 13–16.
Så här ser programmet ut:

Årets Företagarkväll 16 oktober!
Torsdagen den 16 oktober är det dags för årets stora Företagarkväll! Många prestigefyllda utmärkelser delas ut under denna
kväll inramat av mingel, underhållning och musik. Festmåltiden består i år av ett urval från höstens delikatesser, där såväl
mat som dryck kommer från Österlen. Världsartisten Göran
Söllscher står för kvällens musikinslag. Företagarkvällen äger
rum på restaurang Allé i Svinaberga med start kl. 18.30. Mer
information, inbjudan och en länk till anmälan finns på simrishamn.se/naringsliv. Sista anmälningsdag är den 9 oktober.
Välkommen!

Välkommen till anhörigcaféerna
som har startat, med följande program:
• Simrishamn, Bergengrenska tisdagar
kl. 13.30–15.30: 7/10, 21/10 (”Naturens skafferi”), 4/11, 18/11; tisdagar
kl. 13.30–15.30: 2/10, 16/10, 30/10.
• Hammenhög, församlingshemmet tisdagar kl. 14–16: 14/10 (visning av bilder från gamla Hammenhög), 25 /11
(vi binder advents- och julkransar).
• 13–15 ”Se möjligheterna – att hantera • Borrby, församlingshemmet onsdagar
kl. 14–16: 1/10 (bildvisning från pilstress som anhörig”, en föreläsning
grimsvandring), 15/10 (apoteket informed Linda Grann
merar), 29/10.
• 15 Paus med kaffe och kaka
• Demensteamets anhörigcafé, Bergen• 15.15 Kommunens omsorgshandläggrenska, Simrishamn fredagar kl. 13–
gare informerar om vilka insatser som
15: 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11,
finns att få för anhöriga
12/12.
• 15.30 Demenssjuksköterska berättar
om tidiga tecken på begynnande deÖnskar du få mer information om anhömens
• 15.45 Anhörigkonsulent och anhörig- rigstöd, kontakta:
• Linda Jacobson, anhörigkonsulent,
ombud berättar om verksamheten
0414-81 91 65, linda.jacobson@sim• 16–16.30 Individ- och familjeomsorrishamn.se
gen informerar om hur de arbetar uti• Mia Brantlid, silviasyster, 0414-81 92
från anhörigperspektivet
93, mia.brantlid@simrishamn.se
Eftermiddagen är kostnadsfri, observe- • Elisabeth Hallberg, demenssjuksköterska, 0414-81 92 94, elisabeth.hallra att det är ett begränsat antal platser!
berg@simrishamn.se
Anmälan om deltagande lämnas senast
29 september till anhörigkonsulent Linda Jacobson, 0414-81 91 65.

Turismen uppmärksammas
särskilt den 27 september
FN:s världsturistorganisation, UNWTO,
har firat World Tourism Day, Turismens
Dag, sedan 1980, alltid den 27 september. Syftet med dagen är att uppmärksamma turismens roll i världen, att visa
hur den påverkar sociala, kulturella, politiska och ekonomiska värden. Turismen
fortsätter att växa, vi får fler besökare
och fler näringsidkare inom besöksnäringen. Besöksnäringen är också en dörröppnare för både inflyttning och etablering hos oss. Turistbyråns uppdrag är att
tillsammans med näringslivet hela tiden
driva utvecklingen framåt, där bland annat arbetet med reseanledningar under
365 dagar om året är otroligt viktigt.
Simrishamns turistbyrå finns på plats

på Äppelmarknaden i Kivik den 27–28
september. På lördagen är det också öppet
i Simrishamn kl. 10–14. Välkommen till
oss med dina tankar. Efter Äppelmarknaden håller turistbyrån öppet i Kivik dagligen kl. 10–17 till den 10 oktober.
Visste du att…
… turismen omsätter 740 miljoner kr/år
och sysselsätter närmare 638 personer i
vår kommun?
… 10 % av Skånes turism sker här?
… vi har drygt två miljoner besökare/år?
… dagsbesöken är den omsättningsmässigt viktigaste kategorin och i fjol svarade för ca 46,5 % av den totala turismomsättningen?

Miljöpris 2014
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 okto-

ber vill kommunen få in nomineringarna.
Läs mer på simrishamn.se/om-kommunen/miljo-natur.

Välkommen till höstens första frukostmöten för företagare!
- Fredag 24 oktober kl. 7.30 på Nova Academy i Simrishamn
Välkommen till Simrishamns nya gymnasieskola! Information
om utbildningarna, pågående och planerade samarbeten samt
naturligtvis en visning av lokalerna. Under frukostmötet får vi
också information om lärlingsutbildningarna på Österlengymnasiet och en presentation av Europa direkt sydöstra Skåne.
Föranmälan till frukostmötet görs till Lars Persson, 0414-81 91
22, lars.persson@simrishamn.se
- Fredag 7 november kl. 7.30 på Nordic Sea Winery i Simrishamn
Välkommen till ett av vår kommuns största företag, Nordic
Sea Winery, med nybyggt showroom, vinbar och restaurang.
Vi får veta mer om vin, vintillverkning och företagets verksamhet i Simrishamn. Under frukostmötet blir det också information om pågående bredbandsutbyggnad med kommunens
bredbandsamordnare Anders Nyman och leverantören IP-Only. Föranmälan till frukostmötet görs till Lars Persson, 0414-81
91 22, lars.persson@simrishamn.se, eller till Cecilia Granquist, 0414-603 62, 070 373 88 05, info@ceciliagranquist.se.
Det här frukostmötet arrangeras i samarbete med Företagarna
Albo/Österlen.
Innovations- och affärsutvecklingscheckar till skånska företag. Ansök nu!
Skånska företag kan söka medel för att utveckla nya innovationer. Syftet är stimulera utveckling av innovationer i små och
medelstora företag. Detta görs genom innovationscheckar på
upp till 100 000 kr. Med hjälp av extern kunskap och teknik ska
pengarna förbättra företagens möjligheter att etablera en innovation på marknaden. Skånska företag kan även få upp till 250
000 kr för sin internationella satsning och upp till 500 000 kr
för att utveckla en ny produkt eller tjänst. Stödet kan sökas av
företag med högst 49 anställda. En del av checkarna är öronmärkta till företag med kvinnlig vd. Passa på att göra ansökan
redan nu! Det är konkurens om checkarna och tiden är knapp
innan alla medlen är slut. Mer information om hur man ansöker
och kontaktpersoner finns på simrishamn.se/naringsliv

Ankaret i Skillinge
fyller 10 år!
Öppet hus på Ankaret 25/9 kl. 13–15
Kom och fira tio år med Ankaret. Vi bjuder på lättare förtäring
och du har möjlighet till en rundtur på boendet. På plats är också socialnämndens ordförande Maria Linde Strömberg (M),
vård- och omsorgschef Åsa Nejdebring, Ankarets Vänner och
givetvis all personal och boende på Ankaret. Alla hälsas hjärtligt välkomna!
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Välkommen till en givande, intressant
och lärorik eftermiddag!

Kulturkalendern
Föreläsning:
Tre världsreligioner med
ursprung i Mellanöstern

Torsdag 25/9 kl. 18.30, Simrishamns
bibliotek.
Jan-Erik Lundberg föreläser om religionernas betydelse för individ,
samhälle och politik i dagens värld.
Föranmälan till SV Sydost Österlen,
0411-102 01, 0414-139 98 eller
sosk@sv.se. I samarbete med SV
Sydost Österlen.

Eländesvandring –
tema 1914

Lördagarna 27/9, 4/10 och 21/10 kl.
14–16, Österlens museum.
Ciceroner Lena Alebo och Cecilia
Granqvist Dahmén. Anmäl dig till
Österlens museum, 0414-81 96 70
eller osterlens.museum@simrishamn.se. Vandringen kostar 100 kr
och avslutas med en kopp kaffe med
historiska kakor.

Bokfika för 9–12-åringar

Tisdagarna 30/9 och 7/10 kl. 16,
Simrishamns bibliotek.
Under tisdagarna träffas vi och delar med oss av lästips. Vi väljer någon bok som vi alla läser och kanske ser en filmatisering efteråt.
Zombies, kärlek eller hästar? Du
bestämmer! För dig 9–12 år. Fri entré, föranmälan till biblioteket senast dagen innan.

Bokbubbel!

Onsdag 1/10 kl. 12, Simrishamns
bibliotek.
Bibliotekets personal presenterar ett
urval av höstens nya böcker. Fri entré. Föranmälan för lunchbaguette
(40 kr) senast 29/9.

Torsdagsmys för vuxna tillsammans med barn

Torsdagarna 2/10, 9/10 och 23/10,
kl. 9.30, Simrishamns bibliotek.
Starta torsdagarna i höst med biblioteksmys. Vi tipsar om nya bilderböcker, berättar en saga, sjunger en
trudelutt eller blir nostalgiska till en
diabildssaga. Ta gärna med mellanmål, vi bjuder på te och kaffe. Fri
entré, föranmälan till biblioteket.
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Löklördag i m useiträdgården
Lördag 4/10 kl. 10–14, Österlens
museum.
I samarbete med Österlens träd-

gårdssällskap arrangeras den årliga
löklördagen. På plats finns Eva
Fristedt och Cecilia Wingård från
”Narciss och Tulpan” och ger tips
och råd om plantering och sorter
samt säljer både gammaldags, exklusiva och moderna, odlingsvärda
lökar. Det går också att göra ett eget
lökarrangemang för tidig blomning
i köpt eller egen kruka.

”Marmelad” av Claire
Parsons

Söndag 5/10 kl. 14, Kulturhuset Valfisken.
Med poetiska rörelser, mjuk cirkus
och Fellinimusik dansar Mira och
Viktor. Tillsammans med publiken
utforskar de världen genom kropp,
öga, känsla och smak. Vad kan marmelad vara? Är det körsbär, päron,
fikon, mynta, upp och ner, tillsammans eller inuti? En mumsig, sensorisk dansföreställning om att mötas,
vändas och röras runt. Målgrupp:
2–5 år. Föreställningens längd: 35–
40 minuter. Arrangör: Simrishamns
Riksteaterförening i samarbete med
Kulturkullerbyttan.

Läsecirkel för föräldrar

Måndag 6/10 kl. 9.30, Simrishamns
bibliotek.
Nu startar vi bibliotekets nya läsecirkel för dig som är hemma med
ditt barn. Vi träffas fyra gånger under hösten och läser och diskuterar
böcker som helt och hållet är till för
dig som vuxen. Inga pekböcker,
inga sagor eller bilderböcker; de läser vi en annan gång (fast något litet
tips för de små blir det kanske…).
För hemmavarande föräldrar med
tillhörande baby. Fri entré, föranmälan till biblioteket.

Teknik-drop-in

Måndag 6/10 kl. 15–17, 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 eböcker och mycket annat.

Vingband

Onsdag 8/10 kl. 12, Simrishamns

Ansvarig utgivare: Anna Thott

bibliotek.
Göran Svahn, passionerad ornitolog
och pedagog, berättar om fåglars
flyttning och om de som råkar vilse, fåglar med vingband. Fri entré.
Föranmälan för lunchbaguette (40
kr) senast 6/10 på 0414-81 93 00 eller biblioteket@simrishamn.se

Brodericafé ”True love”

Lördag 11/10 kl. 11–14, Österlens
museum.
Anette Lundin bjuder in till brodericafé på Österlens museum. Ingen
kostnad, men kaffe och godsaker
till självkostnadspris. Tillsammans
kommer vi igång med våra broderidrömmar och lite till.

Sagostund för barn 3–6 år

Måndag 13/10 och torsdag 16/10 kl.
11, Simrishamns bibliotek.
Fri entré. Begränsat antal platser,
föranmälan till biblioteket.

Filmvisning för barn 7–9 år
Måndag 13/10 kl. 14, Simrishamns
bibliotek.
Fri entré. Begränsat antal platser,
föranmälan till biblioteket.

Spöktimmen för barn 9–12
år
Tisdag 14/10 kl. 12, Simrishamns
bibliotek.
Fri entré. Begränsat antal platser,
föranmälan till biblioteket.

Filmvisning för barn 10–12
år
Torsdag 16/10 kl. 14, Simrishamns
bibliotek.
Fri entré. Begränsat antal platser,
föranmälan till biblioteket.

Medeltiden app-solut

Torsdag 16/10, fredag 17/10, lördag
18/10 kl. 14–16, Österlens museum.
Under höstlovet arrangerar Österlens museum stadsvandringar för
barn (och vuxna) i medeltidens
Simrishamn med app och arkeolog.
Medeltidsfika ingår. Barn 6–12 år
50 kr, vuxna 100 kr.

leine Brundin om krigets fasor och
hur kärleken övervinner allt. Om
flykt, utanförskap, främlingsfientlighet och vikten av identitet. Fri
entré, ingen föranmälan. I samarbete med Trädgården som livsrum och
SV Sydost Österlen.

Workshop i origami för
barn

Fredag 17/10 kl. 11 och 13.30, Simrishamns bibliotek.
Fri entré. Begränsat antal platser,
föranmälan till biblioteket.

Filmvisning för dig 9–12 år

Måndag 20/10 kl. 16, Simrishamns
bibliotek.
Vilken film det blir annonseras på
biblioteket. Biblioteket bjuder på
popcorn. För dig 9–12 år. Fri entré,
föranmälan till biblioteket.

Inför utställningen om Skagenmålarna på konstmuseet Arken i höst

Tisdag 21/10 kl. 12, Simrishamns
bibliotek.
Förbered dig inför en av höstens
stora utställningar som kommer att
visas på Arken i Ishöj utanför Köpenhamn. Helena Moll, konstvetare
och pedagog, berättar om Skagenmålarna och deras verk. Fri entré,
föranmälan för lunchbaguette (40
kr) senast 17/10 på 0414-81 93 00 eller biblioteket@simrishamn.se. I
samarbete med Folkuniversitetet.

Kom och ställ ut dina alster
på ”Väggen”

Pågår under vecka 44–45, Simrishamns bibliotek.
Efter succén i påsk upplåter vi ännu
en gång väggarna till vår gemensamma konst. Österlen lyser och vi
låter konsten lysa i biblioteket. Var
med och ställ ut dina egna alster!
Välkommen att boka en meter vägg
i biblioteket där du får chansen att
visa upp din egen konst. Att boka
plats är kostnadsfritt, men först till
kvarn får mala! Boka på 0414-81 93
00 eller biblioteket@simrishamn.
se.

Med brödet under bröstet

Torsdag 16/10 kl. 18.30, Simrishamns bibliotek.
Flykten från Dnepropetrovsk till
Simrishamn – ett otroligt livsöde.
Anna från Ukraina berättar i ett
samtal med medförfattaren MadeNästa kommuninformation kommer 23 oktober 2014
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