VI INFORMERAR
Simrishamns kommun, september 2015

ÅRETS FÖRETAGARKVÄLL 16/10!
Fredagen den 16 oktober är det dags för årets stora
Företagarkväll! Många olika utmärkelser kommer
att delas ut, där utnämningen av Årets Företagare i
Simrishamns kommun blir kvällens prestigefyllda
höjdpunkt. Gruppen The Hittills står för underhållningen med musik vi känner igen som Back to
the sixties. Festmåltiden är komponerad av kocken

Johan Linnerborg. Företagarkvällen, som i år är på
Hotel Svea i Simrishamn, börjar med mingel kl.
18.30. Mer information och hela inbjudan med en
länk till anmälan finns på simrishamn.se/naringsliv. Sista anmälningsdag är den 9 oktober.
Välkommen!

NATURSKOLAN ÖSTERLEN
INVIGDES 11/9
Ett ”win-win-win”-projekt för barnen,
för kommunen och för näringslivet!
Med de orden, vidöppna grindar och
inrusande, tjoande elever invigdes
Naturskolan Österlen.
Efter invigningsceremonin fick besökarna tillfälle
att se naturskolan från in- och utsidan och några av
de aktiviteter som elever kan ägna sig åt på Naturskolan Österlen. Årskurs fem på Piratenskolan i Kivik pressade äppelmust och letade småkryp både på
land och i havet, elever från särskolans träningsskola och gymnasium firade sig upp i en gigantisk ek

och elever från Österlengymnasiets barn- och fritidsprogram mikroskoperade.
Naturskolan Österlen kommer att vara tillgänglig
för barn, ungdomar och skolor. Här kan teori och
praktik varvas och naturpedagogen Andrea Lundqvist handleder elever och lärare på plats. Syftet
med naturskolan är att främja och stimulera barns
och elevers intresse för natur och miljö genom aktivt lärande och på så sätt lägga grunden till förklaringar kring ekologiska samband och skapa förståelse för miljöfrågor. Läs mer på simrishamn.se under ”barn & utbildning”.

BREDBANDSSAMORDNAREN INFORMERAR
Utrullningen av fiber går just nu på högvarv i ett
antal större orter i kommunen. Intresset för att få
fiber är stort, vilket är mycket glädjande. Vad som
dock kan kan ställa till det i utbyggnadstakten är
att det inte bara är i Simrishamns kommun det
byggs fiber. Sammantaget ger det sig uttryck i att
det ibland saknas entreprenörer, det är därför extra bra att IP-Only, företaget som bygger ut och
äger fibernät i kommunen under varumärket Simrishamns stadsnät, har lyckats teckna avtal med
ytterligare en entreprenör. Från och med nu kommer därför både den nya entreprenören, som heter Akea, och Kasab att synas och höras runt om i
kommunen, plus att respektive entreprenör använder underentreprenörer för t.ex. fiberdragning
och -svetsning.

bra är dock att Jordbruksverket, som ansvarar för
bidragssystemet, inte har regelverket kring hanteringen, som sker via länsstyrelsen, helt på plats.
Det kan innebära att vi inte får besked om bidrag
förrän i början av nästa år.

Fiber till mindre orter och landsbygd
Över 1000 intresseanmälningar har strömmat in
till kommunen via hemsida, mail och brev! Kul!
Att det är så många gör att vi tror att kommunen
kommer att få de bidrag som krävs för att fiberanslutningar på landsbygden inte ska behöva kosta
mer än i de större orterna. Projektering av hela fibernätet på landsbygden och till mindre orter pågår för fullt och senast i mitten på oktober kommer kommunens två ansökningar att vara kompletta och inskickade till länsstyrelsen. Mindre

• Skillinge, Brantevik och Kivik. Utbyggnaden
klar men det återstår asfaltåterställning och inkopplingar till en mindre del fastigheter.
• Hammenhög. Hälften av alla fastigheter klara,
resten pågår för fullt.
• Borrby. Efter flytt av teknikhus och provisorisk
elanslutning har installationer i enskilda fastigheter påbörjats.
• Gärsnäs. Grävarbeten pågår och innan september månad är slut ska installationer i fastigheter
påbörjas. Klart i år.

Utbyggnadsläget till de större orterna
Här görs en kort sammanfattning av hur det ser ut
i de större orterna, mer detaljer finns att hämta på
www.simrishamnstadsnat.se där IP-Only, under
rubriken ”Nyheter”, en till två gånger per månad
redovisar vad som är på gång. En viktig punkt att
poängtera: dra inte ur elsladden till fiberomvandlaren, även om fiberinstallationen inte är klar. Utan ström kan inte fiberomvandlaren få kontakt
med omvärlden när väl fibern är på plats!

• S:t Olof. Påbörjad eller påbörjas inom kort.
Klart innan jul i år.
• Vitaby. Påbörjas i november och ska förhoppningsvis vara klart till årsskiftet.
• Simrislund, Örnahusen och Vitemölla. Startar i
oktober och blir klart successivt.
• Baskemölla, Vik och Ö. Tommarp. Ingen detaljtidplan är ännu på plats, men tidigare översiktlig tidplan ska gälla. Den säger att utbyggnadsstarten ska ske innan årsskiftet med färdigdatum kvartal ett och två nästa år.
• Simris. Utbyggnadsstart efter årsskiftet och
klart under kvartal två.
Du som har frågor både innan och under utbyggnaden, till exempel avseende hur och när installationer ska ske, kontakta IP-Onlys kundtjänst på
0414-56 01 00.
Avslutningsvis – kommunen har antagit nya
grävbestämmelser, vilket innebär att återställningen av asfalt kommer att kunna ske snabbare
än vad det var tänkt ursprungligen – i princip kan
återställningen ske så fort fiberrör/slang är nedgrävt och grävt dike är återfyllt med sand och
grus. Rimligtvis kommer dock inte asfaltåterställningen ske omedelbart efter nedgrävningen utan
det blir större områden som tas på en gång.
Riv ut och spara
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Under hösten kommer olika förvaltnings- och verksamhetschefer berätta om vad som är aktuellt hos dem.
Den här gången är det vår socialchefs tur:

VAD HÄNDER PÅ SOCIALFÖRVALTNINGEN?
Socialförvaltningen är kommunens största förvaltning och vi har fem avdelningar: vård och omsorg,
LSS-utförare, individ- och familjeomsorgen, hälsooch sjukvårdsenheten samt handläggarenheten.
Frågorna vi arbetar med är bland annat äldreomsorg, insatser för personer med funktionshinder,
personer med missbruksproblem, barn och unga,
försörjningsstöd samt integration.
Vi möter människor som behöver stöd och hjälp
vid olika tillfällen i livet och det är ett fantastiskt
arbete! Integrationsarbetet är just nu en mycket aktuell punkt på grund av alla de människor som flyr
undan krig och konflikter och finner en fristad i
vår kommun. För att kunna möta de behov av råd
och stöd dessa personer behöver när de kommer till
ett nytt land, arbetar vår integrationsenhet ständigt
med att hitta sätt att, tillsammans med olika stödorganisationer, kunna erbjuda samhällsinformation, stöd samt utbildning i det svenska språket.
Ett spännande arbete kommer under hösten att
genomföras inom vård och omsorg där vi prövar så

kallade nyckelfria lås inom hemtjänsten. Vi kommer också att pröva tillsyn via kamera, vilket innebär att den som vill kan få en kamera installerad
för att öka sin självständighet och trygghet. Den
tekniska utvecklingen inom vård och omsorg är
spännande och vi gör vårt bästa för att följa med i
den.
Den 14 september började vår nya avdelningschef för vård och omsorg arbeta hos oss och vi hälsar Annica Forsgren varmt välkommen!
Vecka 41 infaller den nationella anhörigveckan
och detta uppmärksammas med föreläsningar och
manifestationer runt om i landet. I Simrishamn
har vi valt att uppmärksamma anhörigveckan med
en föreläsning på teaterbiografen Grand måndagen den 5 oktober. Alla som är intresserade är välkomna till föreläsningen ”Att vara anhörig” som
hålls av Ulf Lundahl. Ulf berättar öppenhjärtligt
om sin tid som anhörig och det är en föreläsning
som berör. Föreläsningen är kostnadsfri.
Skåneveckan för psykisk hälsa inträffar också

vecka 41 och innebär att det runt om i Skåne anordnas seminarier, kulturarrangemang och mötesplatser för att öka kunskapen kring psykisk hälsa.
Huvudsamordnare är Region Skåne. Kommunerna i sydöstra Skåne arrangerar, i samverkan med
primärvård och psykiatri, flera intressanta evenemang. Den 6 oktober är alla intresserade välkomna
till Surbrunnsparken i Ystad för att ta del av de olika evenemangen och den 8 oktober är ni välkomna
till Österlens folkhögskola i Tomelilla.
Jag vill också passa på att
tipsa om våra verksamheter
”Aktivt föräldraskap” och
barngruppen Blåvinge. Mer
information om dessa hittar
ni på kommunens hemsida,
simrishamn.se.
Stina Lundquist
Socialchef

INFORMATIONNENS
FRÅN KOMMUD
ANHÖRIGSTÖ
TRÄFFPUNKT
ROSENBORG
I GÄRSNÄS
Du som bor i Gärsnäs med omnejd är hjärtligt
välkommen att delta i våra aktiviteter som annonseras i Ystads allehanda under ”Det händer”
i Simrishamn. Du kan även äta lunch som serveras i vår matsal, där man också kan ta en fika
och umgås.
• Öppet: måndag–fredag kl. 9–16
Lunch beställer du dagen före eller senast
kl. 8.30 samma dag.
Välkommen till Rosenborg på Stibyborgsgatan i Gärsnäs. 0414-506 06.

Lediga jobb
• Handledare 100 % vid individ- & familjeomsorgen, sista ansökningsdag 27/9.
• Leg. arbetsterapeut, 100 % vid hälso& sjukvårdsenheten, sista ansökningsdag 27/9.
• Kanslichef, 100 % vid kommunledningskontoret, sista ansökningsdag
11/10.

t tioårsjubi leum
kan
veckan. I år är de
rig
hö
Nationella anhörig vec
an
lla
ne
tio
Runt om i landet
gs för den Na
rigas rik sförbund.
Snar t är det åter da
hö
An
n
frå
ifestationer
iv
at
iti
des på in
aktiv iteter och man
r
re
tö
ak
a
dr
sedan den instifta
an
h
uner, föreningar oc
ar rangerar komm
a anhörig veckan
hörig.
an
att uppmärksamm
lt
på temat att vara
va
år
i
r
ha
”Att vara
n
m
mrisha
r någon oberörd.
Anhörigstödet i Si
ng som inte lämna
ni
iljemed lem
läs
re
fam
fö
en
en
r
l
til
nä
na
kan förändras
et
liv
r
genom att vä lkom
hu
hörig.
om
a
all
so
farenheter m an
reläsning för
med sig av sina er
anhörig ” är en fö
lar
5/10
de
l
n
m
ah
ha
nd
ris
Lu
m
lf
Si
U
kdom.
rafen Grand i
iog
rb
ate
drabbas av en sju
til l
Te
på
fö
m
begränsat, så rst
grat is och äger ru
anta let platser är
t
at
Föreläsningen är
på
nk
Tä
.
vs
älan behö
kl. 13. Ingen föranm
a, Stor torget 3.
r.
det, Bergengrensk
lle
stö
rig
hö
kvar n gä
an
fors
ho
s
hörigstöd och få in
är det öppet hu
m arbetar med an
Efter föreläsning
so
l
na
rso
pe
ffa
ighet att trä
Då finns det möjl
erbjuda.
m kommunen kan
so
d
va
om
mat ion
slappningstaktil massage
13–15 använda av
kl.
ar
ag
sd
on
Avslappningsr um och
på
t
nkt kan du konen vä lkomna til l at
vid en annan tidpu
a
m
m
Anhöriga hä lsas äv
ko
ge.
du
r
ka
en är ta kt il massa
grenska. Öns
het för höstter m in
rummet på Bergen
ny
En
t.
en
ul
ns
ko
anhörig
ta kta kommunens
mer infor mat ion.
nsulenten så får du
ko
rig
hö
an
a
kt
ta
Kon
er na som finns
hörig-drop-in-café
an
ka
oli
Drop-in-café
de
l
til
rtl igt vä lkomna
Anhöriga hä lsas hjä
yster
rrby.
Bo
.30: 13/10 (Silv ias
h
oc
i Simrishamn
rget 3, kl. 13.30–15
to
ta kt il
or
va
St
ro
a,
(p
sk
11
en
3/
gr
rgen
d som är vad?),
va
an
m
t
• Simrishamn: Be
ve
r
hu
rmal glömska,
infor merar om no
10,
en visar kläder), 8/
1.
/1
24
massage),
6: 24/9 (seniorshop
–1
14
kl.
et,
m
m
he
lings
• Borrby: Försam
Följande fredagar
22/10, 5/11.
et 3, Simrishamn:
rg
to
or
St
a,
m har
sk
en
Bergengr
l en närstående so
• Demensteamet:
som är anhörig til
g
di
r
fö
fé
ca
t
de
11/12.
kl. 10.30–12.30 är
13/11, 27/11 och
10, 16/10, 30/10,
m innessjukdom: 2/
simrishamn.se
, linda.jacobson@
65
91
1
-8
14
04
,
hamn.se
ent Linda Jacobson
ia.brantlid@simris
• Anhörigkonsul
0414 -81 92 93, m
d,
tli
beth.hallberg@
sa
an
eli
Br
,
ia
94
M
rg, 0414 -81 92
• Si lviasyster
be
all
H
th
be
isa
El
erska
• Demenssjuk sköt
se
n.
m
ha
ris
sim

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

AKTUELLT FÖR
FÖRETAGARE
Frukostmöte för företagare 9/10
Välkommen till höstens första frukostmöte för företagare, fredagen den 9 oktober kl. 7.30 på Hotell
Svea i Simrishamn. Från Svenskt näringsliv i Malmö kommer biträdande regionchef Sophie Ståhle
att berätta om resultaten från deras senaste ranking
av företagsklimatet. Det blir även information från
kommunens utvecklingsenhet, aktuell kommuninformation samt tid för diskussion och frågor. Frukostmötet avslutas kl. 9. Föranmälan görs till Lars
Persson, 0414-81 91 22, lars.persson@simrishamn.
se. Frukostmötet arrangeras i samarbete med
Svenskt näringsliv.
Funderar du på att starta eget?
Inspirationsträffar: Nyföretagarcentrum välkomnar dig till en inspirationsträff där de beskriver
starta-eget-processen. Du kommer att bli bättre
förberedd inför den personliga rådgivningen. Träffen är kostnadsfri.
• Simrishamn, Marint centrum, 6/10 kl. 18–19
• Tomelilla, kommunhuset, 17/11 kl. 18–19
Fördjupningsträffar: Här går vi igenom vad du ska
tänka på när du gör din affärsplan inför starten av
ditt företag. Under fördjupningsträffen får du konkreta och handfasta tips och råd. Här kommer du
också att träffa representanter för våra samarbetspartner och har möjlighet att knyta kontakter med
bland annat banker och redovisningsbyråer. Träffen är kostnadsfri och fika ingår.
• Simrishamn, Marint centrum, 8/10 kl. 18–21
• Tomelilla, kommunhuset, 19/11 kl. 18–21
Föranmälan på ystad@nyforetagarcentrum.se.
Om du får förhinder att delta vill vi att du meddelar oss. Nyföretagarinformation finns även på Simrishamns kommuns hemsida simrishamn.se/naringsliv

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

23 Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
30 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Oktober

8 Kultur- och fritidsnämnd
13 Individ- och familjeutskott
14 Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
21 Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunfullmäktiges sammanträde den
28 september är inställt p.g.a. för få ärenden.
Kommunfullmäktiges sammanträde den
26 oktober är flyttat till den 2 november.

ANTIKRUNDAN
PÅ BESÖK I
SIMRISHAMN
– PUBLIKSUCCÉ!

SIMRISHAMNS
KOMMUN STÖDJER
SIMRISHAMNS
MUSIKKÅR!
Men musikkåren behöver fler musikanter! Störst behov av flöjt, klarinett och trummor, men alla är välkomna! Simrishamns musikkår spelar i två formationer: Dels som marscherande musikkår, men även sittande i konsertformation, vilket innebär att
musikanter, som inte vill marschera, ändå kan deltaga.Tveka inte, kontakta Lars Holm på e-post
lars.w.holm@telia.com eller telefon 0414-303 36 eller
070-549 62 64.

MILJÖPRIS 2015
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. Läs mer på
simrishamn.se/om-kommunen/miljo-natur.

KULTURSKOLAN!
Kulturskolan har platser kvar till:
• Slöjdklubb 8–13 år, Start 5/10 på Österlens museum, ledare Veronica Jeppsson.
• Foto 12–15 år, Startade 16//9 på Godsmagasinet,
ledare Henrik Lundström
• Körer: Stjärnkören 6–8 år och Singo 9–12 år,
Startade 15/9 på Valfisken, ledare Heidi Karlsson
Nya kurser från 15 år: Streetdance (ledare Cajsa
Karlsson) och balett (ledare Rachel Tess) på Valfisken. Mer information på simrishamn.se/kulturskolan
Kulturskolan på Äppelmarknaden
Lördag 26/9 kl. 13–15 finns Kulturskolans konstverkstad på Äppelmarknaden i Kivik. Alla barn och unga
är välkomna till öppen verkstad.

VÄLKOMMEN ATT SÖKA
BIDRAG TILL BOKCAFÉVERKSAMHET
Ideella organisationer och andra icke-kommersiella
verksamheter i Simrishamns kommun som vill bedriva utlåning av böcker i ett litteratur- och läsfrämjande syfte och som kan tillhandahålla en tillgänglig och
öppen mötesplats för verksamheten, är välkomna att
ansöka om bidrag för bokcaféverksamhet senast den
15 oktober. Ansökningsblankett och mer upplysningar finns på simrishamn.se/bidragsblanketter.
Välkommen med er
ansökan.

ÖPPET HUS!

Vårt centrala vård- och omsorgsdistrikt
har öppet hus och bjuder på fika i sina lokaler på Österlengymnasiet i Simrishamn
(följ skyltningen!):
• Onsdagen den 28/10 kl. 13.30–16.30
Du får möjlighet att träffa företrädare för
alla våra olika specialiteter inom vård och
omsorg på olika ”stationer” i huset. På
plats finns: demensteamet, Fixar-Ulf, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast,
hemtjänst, omsorgshandläggare och vårt
anhörigstöd. Välkommen!
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INBJUDAN TILL MÖTE MED NYBILDADE FÖRENINGSRÅD
SIMRISHAMN
Torsdagen den 15/10 kl. 18.30, Simrislundsskolans matsal
Anmälan senast 11 oktober på info@foreningsradsimrishamn.se, eller läs mer på föreningsrådets
hemsida.
Föreningsråd Simrishamn inbjuder samtliga ideella föreningar verksamma i Simrishamns kommun
till mötet för att informera om vad ett samlat föreningsråd kan samarbeta kring. Frågor som kommer att
diskuteras är:
• Vad förenar föreningslivet i Simrishamn, hur kan
vi stärka varandra?

• Hur kan vi gemensamt finna vägar till att utveckla, stärka och stödja varandra?
• Vilka nuvarande dialogmöten känner vi till mellan föreningslivet och Simrishamns kommun och
vad kan föreningsrådet bidra med?
Mer går att läsa på föreningsrådet nystartade hemsida,
www.foreningsradsimrishamn.se.
”Kommunens rika och varierande föreningsliv har
väldigt stor betydelse för det stora utbud av aktiviteter och arrangemang som finns i hela kommunen. I
föreningarna finns mycket kraft, samtidigt som de

NYHET!

står inför stora och likartade utmaningar, som t.ex.
ledarrekryteringar och frågor kring lokaler och ekonomi. Av bl.a. detta skäl känns det viktigt att de ideella föreningarna skapar en gemensam plattform
där man diskuterar gemensamma frågor och säkert
finner kreativa lösningar. Här kommer Föreningsråd Simrishamn säkerligen att bli en viktig sammanbindande länk som leder till ökad samverkan,
med tankar och idéer som tidigare kanske inte funnits.”
- Mats Carlsson, kultur- och fritidschef i Simrishamns
kommun

UTSTÄLLNING

VA-INFORMATION VIA SMS
Under hösten börjar va-enheten på Simrishamns
kommun successivt att använda en sms-tjänst för att
informera om planerade och akuta driftstörningar i
vattenleveransen. Med ett sms kan vi nå dig som
kund snabbt för att exempelvis informera om en vattenavstängning.
Sms-systemet använder de mobiltelefonnummer
som är registrerade på de fastigheter som berörs av
en driftstörning. Ett sms skickas alltså ut automatiskt till dig som är skriven på den adress som omfat-

tas av driftstörningen. Om du som kund vill lägga
till eller ta bort ett mobilnummer från sms-tjänsten,
gör du det på kommunens hemsida, simrishamn.se.
Observera att det går inte att besvara det sms som
skickats ut.
Sms-tjänsten ser vi som ett komplement till andra
informationskanaler som t.ex. kommunens hemsida,
radio och flygblad i brevlådor. Vi hoppas att du ska
uppleva ännu bättre service de gånger det är störningar i vattenleveransen.

B Michael Reinhardt ställer ut ”Visual Words” på Simrishamns bibliotek t.o.m. 5/10.
Bokstäver och typografi passar bra att visa på ett
bibliotek, så nu visar konstnären, formgivaren, grafikern och typografen Michael Reinhardt utställningen ”Visual Words” på Simrishamns bibliotek.
Typografi är en bred term för konsten och hantverket att utforma texter – i tryck eller på skärm – så att
textens budskap förmedlas på bästa möjliga sätt och
samtidigt är estetiskt tilltalande för läsaren.
”Visual Words” är en utställning av typografi i
gränslandet mellan konst och design – det är inte
konst och inte design utan både och. Utställningen
följer bibliotekets öppettider.

FIXARTJÄNST – VAD ÄR DET?
Kommunen erbjuder en fixartjänst för att öka
tryggheten för äldre eller funktionshindrade.
Tjänsten är en del av säkerhetsarbetet för att förebygga fall- och halkolyckor. Av fixartjänsten kan
man få hjälp med vardagssysslor i hemmet som
man bör avstå från att göra själv på grund av risken
att falla och skada sig. Det kan vara sysslor som

innebär att man klättrar på stegar och stolar för att
sätta upp eller ta ner. Det här kan du få hjälp med:
• Byta glödlampor och lysrör
• Byta batterier i brandvarnare och byta säkringar
• Fästa lösa sladdar
• Ta ner och sätta upp gardiner
• Hämta saker från vind och källarutrymme

• Avtorkning ovanpå höga skåp, lampor m.m.
• Halksäkring av mattor
Fixartjänsten är kostnadsfri, men du tillhandahåller och bekostar själv det eventuella material som
behövs. Du bokar tid genom att ringa 0414-81 92
92, telefontid måndag–fredag kl. 8–9.

KULTURGUIDE
Kultur- och fritidsförvaltningen, sept–okt

24/9 kl. 12: Varför tigger
rumänska romer i Sverige?

Simrishamns bibliotek: Författaren Bennie Åkerfeldt
har jobbat som folkbildare kring frågor om resande
och romer i Sverige och Europa under mer än tio
års tid. Han har skrivit fyra böcker i ämnet och turnerat med sin uppmärksammade föreställning
”Resandeblod” sedan 2008. I sin nya föreläsning
använder han sin senaste bok ”Bussresan – ett intermezzo i Rumänien” som en inledning till samtal
och insikter kring de rumänska migranterna som
gästar vårt land. Föranmälan till biblioteket, ange
då också om du vill ha lunchbaguette à 40 kr. I
samarbete med ABF.

26/9 & 10/10 kl. 14.00–15.30:
Stadsvandring – Vad hände
rådman Möller?

Österlens museum: Höstens stadsvandringar handlar
om tiden kring 1810–20 i Simrishamn och en del
brott som begicks här den gången. Smuggling och
tjuveri var man sedan länge van vid – men överfall
och kanske mord! Vad gjorde Skånska ligan i staden och vad har apotekare Kemner med saken att
göra? Och vad har den aviga hushållerska och den
hjälpsamma gästgivarhustrun för roller i dramat?
Pris: 100 kr, deltagare upp till 15 år 50 kr. Föranmälan till 0414-81 96 70 eller eller osterlens.museum@simrishamn.se.
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28/9, 5, 12, 19 & 26/10 kl. 11:
Måndagsmys

Simrishamns bibliotek: Starta måndagen 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, 0414-81 93 00.

29/9, 6, 13, 20 & 27/10 kl. 10:
Kulturfika

Kafé Kagan, Stortorget i Simrishamn: På tisdagsförmiddagarna är du välkommen på ”kulturfika”, där alla
som är kulturintresserade kan mötas över en fika på
Kafé Kagan. Det är alltid samma plats och samma
tid, men kanske med olika personer. Självfallet får
du komma tidigare eller senare om du vill, det är
upp till var och en att bestämma. Ibland träffar du
personal från kultur- och fritidsförvaltningen,
ibland andra kulturintresserade personer. Fikan betalar du själv.

30/9, 7, 14, 21 & 28/10 kl. 15–17:
Språkcafé/Language Café

Simrishamns bibliotek: Vill du lära dig svenska? Vi
träffas varje onsdag i september och oktober mellan
kl. 15 och 17 och umgås och pratar svenska. Ingen
föranmälan. // Do you want to learn Swedish? Join
our Language Café (Språkcafé), every Wednesday
in September and October between 3 pm and 5 pm.

30/9 kl. 18.30: Med bil genom Nya
Zeeland och Great Ocean Road i
Australien

Simrishamns bibliotek: Följ med på en resa i ord och
bild tillsammans med Erwin Apitzsch från Vänskapsföreningen Australien/Nya Zeeland (ANZFS). Den första resan går från Auckland till Nya
Zeelands nordligaste udde, Cape Reigna, och därefter till Christchurch på Sydön. Den andra går
längs med Great Ocean Road, en av världens vackraste kuststräckor. Vackra foton och spännande reseberättelser utlovas. Föranmälan till biblioteket.

3/10 kl. 13: Invigning av utställningen ”Höra hemma – konst
insamlad under 100 år”

Österlens museum:
Konst har samlats in
av Föreningen för
fornminnes- och
hembygdsvård i sydöstra Skåne under
100 år. 2016 jubilerar föreningen och
museet har därför
valt ut verk ur samlingen i en jubileumsutställning under rubriken ”Höra
hemma”. Här finns
konstnärer från 1790 och fram till 1970 representerade. Nya verk i halm av Emma Karp Lundström.
Bertil Torekull inviger utställningen kl. 13.

3/10 kl. 10–14: Löklördag och växtmarknad

Österlens museum: Nu slår vi ihop löklördagen med
höstens växtmarknad i museets trädgård. Här finns

möjlighet att köpa närproducerade och hemmaodlade plantor, lökar och trädgårdsattiraljer. Rådgivning kring lökväxter. Fri entré till museiträdgården.
I samarbete med Österlens trädgårdssällskap, Tjörnedala trädgårdsförening och Österlenrosor.

4/10 kl. 14: Barnföreställningen
”Upp med fötterna” med Cirkus
Saga

Teaterbiografen Grand: ”Upp med fötterna” är en lekfull, kärleksfull och emellanåt helt galen varietéföreställning för hela familjen. Med finurliga tricks, hisnande jongleringskonst och livsfarlig akrobatik förvandlar de spännande karaktärerna scenen till en
magisk plats där allt kan hända. Målgrupp: Familjeföreställning från fem år och uppåt. Längd: Cirka
50 minuter. Arrangör: Simrishamns riksteaterförening i samarbete med Kulturkullerbyttan. Biljetterna kostar 50:- och säljs på Bokvaruhuset i Simrishamn, 0414-102 50, samt vid entrén en timme innan föreställning.

5/10 kl. 18.30: Yvonne Hirdman

Simrishamns bibliotek: Möt författaren och professorn
Yvonne Hirdman, aktuell med den självbiografiska
boken ”Medan jag var ung”, augustprisad för ”Den
röda grevinnan” och rosad för ”Det tänkande hjärtat” (om Alva Myrdal). Föranmälan till biblioteket,
0414-81 93 00. I samarbete med Folkuniversitetet.

6/10 kl. 12: Bokbubbel

Simrishamns bibliotek: Vi kastar oss ut i höstens bokflod och tipsar om nya och spännande böcker. I höst
provar vi med flera kortare bokbubbel, max 45 minuter per gång, och vi tipsar också om e-böcker och
hur du laddar ner dem. Föranmälan till biblioteket,
0414-81 93 00, ange då också om du vill ha lunchbaguette à 40 kr.

7, 14, 21 & 28/10 kl. 17: Bibblan och
Bénka-dí

Bénka-dí och Simrishamns bibliotek: Träffa barn- och
ungdomsbibliotekarien inne på Bénka-dí. Vi skriver
poesi, pysslar och fikar tillsammans. Fri entré, ingen föranmälan.

ler osterlens.museum@simrishamn.se. Bussen avgår från Österlens museum, Storgatan 24, Simrishamn. Ta med kaffekorg.

19/10 kl. 14-16: Teknik-drop-in

Simrishamns bibliotek: Vill du ha vägledning till den
digitala tekniken? Ta med din bärbara dator, surfplatta eller telefon till vårt drop-in så visar vår teknikkunniga personal hur du gör.

24/10 kl. 14: Österlenkonstnärer

Österlens museum: Verk av olika konstnärer har plockats fram ur magasinet för att illustrera föredraget
om Österlen som konstnärsprovins. Föreläser gör
kommunarkivarie Oline Sörensen, själv uppväxt i
konstnärsfamilj, och museichef Lena Alebo. Pågående utställning ”Höra hemma – konst insamlad
under 100 år” visas. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Sydost. Entré: 100 kr inkl. kaffe
och äppelkaka. Anmälan till 0414-81 96 70 eller
osterlens.museum@simrishamn.se.

26/10 & 27/10 kl. 14–16: ”Bästa
biennalen”: Förvandlingens
möjligheter workshop

Simrishamns bibliotek: Tillsammans med konstnärerna Malin Schønbeck och Erica Wedman provar vi
och utforskar olika material och förvandlar materialen till ett gemensamt konstobjekt. Vi bygger ett
rum i rummet utifrån förvandlingens möjligheter.
Vi välkomnar alla barn och unga från nio år. Obs!
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Föranmälan till Simrishamns bibliotek, 0414-81 93 00.
Malin Schønbeck och Erica Wedman håller även
liknande workshops på Tjörnedala konsthall 28 &
29/10 kl. 14–16, föranmälan på 0414-260 80. Dessa
workshops ingår i ”Bästa biennalen”, en samtidskonstfestival för unga och andra intresserade, som
hålls vartannat år sedan 2013 och visar samtidskonst över hela Skåne. Under biennalen kan du se
utställningar, performancer, delta i workshops och
live art-happenings och gå på visningar, föreläsningar eller konstnärssamtal hos fler än 40 arrangörer över hela Skåne. Se fullständigt program på
www.bastabiennalen.se

27/10 kl. 12: Det nordiska
deckarundret

17/10 kl. 10.00–13.30: Geologi på
Österlen – norra turen

Österlens museum: Exkursion med geolog/professor
emeritus Kent Larsson som guide. Arkeolog/kulturhistoriker Lena Alebo medföljer på turen. Efter en
genomgång av utställningen ”Geologi på Österlen –
några platser att besöka” drar färden iväg med buss
till alunbruket/Andrarum, Brösarps backar och avslutas vid Prästens badkar/Vik. Matpaus vid Prästens badkar cirka kl. 12.45. Pris: 100 kr, deltagare
upp till 18 år gratis. Anmälan till 0414-81 96 70 el-

Simrishamns bibliotek: Deckarexperten Kerstin Bergman talar om varför just nordiska deckare är så populära idag. Hon berättar också om den deckartradition som lett fram till dagens framgångar, pekar
på vad som är specifikt för de olika nordiska ländernas deckare och avslöjar de hetaste trenderna på
den nordiska deckarscenen just nu. Kerstin Bergman är litteraturvetare, deckarrecensent och medlem av Svenska deckarakademin. Fri entré. Föranmälan till biblioteket, ange då också om du vill ha
lunchbaguette à 40 kr. I samarbete med Folkuniversitetet.

28/10 kl. 12–16: Gör en hösttavla
på museet

Österlens museum: Hösten är här med alla dess vackra
färger. Kom och skapa din egen hösttavla med material som naturen har att erbjuda tillsammans med
vår museipedagog Veronica Jeppsson onsdagen den
28 oktober, drop-in kl.12–15. Kl. 15: Visning av
konstutställningen ”Höra hemma” för alla åldrar.
Entré: 20 kr för alla som deltar i verkstaden.
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