Simrishamns kommun
informerar januari 2010

Marint centrum, Kimo
Baltic Sea, naturvårdsprogram – det är många
insatser Simrishamns
kommun gör på miljöns
område. Nu har också
det nyinstiftade miljöpris
fått sin första vinnare.
Det blev arbetslaget för
Simrishamns och
Tomelilla kommuner och
motiveringen löd: ”har
inom ramen för Landskapsvårdsprojektet gjort
betydande insatser för
naturvård och friluftsliv;
ett gediget arbete med
skötsel, underhåll och
nyanläggningar har
utförts med stor känsla
för både människa och
natur, och laget har med
sin positiva anda bidragit
till det goda samarbetet

mellan kommunerna,
Länsstyrelsen och
Skogsstyrelsen”.
Prissumman på 10.000
kr och ett diplom delades
ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde strax före jul.
– Som initiativtagare
till priset tycker jag att
det är extra kul att dela
ut priset första gången
till någon som verkligen
representerar miljöarbete
på gräsrotsnivå, säger
Monica Gripp, ordförande i myndighetsnämnden i Simrishamns
kommun och den som
tillsammans med
kommunfullmäktiges
ordförande, Anders
Johnsson, delade ut
priset.

Kontakt samhällsbyggnad

Välkommen på invigning av Kontakt samhällsbyggnad den 3 februari kl 12-17 på Björkegrenska gården,
Storgatan 22. Här har tar vi hand om alla dina frågor
till samhällsbyggnadsförvaltningen, vare sig det är
över disk, telefon eller e-post. En väg in i en bred
verksamhet, allt för att du ska få ännu bättre service!
Välkommen!

Arkitekturpris
2009 utdelat

Simrishamns kommun värnar om
byggnadskultur och miljö. Ett
arkitekturpris instiftades därför år
1999. Det första objektet som
premierades var Vitemölla badhotell.

Därefter har följande
objekt premierats:
– Ragnarpers i Gärsnäs och trädgårdsanläggningen vid Äpplets hus i Kivik.
– Skogshyddan i Kivik.
– Naturum i Stenshuvuds nationalpark.
– Äppellunden i Brantevik.
– Ravlunda bränneri.
– Buhres fisk i Kivik.
– Gyllebo slott med omgivningar.
– Reino Ingvarssons verkstad och lager
i Simrishamn.
– Baskemölla Ekoby.
2009 års arkitekturpris delades ut till
flerbostadshus beläget i kvarteret
Snödroppen (fastighetsbeteckningen är
Snödroppen 16) i Simrishamn. Arkitekt är NParkitekter i Ystad och
byggherre Simrishamns Bostäder AB.

– Priset ska uppmärksamma och
uppmuntra en värdefull insats gällande
den sydsvenska byggnads- och trädgårdstraditionen både avseende
bevarande och förnyelse samt miljöaspekter, säger Eva Ferlinger på
Simrishamns kommun.
– Priset kan uppmärksamma byggnadskonsten – en nybyggnad, en
ombyggnad, en tillbyggnad eller en
restaurering. Priset kan också uppmärksamma trädgårdskonsten
– en trädgårds- eller en parkanläggning. Inte bara enskilda objekt utan
även områden, en boendemiljö eller en
naturmiljö, kan uppmärksammas.
Motiveringen för 2009 års pris lyder:
”För ett flerbostadshus med en tilltalande gestaltning och en mänsklig
skala där det arkitektoniska uttrycket
representerar linjespel och rytm och
där byggnadens komposition har anpassats väl till platsens förutsättningar.”

Riv ut och spara

Simrishamns kommuns
miljöpris för 2009 utdelat

Christer Akej (M)
Kommunstyrelsens ordf.

Julefrid med
kyla och dyr
energi
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Så har vi passerat juloch nyårshelgerna och
det är dags att återvända
till vardagen. Jag hoppas
ni alla haft en skön och
avkopplande helg då ni
fått tillfälle att umgås
med nära och kära.
Inför julhelgen hade vi
ett kraftigt snöfall och vi
fick en vit, riktigt
vykortslik jul. Sedan
blev det som vanligt i
Skåne: töväder och den
vackra vita snön smälte
bort. Inför nyåret kom så
kylan och vi fick uppleva

riktigt kraftfull, gammaldags kyla som vi inte
haft på bra länge. På
flera håll i vårt land slogs
det också köldrekord.
För dem som inte
gillade kylan, kunde en
tröst möjligen vara att
man kan hoppas att det
inte är så farligt med
klimatförändringarna
och den globala uppvärmningen som många
påstår. Det kanske inte är
så dystert som en del
ville framställa det på
den omtalade klimatkonferensen i Köpenhamn i
december.
Kylan har också
inneburit en kraftmätning för vårt elnät att
kunna producera tillräckligt med energi.
Några dagar uppmanades
vi spara elenergi. Man
beslöt också starta de
oljeledade reservkraftverken som finns och
som spyr ut stora
mängder koldioxid. I vårt
land har man stängt
kärnkraftverk och andra
kärnkraftverk tar man ur
drift för att göra service
och underhåll under just
den tid på året då vi

behöver mest energi.
Vindkraften har svårt att
fungera i riktigt kraftig
kyla. Tillgång till energi
är en grundförutsättning
för att vi ska kunna ha
ett fungerande samhälle
och en fungerande
industri.
Man blir minst sagt
betänksam och besviken
över hur energiplaneringen sker i vårt land.
Finns inte större reserver
eller bättre framförhållning? Har ingen trott att
det kan bli en riktigt kall
vinter? Det kan väl inte
vara så att kraftindustrin
av illvilja gör på ”dette”
viset bara för att tjäna
mer och kunna ta ut
rekordhöga energipriser
av oss stackars konsumenter?
På nyåret har vi nåtts
av nyheten att ÖM ska
flytta till Ystad. Kommunen har regelbundet haft
sin kommuninfo i ÖM.
Det känns därför för oss
särskilt trist att man nu
väljer att flytta tidningens resurser till Ystad.
Tråkigt att aldrig något
kan flytta i omvänd
riktning.

Erbjudande till företag
i Simrishamns kommun
Simrishamns kommun
medverkar tillsammans
med andra skånska
kommuner i ett stort
internationellt EU-projekt som heter CTF
– Catching the Future.

Projektets syfte är att
öka handeln mellan
södra Sverige och norra
Polen. Företag i vår
kommun har nu möjlighet att få kostnadsfria
utbildningar inom
områden som management/ledarskap, affärskultur, internationell
handel med inriktning på
EU, entreprenörskap för
kvinnor, skatte- och
tullfrågor samt får
möjlighet att utnyttja
stödfunktioner i båda
länderna. Utbildningarna
kommer att bedrivas
under 2010 och 2011.
Projektet genomför
också konkreta möten
och resor för att stimulera affärsutbytet och
kontakter mellan företag
i Polen och Sverige.
På den polska sidan
medverkar kommunerna
Lebork, Wałcz, Słupsk,
Koszalin, Żukowo samt

universitetet i Gdansk.
Medverkande organisationer är bland annat
Exportrådet, Skattemyndigheten och Tullverket.

Projektet CTF – Catching the Future är ett
unikt tillfälle för företagen i vår kommun att
bredda sin marknad och
att finna nya affärskontakter, både i Polen och
inom EU. På www.ctfsbp.
eu finns mer information
om projektet.
Tag kontakt!
Just nu är projektet inne i
en intensiv rekryteringsfas. För intresseanmälan
och mer information,
kontakta CTF:s projektledare Ulf Pethö,
0431-150 35 eller
0709-14 37 44, up@
ctfsbp.eu, eller kommunens näringslivsutvecklare Lars Persson,
0414-81 91 22 eller 070981 91 22, lars.persson@
simrishamn.se

Nya öppettider för vårterminen 2010 är:
– Tisdag och onsdag kl. 15–20
– Fredag och lördag kl. 19–23.30
Som vanligt kommer vi ha olika spännande evenemang varje fredag på Bénka-dí.
I januari bjuder vi på Femkamp med fina priser (22/1) och Tygtryckskväll (29/1)
där det är fritt fram att ta med egna kläder för upp-pimpning. Senare i vår ryktas
det om återbesök av den populära tv-spelsföreningen Terebi-Ge-Mu, konsertkvällar, Dance Jam #2, pingisturneringar och annat skoj.

Nu kan du själv lägga in evenemang
i kommunens evenemangskalender!

Varje vecka har vi dessutom följande fasta aktiviteter som är helt gratis och
öppna för alla våra besökare:
– Tisdagar kl. 18–20 Mediaverkstad (foto, layout, text, webb, ljud, film)
– Onsdagar kl. 16–17.30 Öppen replokal (ojämna veckor, bara för tjejer)
– Onsdagar kl. 17.30–19.30 Pysselkväll
Frågor besvaras av Julia Falkman, ungdomskulturutvecklare, Simrishamns
kommun, 0414-148 65.

I evenemangskalendern kan du alltid söka aktuella
evenemang och få tips om vad som händer i Simrishamn med omnejd. Nu kan du själv registrera ditt
eget evenemang där och därmed också få med det i
Vad händer-tidningen och på skane.com. Registrera
ditt evenemang på länken du hittar på simrishamn.se/
turism. Kom in med alla era evenemang så hjälper vi
till att sprida informationen!

Låna elmätare
på biblioteket
Funderar du på hur
mycket el ditt gamla
kylskåp, tv:n eller
datorn drar? Det kan
du lätt ta reda på. Låna
en elmätare på biblioteket! Utlåningen av
elmätare sker i samarbete med kommunens
energi- och klimatrådgivare.

därefter sätter sig
cirkeln i rörelse. Efter
en promenad på cirka
50 minuter är cirkeln
tillbaka på biblioteket
för fördjupat samtal
och fika till självkostnadspris. Cirkelavgiften är 100 kr. Begränsat antal platser. När du
anmält dig kontaktar vi
dig och meddelar om
du fått plats i cirkeln.

Gå med i Läsecirkeln
på S:t Olofs bibliotek
Välkommen att delta i
läsecirkeln torsdagar
kl. 18–19.30 på S:t
Olofs bibliotek! Vi
läser och pratar om
böcker allt efter
deltagarnas önskemål.
Första gången tipsar
Gunilla Arvidsson på
biblioteket om nya och
gamla böcker. Medtag
fika och kaffe/té-kopp.
Anmälan till S:t Olofs
bibliotek, 0414-607 46,
eller e-post:
stolofbiblioteket@
simrishamn.se

Tema: Inre och yttre
vandringar
Måndagar kl. 13–15:
25/1, 15/2, 8/3, 29/3,
19/4.
Plats: Simrishamns
bibliotek med omnejd
Lämna din intresseanmälan i bibliotekets
information eller anmäl
dig direkt till Studiefrämjandet Sydost,
0414-513 15. Läscirkeln är ett samarbete
mellan Simrishamns
bibliotek och Studiefrämjandet.

Litteratur, hjärna och
kropp – i en samtidig
rörelse! Välkommen
till en läspromenerande cirkel!
Som i en vanlig
läscirkel läser vi
självfallet böcker, men
vi pratar om dem när vi
är ute och går! Vi
startar efter julens
frosserier och tar sats i
våra nyårslöften.
Cirklarna läser 4–5
böcker på samma tema.
Vid första träffen
introducerar vi temat
och presenterar de
böcker som ingår i
cirkeln och går en
sväng. Vid övriga
tillfällen blir det en
kort introduktion

Filosoferande lässamkväm på Simrishamns bibliotek
Att filosofera innebär
att utöva ”kärlek till
visdom” (grekiskans
philosophia). Att
filosofera är att ställa
de grundläggande
frågorna: Vem är jag?
Vad är mening? Vad är
kunskap? Vad är gott?
I denna cirkel ska vi
göra just detta. Och vi
ska ta hjälp av litteraturen och författarna. För
som Platon sa: ”Muserna gav oss inte
konsten för enbart
tanklös njutning utan
som en hjälp att få
själsflödet att flöda
obehindrat.”
Med skönlitterära
författare som förebil-

der utövar vi vår kärlek
till visdom genom
läsande och samtal.
Vi träffas vid fyra
tillfällen och samtalar
utifrån olika tema.
Vi inleder med temat
identitet. Litteraturlista
skickas ut vid anmälan.
Därefter bestämmer vi
tillsammans vad vi vill
fördjupa oss i.
Onsdagar kl 19–21.15:
24/2, 31/3, 28/4, 26/5.
Pris: 250:-.
Ledare: Irène Stenvatten, socialbibliotekarie. Ring 0414-81 93
07 om du har frågor.
Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan,
Rörbecksgatan 1, 272
32 Simrishamn.
Tel: 0414-123 98, 139
98, osterlen@sv.se
Lässamkvämet är ett
samarbete mellan
Studieförbundet
Vuxenskolan och
Simrishamns bibliotek.
Lån med återbäring!
Tack för alla fina
bidrag som har kommit
in till bibliotekets
slogantävling. Stort
grattis till vinnaren Caj
Gustafsson som med
förslaget ”Lån med
återbäring” kammade
hem förstapriset: en
tygkasse fylld med
böcker! Vi kommer
också att trycka upp
miljövänliga tygkassar
med den vinnande
slogan. Kassarna
kommer du att kunna
köpa på biblioteket.

Välkommen
till biblioteket,
du också!

(beslut i kommunfullmäktige 2009-11-30)
Vård och omsorg
Från och med den 1
januari ändras avgiften
för vård och omsorg
(hemtjänst, hemsjukvård)
och färdiglagad mat.
Maxtaxa för vård och
omsorg 2010 är 1 696 kr/
månad. Samtliga personer som har hemtjänst,
hemsjukvård eller mat
från socialförvaltningen
kommer att få sina
avgiftsbeslut omräknade.
Blankett för ifyllnad
kommer att skickas ut
under januari månad.
Nytt pris för
mat per dag blir:
– Middag i dagcentral/
särskilt boende höjs från
49 kr till 50 kr.
– Middag med matdistribution höjs från 51 kr till
52 kr.

– Helkost i särskilt
boende höjs från 91 kr
92 kr.
Övriga avgifter:
– Avgift för trygghetslarm är oförändrad: 150
kr/månad.
– Avgift för matdistribution är oförändrad: 250
kr/månad
– Avgifter för tekniska
hjälpmedel är oförändrade jämfört med 2009.
Vid frågor, tag kontakt
med avgiftshandläggare:
0414-81 93 78 eller 81 94
26.
Ansöknings- och
tillsynsavgifter enligt
alkohollagen
Information om avgifterna finns på simrishamn.se eller kan fås via
handläggaren, 0414-81
94 02.

Ridled Ystad-Österlenregionen
har beviljats projektmedel
I etapper ska lokala
ridslingor utvecklas och
där så är möjligt ska ridslingorna knytas samman till en längre
sammanhängande ridled.
Syftet med projektet är
att skapa goda möjligheter till ridning i skog och
mark i Ystad-Österlenregionen och att bidra till
en positiv utveckling för
hela regionen. Projektet
ska också bidra till ökad
sysselsättning på landsbygden, nyttjande och
bevarande av landskapet
samt till att ge hela
besöksnäringen åretrunteffekt. Inom ramen för
projektet kommer
utbildning och ökad
kunskap om allemansrätten, men även säkerhet
vid uteritt, att erbjudas.
Genom hänvisning till

tydligt markerade
ridleder ska konflikter
mellan ryttare och
markägare undvikas.
Lokala näringsidkare
och ideella föreningar
har bildat en projektgrupp med ansvar för
arbetet som består av
representanter från Agda
Lund Bed & Breakfast,
Anklams ryttarsällskap,
Backaholms gård,
Bollerups Rid & Körklubb, Ystad ridklubb
och Österlens ryttarförening. Projektgruppen
kommer omgående att
bilda en ideell förening
med ansvar för drift och
utveckling av ridled
Ystad-Österlenregionen.
Kontaktperson: Helena
Berlin, telefon 0709-95
80 32, e-post helena.
berlin@tomelilla.se
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Det händer på biblioteket

Avgifter inom
socialnämnden från
och med 1 januari 2010

Frukostmöte i
Skillinge 27 januari

Välkommen till årets första frukostmöte för
företagare i Simrishamns kommun!
Johan Delfalk, Adventura, ”Sveriges bästa
turismentreprenör 2009”, berättar om sin verksamhet. Simrishamns kommun informerar om
aktuella frågor.
Plats: Skillinge hamnkrog
Tid: 27 januari kl. 7.30-9.00
Skicka gärna en anmälan att du kommer till Berit
Åkesson, Skillinge företagarförening: berit.
akesson@telia.com. Frukostmötet är ett samarrangemang mellan Skillinge Företagarförening
och Simrishamns kommun.

på Grand

Talangtävlingen går av
stapeln 22 februari på
Grand, Storgatan 13, i
Simrishamn, under
sportlovsveckan. Alla
talanger från sju år och
upp till och med arton år
är välkomna. De tävlande är indelade i två
grupper (ej mimning).
Benká-dí och Soffta
hjälper till med coaching, mickträning och
scennärvaro inför ditt
uppträdande.
1:a pris är en skivinspelning eller presentkort
hos Dance Fun eller ett
presentkort på 1000:- hos
Köpmannaföreningen.
Anmäl dig till: Studieförbundet Vuxenskolan,

Årets händelse i
Tomelilla och Simrishamn
din lokala talang!

Anmäl er!
Alla talanger från 7 till 18 år är välkomna.
Tävlande i 2 grupper (ej mimning).
Bénka Dì och Soffta hjälper till med coaching,
mickträning och scennärvaro inför ditt
uppträdande.
Anmälan till:
• SV Österlen 0414-139 98
• SV SÖSK 0417-127 60
• Bénka Dí
• Soffta
• Dance Fun
Alla deltagare får fribiljett till Tosselilla!

telefon: 0414-139 98.
Studieförbundet SÖSK,
telefon: 0417-127 60.
Alla deltagare får en
fribiljett till Tosselilla.
Arrangemanget är
alkohol- och drogfritt.
Talang 2010 arrangeras
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Sportlovet

25 jan Myndighetsnämnden
26 jan Samhällsbyggnadsnämnden
27 jan Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
3 feb Kommunstyrelsen
4 feb Kultur- och fritidsnämnden
10 feb Kommunstyrelsens utskott för utveckling
och beredning
11 feb Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
17 feb Individ- och familjeutskottet

Barn och ungdomar – missa inte ”Talang 2010”!

22/2

Aktuella sammanträden
i Simrishamns kommun

n

Alkohol och drog fritt!

av Studieförbundet
Vuxenskolan, Ystads
Allehanda, ÖsterlenMagasinet, Kultur- och
fritidsförvaltningen i
Simrishamns kommun
samt Tomelilla kommun.
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Ny termin på Kulturskolan!

Instrumentundervisningen är redan är i gång.
Konstverkstäderna i Hammenhög och Simrishamn
har fullt denna termin. Men vi har både nyheter
och en del ströplatser kvar:
Nyhet!
Babyrytmik
0–1 år och 1–2 år, fredag förmiddag. Start 29
januari.
Ny kombination:
DansTeaterLek
6–8 år måndagar kl.16–17. Start 8 februari.
Ny kombination:
Dans och teater
musikaltema våren 2010
9–12 år tisdagar kl. 16–17.30. Start 9 februari.
Platser kvar:
Barnkör
6–9 år torsdagar kl. 17–17.40. Start 21 januari.
Nyhet!
Kör
10–12 år torsdagar kl. 17.50-18.30. Start 21
januari.
Mer information och anmälningar på simrishamn.
se eller 0414-81 96 01.

Ansvarig utgivare: Staffan Tellman
Redaktör: Tina Schedvin, tfn: 0414-81 90 00, fax: 0414-81 97 00
E-post: tina.schedvin@simrishamn.se

Nästa kommuninformation kommer 18 februari
simrishamn.se

