Simrishamns kommun
informerar augusti 2011
Kul på kulturskolan

Dans, teater, konstverkstäder, barnmusik och körer
Start vecka 36. Obs! Plats för nybörjare och fortsättningselever!
För anmälan till kurserna nedan gäller: inlämnad anmälningsblankett och närvaro vid första prova-på-tillfället.
Barnmusik
– Minimusik 1–2 år. 9 september kl. 13.30–14.00,
Kulturskolan.
– Musiklek 3–4 år. 9 september kl. 14.15–14.45,
Kulturskolan.
Drama/teater
– 6–9 år. 6 september kl. 17.00–17.45, Kulturskolan.
– 10–12 år. 6 september kl. 17.45–18.45, Kulturskolan.
Dans
– 4–5 år. 5 september kl. 16.00–16.45, Kulturskolan.
– 6–7 år. 5 september kl. 17.00–17.45, Kulturskolan.
Konst
– 6–9 år. 5 september kl. 16.00–17.30,
Österlengymnasiets ateljé.
– 10–12 år. 5 september kl. 17.45–19.15,
Österlengymnasiets ateljé.
Körer
– Stjärnkören 6–8 år. 8 september kl. 17.30–18.10,
Kulturskolan.
– Singo 9–11 år. 8 september kl. 16.45–17.25, Kulturskolan.
– Kör från 12 år. 8 september kl. 16.00–16.40, Kulturskolan.
Anmälan och mer information:
www.simrishamn.se/kulturskolan, telefon: 0414-81 96 01.

Europan 11:
utställning och föredrag
Som en del av det påbörjade visionsarbetet för Simrishamns
kommun och i samband med den stora, internationella arkitekttävlingen för arkitekter under 40 år, Europan 11, inbjuder Simrishamns kommun till en utställning samt ett seminarium om stadens utveckling och dess framtid.
Själva tävlingsfasen är avslutad och jurybedömningen påbörjas. Intresset för den s.k. ”lasarettstomten” nära småbåtshamnen har varit enormt, 48 tävlingsförslag har inkommit.
Samtliga inkomna förslag ställs ut på Kulturhuset Valfisken och den 27 september hälsas alla välkomna att delta i ett
seminarium kl. 13–16. Bland deltagarna kan nämnas professor Christer Malmström, rektor för LTH:s arkitektskola,
och professor Tomas Wikström och Lina Olsson från Malmö högskola. Vinnarna av Europan 9 i Lerum, arkitekterna
Jesús Mateo och Marco Pusterla kommer också att delta.
Vi ser framför oss en livlig eftermiddag med föreläsningar
och diskussion om de konkreta förslagen.
Öppettider för utställningen på Valfisken
Fredag 23 september kl. 9–14
Lördag 24 september kl. 9–14
Måndag 26 september kl. 9–16
Tisdag 27 september kl. 9–16 (seminariedag)
Onsdag 28 september kl. 9–16

Sillens
dag
27 augusti 2011

Vad vore Simrishamn utan
sillen? Dags för ett av sensommarens stora evenemang i Simrishamn – för
15:e gången arrangeras Sillens dag. På Sillens dag står
sillen i centrum! Visning av
segelfartyg, rökeriet, uppträdanden, tävlingar och så
sill förstås! Sill i mängder
och i alla sorts varianter på
stadens restauranger.
– Passa på att besöka de
fyra gamla segelfartygen
som dagen till ära finns i
hamnen vid sidan om de ultramoderna båtarna från
kustbevakningen och sjö-

räddningen, säger Ingrid
Jönsson på Simrishamns turistbyrån, som också står
som arrangör. Det är mysigt
att strosa omkring på hamnplan bland marknadsstånden, här finns både konsthantverk och mer matnyttiga saker.
Mängder av aktiviteter
pågår i hamnområdet
kl. 10.30–15.30 om inget
annat anges.
Konferencier är välkände
berättaren Anders Granström och på programmet
finns inte bara sill och maritima upplevelser. Otroligt

populära körledaren m.m.
Nadja Eriksson underhåller,
Rockis och Poppis gör rockshow för barnen, Anders
Granström kåserar och Barberare Perssons oktett spelar.
Turistbyrån har öppet i
sina nya lokaler i Marint
centrum kl. 10–16.
Under Sillens dag har
dessutom företagen och
verksamheterna i Marint
centrum öppet hus kl. 11–
15. En unik möjlighet att
besöka dem som finns i huset och få veta mer om deras
verksamheter.

Program
”Sillarundan” – tipstävling för stora och små, start vid Sarpen.
10.30 Barberare Perssons oktett – musikunderhållning.
11.00 Simrishamns musikkår tågar genom stan till hamnplan. Musikkåren spelar
på hamnplan och Anders Granström informerar om dagens program.
11.45 Invigningstal av Anders Johnsson, kommunstyrelsens ordförande (M) .
12.00 Barberare Perssons oktett – musikunderhållning.
12.45 Rockis och Poppis – rockstjärnan Rockis och stortennisvärldsmästaren
Poppis gör rockshow för barnen.
13.15 Anders Granström – Berättelser från land, hav och himmel.
13.45 Nadja Eriksson – sång- och musikunderhållning.
14.30 Rockis och Poppis – rockstjärnan Rockis och stortennisvärldsmästaren
Poppis gör rockshow för barnen.
15.15 Prisutdelning ”Sillarundan”.
Alla aktiviteter, deltagande företag och verksamheter samt fullständigt program
i annons i Ystads Allehanda, separat folder och på simrishamn.se.

Riv ut och spara

Instrument/solosång
Intagna elever kontaktas av respektive lärare. Nybörjare till
ett instrument som inte hör av oss den närmsta tiden är placerade i kö. Vi hör av oss så fort vi har en plats ledig!

Riv ut och spara

En aktiv höst väntar
2

Jag hoppas du hunnit njuta
av sommaren, även om antalet soltimmar inte varit så
många som vi hoppats på.
Sensommaren brukar kunna
bjuda på några ljumma sommarkvällar, så ännu finns
chans att njuta.
Den 1 juli tillträdde Anna
Thott som ny kommundirektör. Jag vill hälsa Anna
välkommen till det nya uppdraget. Det ska bli inspirerande och kul att följa hennes arbete med att göra Simrishamn till en ännu bättre
kommun. Staffan Tellman
har därmed slutat sitt arbete
som kommundirektör efter
19 år. Stort tack till Staffan
för allt det arbete som gjorts
för att utveckla kommunen.
Vi kommer även fortsättningsvis att få ta del av Staffans tjänster, som ansvarig
för Marint centrum.
Som vanligt är sommaren
en årstid full av spännande
aktiviteter. Exempel på några nytillskott är att Borrby
har blivit bokby, Skillinge

fått ny badbrygga, Brantevik
sitt ”fågelbo” och Vitemölla
sin gamla killa renoverad.
Projekt där kommunen är
med och bidrar på olika sätt,
men där framför allt frivilligt
arbete och engagemang från
kommuninnevånare gjort
detta möjligt. Gott samarbete ger goda resultat.
Marint centrum, en satsning som nu etablerar sig
som en naturlig del av ett
mer omfattande arbete kring
det kustnära fiskets utveckling i allmänhet och Östersjöns miljö i synnerhet. Simris alg (Sveriges andra algföretag), Sydkustens fiskeområde, Fiskeriverket, IVL,
Kustbevakningen, Nyföretagarcentrum och KIMO
(kommunernas internationella miljöorganisation) är
några av aktörerna som redan finns på plats, och fler är
på väg. Täta kontakter med
universitet och högskolor,
och inte minst Ideon i Lund,
ger värdefulla kontakter och
kunskap. Ca 45 personer ar-

betar redan på Marint centrum.
Vi har en aktiv höst framför oss med många spännande ärenden att föra fram.
Arbetet med att ta fram en
ny kommunövergripande
översiktsplan kommer nu att
intensifieras och visionsarbetet som startade i våras
kopplas dit. Det är i dessa
planer vi formar framtidens
kommun och därför är det
viktigt med ditt deltagande.
Många nya detaljplaner är
på gång, bl.a. en ny för Skillinge hamn. En plan som
skapar förutsättningar för en
ny framsida mot havet med
blandade ändamål, som utöver det marina även kan
innefatta handel och småindustri.
De nya Pågatågen har
börjat rulla till Simrishamn,
med timmesavgångar, kortare restid och utan byte i
Malmö om man åker till/
från Helsingborg eller Kristianstad. I avvaktan på Simrishamnsbanan via Sjöbo till
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Malmö är det viktigt att
framhålla att vår kollektivtrafik inte är dålig idag. Jag
träffar Skånetrafiken och
Trafikverket inom kort för
att diskutera säkrare snöröjning och bättre informationssystem, så att vi kan se
fram emot mer bekymmersfri vinter.
För att underlätta för
unga att ta sig in på arbetsmarknaden startar vi i höst
Kompetensprogrammet.
Det är ett samarbete mellan
kommun, arbetsförmedling,
arbetsgivarorganisation och
näringsliv för att minska
ungdomsarbetslösheten och
motverka arbetskraftsbrist i
framtiden. Kompetensprogrammet innebär att arbetssökande ungdomar erbjuds
att ansöka till ett program
med ett innehåll som näringslivet bedömt viktigt för
att ungdomarna ska bli mer
attraktiva på abetsmarknaden.
Rekrytering pågår av ny
samhällsbyggnadschef efter

Anders Johnsson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

vår nya kommundirektör
Anna Thott. Hela 25 sökanden har visat intresse för
jobbet och vi räknar med att
en ny chef ska vara på plats i
höst.
De senaste veckornas oro
på finansmarknaderna kan
få återverkningar även på
kommunens ekonomi. Simrishamns kommun har en
stark och välskött ekonomi,
men om prognoserna visar
på kraftigt negativa utsikter,
utesluter jag inte att vi måste
vidta åtgärder, något vi har
beredskap för.
Jag önskar dig en
skön sensommar!

Det händer mycket på biblioteket
Läspromenerande cirkel –
litteratur, hjärna och kropp
i en samtidig rörelse!
Som i en vanlig läsecirkel
läser vi självfallet böcker –
men vi pratar om dem när vi
är ute och går. Efter en promenad på cirka 50 minuter
slår vi oss ner i biblioteket
för ett fördjupat samtal och
fika till självkostnadspris.
Årets tema: Gränsöverskridanden – både geografiska
och mentala…
Igångsättare:
Irène Stenvatten.
Måndagar varannan vecka
med start den 29 augusti kl.
13.00–15.30. Gratis.
Fredagssagan
2 september,
kl. 14.00–14.45
Välkomna till sagostund på
biblioteket. Fyra fredagar i
höst bjuder vi på spännande
sagor och berättelser för
mindre barn.
Från 3 år och uppåt.
Läseklubben Tumlaren
Bibliotekets läseklubb har
funnits i tre år. Vi träffas var
tredje vecka och pratar om

något vi alla gillar: böcker.
Under åren har det blivit
många böcker lästa, om kärlek och sorg, hur det är att
vara utanför eller om vänskap, om djur och äventyr,
fantasy och manga. Allt
finns ju i böckernas värld! Vi
berättar för varandra vad vi
läst och ofta lånar vi av varandra. Ibland spelar vi poesibingo, gissar böckers inledning, löser ett korsord eller något annat bokligt. Vill
du vara med i Tumlaren?
Anmäl dig till barn- och
ungdomsbibliotekarie
Magnus på
magnus.cadier@simrishamn.se
eller 0414-81 93 02.
Det finns två grupper, välj
mellan tisdagar eller onsdagar. Och du, biblioteket
bjuder på fika och frukt!
Höstens datum:
6 & 7 september kl 15–16.
Filosoferande lässamkväm
Höstlig fördjupning i klassiska verk som Herman
Melvilles ”Moby Dick”, Arthur Koestlers ”Natt klockan tolv på dagen” och Eyvind Johnsons ”Krilonböck-

er”. Listan kan kompletteras
med önskemål från deltagarna.
Start 7 september, kl. 19
Pris 595:Ledare: Håkan Arvidsson
Anmälan: Studieförbundet
Vuxenskolan, osterlen@sv.se
eller 0414-139 98
Bokfika på Bénka-dí
Under hösten kommer
barn- och ungdomsbibliotekarien till Bénka-dí fem
onsdagkvällar och bjuder på
bokfika. Kom hit och sjunk
ner på en skön kudde, lyssna
till berättelser och boktips,
ta en kopp té och mumsa på
en kanelbulle.
7 september, kl. 18–19 på
Bénka-dí: In english.
Välfärdsmyter – visst har
vi råd att finansiera
tryggheten
Föreläsning med Daniel
Ankarloo, fil.dr. i ekonomisk historia, lektor i socialt
arbete med inriktning socialpolitik. Med utgångspunkt i sin bok ”Välfärdsmyter” visar författaren
vilka myter som används

idag för att driva fram ett
mer ojämlikt och otryggt
samhälle.
7 september, kl. 19.
Samarr. med ABF.
Gratis, men anmäl dig till
biblioteket.
Bokens dag på Österlen
Radiojournalisten Martin
Dyfverman samtalar med
årets författare: Linda Olsson, Arne Dahl, Tomas
Bannerhed, och Anneli
Jordahl.
10–11 september,
Skillinge teater.
Lördag kl. 15–18. Prisutdelning i novelltävlingen
lördag kl. 15.
Söndag kl. 14–17.
Se simrishamn.se för utförligt program.
Fri entré till utställningar
och bokbord i Fryshuset på
Teatergården från kl. 12
båda dagarna.
Bokfika på
filialbiblioteken
Har du svårt att komma in
till Simrishamn men vill ändå gå på bokfika? Äntligen
premiär för bokfika på alla

våra 6 filialbibliotek. Vi tar
med fika och massor av bra
böcker, du tar med ditt lånekort och kanske ett eget
boktips till oss andra.
För dig mellan 7 och
13 år.
- Hammenhög12 september
- Gärsnäs
20 september
Tid ca kl. 14–16, håll utkik
på biblioteket eller simrishamn.se/bibliotek för exakt
tid.
P.S. Man får gärna gå på
flera bokfikor, och erbjudandet gäller även dig som
bor i Simrishamn!
Talbokens dag
– att läsa med örat
22 september, kl. 10
Information och upplevelser. Bl.a. en guidad smakvandring av ljudstråket 100
% Simrishamn där vi försökt fånga en del av Simrishamns själ. Vår guide är berättaren och musikern Jerk
Elmén.
Samarbete med SRF Österlen och synkonsulenten
Lena Nilsson. Gratis.
För detaljerat program, se
simrishamn.se/bibliotek

Österlens museum är det
skånska museum som ökat
mest i antal besökare sedan
1991: besökarna blivit nästan tio gånger fler de senaste
20 åren. 6 000 besökare
1991, 57 000 besökare år
2009. Mellan åren 2004 och
2005 tredubblades besöks

antalet enligt siffror från
Tourism in Skåne. En nöjd
museichef, Lena Alebo,
konstaterar att den här sommaren varit en rekordsommar: museet har redan nu
uppnått målet för intäkterna
för hela året vad gäller biljettförsäljningen.

Personligt – 2000 år av Österlens historia
Österlenutställningen ”Personligt – 2000 år av Österlens historia” kommer att
visas hela året och under
hösten arrangeras tre programpunkter i direkt anslutning till utställningen:
– Caroline Ahlström Arcini:
Järrestadskvinnan – vad
kan ett skelett berätta.
27 september, kl. 19,
Salen, Österlens museum.
75 kr inkl. liten förtäring.
– Lena Alebo: Kafferep i

Simrishamn kring år 1900
– om kvinnorna och
kakorna. 27 oktober,
kl. 14, Österlens museum.
75 kr inkl. kaffe och
historiska kakor.
– Kyrkogårdsvandring
under Österlen lyser.
5 november, kl. 20.
Med samling på Österlens
museum. 75 kr inkl. varm
dryck med tilltugg.
Arr. i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Med hatt på stan
Under sommaren har en
helt ny stadsvandring med
simrishamnspersonligheten
och modisten Norma Bieth
som rättesnöre anordnats.
Tyvärr var vädret inte nådigt
just vid dessa tillfällen och
därför tar vi tillfället i akt att
åter en gång vandra ”Med
hatt på stan”. Rundvandringen, som tar ca 1,5 timme, avslutas med kaffe och
historiska simrishamnskakor på museet. Under visningen kommer man att få
bekanta sig med några personer som har eller kunde
ha levt i Simrishamn. Lena
Alebo leder vandringen.
Vid dåligt väder kan vi

Öppet
Öppettiderna på Österlens
museum är fram till 3 september måndag–fredag
kl. 11–17 och helgfria lördagar kl. 10–14.

stadsvandra inomhus i nya
Österlenutställningen!
Tid: 10 och 24 september
kl. 14 med samling på
Österlens museum, föranmälan till 0414-81 96 70.
Detta program går också
att beställa för grupper.
Ring Österlens museum
0414-81 96 70 för mer
information.
Efter 3 september tisdag–
fredag kl. 12–16 och helgfria lördagar kl. 10–14.
”Att gripa ett halmstrå”
finns kvar t o m 30 september och även strumputställningen står kvar under hösten.

Näringslivet i Simrishamn
Kommunens näringsliv utvecklas fortsatt starkt med
många nyregistrerade företag, under första halvåret 78
stycken. Under samma period har endast en konkurs
noterats. Kommunen har
idag 2 965 företag, man kan
konstatera att Simrishamns
kommun är en företagstät
kommun. Dessa siffror
måste ses som exempel på
ett gott företagsklimat i
kommunen.
Arbetsmarknadsläget har
klart förbättrats under 2011.
Simrishamns kommun har
20 % längre arbetslöshet
jämfört med samma tid förra året, 2,8 % totalt. Ungdomsarbetslösheten har
minskat från 5,5 % till 4,2
%, vilket är betydligt bättre
än såväl Skåne som rikssnittet.
Funderar du på att
starta eget?
Här är höstens informationskvällar i Simrishamn!
– Inspirationsträff
22 september kl. 18–20
på Marint centrum
– Fördjupningsträff
6 oktober kl. 18–20
på Marint centrum
Inspirationsträffarna vänder
sig till dig som tidigt funderar på att starta eget. Vad
ska jag rent allmänt tänka
på, vilken är min affärsidé,
vilka är mina kunder och
hur når jag dem, är alla några exempel på frågor som vi
tar upp under denna träff.
Fördjupningsträffarna är
särskilt för dig som kommit
lite längre och vill veta mer
om t.ex. olika företagsformer, hur man gör en budget
och hur man bäst marknadsför sitt företag.
Anmälan görs till
Lars Persson,
lars.persson@simrishamn.se,
0414/0709-81 91 22.
Information om höstens
nyföretagarträffar i Tomelilla och Ystad får du genom
att kontakta:
– Tomelilla: Lie Scheele,
0417-182 51, anne-line.
scheele@tomelilla.se
– Ystad, Ewa Alwén,
0411-57 75 65,
ewa.alwen@ystad.se
Starta eget-träffarna arrangeras i samarbete med Nyföretagarcentrum. Mer information och tidsbokning för

Eva Thuresson – årets företagarare 2010
enskilda rådgivningar finns
på sidan www.nyforetagarcentrum.se/ystad.
Nominera
”Årets företagare”!
Nu är det dags att nominera
”Årets företagare” i Simrishamns kommun! Vem vill
du ska få denna fina utmärkelse? Vilken företagare i
vår kommun har särskilt utmärkt sig med ett framgångsrikt företagande? Alla
är välkommen att lämna in
förslag redan nu. För att nominera är det enklast att an-

Foto: Tina Schedvin

vända blanketten som finns
på näringslivssidorna på
simrishamn.se.
Den ifyllda blanketten
skickas med post till: Företagarna Albo/Österlen, c/o
Thorvald Christensen, Killebacken 1, 277 31 Kivik.
Utmärkelsen ”Årets företagare” delas ut i november
månad i samband den stora,
årliga företagarfesten.
I fjol blev Eva Thuresson,
Allé, Eva Thuresson Mat &
Dryck AB, ”Årets företagare” i vår kommun.

Frukostmöte för
företagare 22 september
Företagare i Simrishamns
kommun hälsas varmt välkomna till höstens första
frukostmöte, torsdagen den
22 september kl. 07.30–9.00
på det nyöppnade gymmet i
Hammenhög. Frukost serveras!
Anmälan görs till
Lars Persson,
lars.persson@simrishamn.se,

eller till Jan Persson
jan.persson@yllegarden.se.
Frukostmötet arrangeras
av Simrishamns kommun
tillsammans med Hammenhögsbygdens byalag.
Ytterligare två frukostmöten kommer att hållas
under hösten, vi återkommer med närmare information.

Prenumerera på
nyhetsbrevet!.
Simrishamns kommun har
ett speciellt nyhetsbrev fyllt
med värdefull och intressant
information till näringslivet!
Nyhetsbrevet kommer med
8 nummer per år. Prenume-

rera genom att skicka ett ebrev till lars.persson@simrishamn.se. Nyhetsbreven
kommer sedan direkt hem i
din dator
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Aktuellt på
Österlens museum
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Välkommen
på Framtidsverkstad
Arbetet med att skapa en vision för Simrishamns kommun inleddes i våras. Den
ska ange en positiv färdriktning och vara underlag för
det konkreta arbetet med att
skapa målsättningar för
framtidens kommun. Kreativitet, engagemang, mod
och framtidstro är nyckelord.
Visionsarbetet startade
genom ett antal Framtidsverkstäder. De var populära
och gav många goda idéer
och intressanta perspektiv.
Nu inbjuder vi till fler tillfällen att delta i visionsarbe-

Kalendarium
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det
betyder att vem som vill får komma och lyssna. Kommunstyrelsens sammanträden är också öppna för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor som rör ärenden till kommunstyrelsens sammanträde vid en informationsstund före kommunstyrelsens sammanträden.
24 augusti
29 augusti
30 augusti
7 september
8 september
13 september
14 september
21 september
tet genom fler verkstäder i
september. Vi välkomnar:
– politiker den
		 14 september kl. 17–20,
		 Rådhuset i Simrishamn

– allmänheten den
		 18 september kl. 14–17,
		 F-hemmet vid kyrkan
i Östra Hoby
Välkommen!

Bergengrenska informerar
Nu när sommaren börjar
närma sig sitt slut kommer
här lite information om vår
verksamhet för hösten. I
Simrishamns kommun arbetar vi för att underlätta för
dig som stödjer, hjälper eller
ger omsorg till en annan person. Bergengrenska centret
är öppet för dig som hjälper
och stödjer din maka, make,
förälder, barn, syskon, vän
eller granne. Du kan få stöd
och hjälp på olika sätt. Till
oss kan du komma utan att
egentligen ha en orsak, kanske du vill komma in och ta
en kopp kaffe och prata med
någon. Att stärka sig själv, få
egen tid eller träffa andra
personer i samma situation
kan vara ett sätt att förbättra
situationen för anhöriga som
ger stöd och omsorg till någon annan. Till dig som är
anhörig till någon inom LSS

och IFO (socialpsykiatrin)
bjuder vi in dig att delta i en
anhöriggrupp där vi ger information och kan stötta dig
i dina funderingar, där du
också får möjlighet att träffa
andra i en liknande situation.
Drop-in-café
Drop-in-café på Bergengrenska har öppet alla tisdagar kl. 13–15 och torsdagar
jämna veckor kl. 13–15.
Mansgruppen: torsdagar
ojämna veckor kl. 13–15.
Det finns flera möjligheter för dig att besöka några
av våra drop-in-caféer. Vi
samarbetar med många frivilligorganisationer och våra
caféer finns i:
Hammenhög, torsdagar
en gång i månaden kl. 14–
16 (15 september, 13 oktober, 10 november, 8 december).

Kivik, torsdagar en gång i
månaden kl. 14–16 (22 september, 20 oktober, 17 november, 15 december).
Skillinge, onsdagar jämna
veckor kl. 13.30–15.30.
Borrby, onsdagar ojämna
veckor kl. 14–16.
Drop-in-café för anhöriga till någon som har demenssjukdom/minnesproblematik första fredagen i
månaden med start den 2
september på Bergengrenska. Där möter du kommunens Silviasyster och demenssamordnare.
Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att ringa eller besöka
oss. Du når oss på telefon
0414-81 91 65 eller så tittar
du in på Bergengrenska
centret som finns på torget i
Simrishamn.

Barngruppen Blåvinge
Vi på Blåvingegruppen är igång med rekrytering inför våren
och vill komma i kontakt med barn som behöver oss. Grupperna är öppna för barn i åldern 7–12 år!
Läs mer på simrishamn.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunfullmäktige
Socialnämnd
Kommunstyrelse
Kultur- och fritidsnämnd
Individ- och familjeutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämnd
Barn och utbildningsnämnd
26 september Kommunfullmäktige
Myndighetsnämnd
27 september Socialnämnd
28 september Kommunstyrelsens arbetsutskott

Fixartjänst
Är du pensionär eller funktionshindrad? Då kan du få hjälp
av kommunens fixartjänst.
Fixartjänst byter glödlampor, proppar, batterier och luftar
element, sätter upp tavlor och rullgardiner, hämtar saker
från vind eller källare med mera. Arbetet ska kunna utföras
av en person. Uppgifter som inte görs är trädgårdsarbete,
fönsterputsning och snöskottning. Likaså görs inte arbetsuppgifter som kräver yrkeskunnig hantverkare.
Denna service är till för pensionärer och funktionshindrade, som är boende i Simrishamns kommun. Insatsen är
avgiftsfri. Eventuellt material bekostas av beställaren.
Vill du veta mer eller behöver hjälp?
Kontakta Ulf Carlsson, 0414-81 92 92,
telefontid måndag–fredag kl. 8.00–11.30.

Vill du ställa ut
på Galleri Valfisken?
Utställningsverksamheten kommer att öppna på kommunens konsthall galleri Valfisken igen.
Är du intresserad, läs mer på
www.simrishamn.se/gallerivalfisken

Lokaldelen
I år har vi utförlig information om kommunens direkttelefonnummer i telefonkatalogen Lokaldelen som utkommer i
mitten av september, men i Gula sidorna återfinns numera
bara vårt växelnummer, 0414-81 90 00, som tillsammans
med telefonnumret till Kontakt samhällsbyggnad, 0414-81
92 00 är de två viktigaste.
På simrishamn.se finns också en minitelefonkatalog i
pdf-format att ladda ner, med samma information om kommunens direktnummer som den som återfinns i Lokaldelen.

____

Barngruppen Blåvinge är ett stöd- och utbildningsprogram
för barn i åldrarna 7-12år vars familj har eller har haft en
känslomässig sjukdom (kemiskt beroende, psykisk ohälsa,
våld) eller lever/har levt i en familj med konfliktfyllda separationer. Det är vanligt att barn i dessa familjer tror att de är
ensamma om sina upplevelser. De tar också ofta på sig skulden för det som händer i familjen.

Ansvarig utgivare: Anna Thott

Foto: Bengt Bengtsson

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

Fredagen den 26 augusti är det Öppen scen på Bénkadí kl. 19.00–23.30. På scen står lokala förmågor och
morgondagens stjärnor.

Nästa kommuninformation kommer 29 september
simrishamn.se

