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Närheten till havet, naturen och goda miljöer ger oss goda 
förutsättningar för att kunna leva och bo i Sölvesborg. När 
vi behöver hämta energi och samla kraft är det viktigt att vi 
har tillgång till olika aktiviteter som vi kan göra på vår fritid.
I Sölvesborg har vi dessa förutsättningar men vi behöver 
ständigt utvecklas, vi får inte slå oss till ro och vara nöjda.

Vi har ett fantastiskt föreningsliv som dagligen, 365 dagar 
om året bedriver verksamhet för många personer. Svenskt 
föreningsliv är unikt och bredden på våra olika föreningar och 
dess verksamhet är stor. Utöver den ordinarie verksamheten 
som föreningslivet bedriver så genomförs det också andra 
aktiviteter vid särskilda tillfällen under året. Ett exempel är 
vårt kulturkalas som precis har genomförts och programmet 
har varit fullt med aktiviteter från föreningslivet men också 
från våra fritidsgårdar samt utställare och föreläsare.

För att bedriva en bra verksamhet krävs det en god tillgång 
till funktionella anläggningar och samlingslokaler. För att 
möta upp de behov som finns idag och i framtiden, är det vik-
tigt att vi ser över våra anläggningar, och anpassar dem efter 
förutsättningar och behov. 

Sommaren 2018 slog rekord värmemässigt, och våra stränder 
har varit flitigt besökta från maj-september. Stora mängder 
av tång har blåst in och detta har varit ett stort problem för 
alla kustkommuner som ligger runt Hanöbukten. Vi är stolta 
över våra stränder och angelägna om att de ska vara i bra 
skick. Genom att planera arbetet med våra stränder vill vi 
erbjuda våra invånare och besökare en attraktiv strandmiljö. 
Vi har under 2018 tagit fram en ny strandplan, ett uppdaterat 
dokument för hur vi sköter stränderna på bästa sätt. Kusten 
är ett viktigt inslag i friluftslivet och utgör en stor tillgång för 
kommuninvånarnas allmänna rekreationsmöjlighet året om. 

Fredrik Olsson
Fritidschef
Kommunledningsförvaltningen
fredrik.olsson@solvesborg.se
0456 - 81 60 61

Sölvesborg – en plats med 
fantastiska förutsättningar

Vad tycker du om vår 
tidning Naturligtvis?
 
Hjälp oss att göra tidningen bättre. Vad vill du 
läsa om i Naturligtvis? 

Svara på vår läsarundersökning – och du är  
med i utlottningen om biobiljetter!
Svara på några enkla frågor i vår webbenkät, 
och du är med i utlottningen om biobiljetter till 
Scala bio i Sölvesborg. Skicka in ditt svar senast 
den 8 januari 2019.

Läs mer solvesborg.se/lasarundersokning



– Vår verksamhet KRAV-certifierades 
2015 och vi jobbar kontinuerligt med 
att vara så klimatsmarta som möjligt. 
Vi har tydliga mål: 25% av våra inköp 
ska vara ekologiska eller KRAV- alter-
nativt MSC-märkta. Vi serverar bara 
KRAV-mjölk och frukten är 100% eko-
logisk. Det är generellt dyrare men vi 
har ett säsongstänk och då går det att 
hitta bra priser.  

– Skolmat är något som många har 
åsikter om. Vi får ofta frågor om 
varför kommunen inte alltid och bara 
köper närodlade råvaror. Det beror på 
EU-lagstiftningen och reglerna kring 
offentlig upphandling – råvaror från 
EU-länder ska konkurrera på samma 
villkor. Men allt färskt kött som vi 
serverar är svenskt, ja till och med 
från Blekinge/Kalmar och kycklingen 
är också inhemsk. Det beror på att vi 
ställer specifika krav på de produkter-
na som bara vissa leverantörer klarar. 

Attitydförändringar och 
gröna möjligheter

Utöver inköpen så jobbar Måltids-
service med en rad åtgärder och 
metoder för att göra verksamheten 
mer hållbar och förändra attityden till 
vegetarisk kost.
– En målsättning är att minska svinnet. 
Därför ger vi medarbetarna i köken 
kunskap så att de kan prata med 
matgästerna och genomför mätningar 
fyra gånger om året. Vi växlar mellan 

att mäta tallrikssvinn – det som  
hamnar på gästernas tallrikar men 
aldrig i magen – och kökssvinn som 
handlar om att mäta om vi producerar 
rätt mängd mat i våra kök. 
Många är skeptiska till smaker och 
rätter som man inte känner igen 
hemifrån. Annika och Greger jobbar 
mycket med att få sina unga mat-
gäster att testa vegetariskt så att de 
i förlängningen ser på alla maträtter 
som just mat – inte som vego eller 
”vanlig”. 
– Vi sitter med när förskolebarnen 
äter och hälsar på tredjeklassarna 
som får göra en enkätundersökning. 
Den här hösten har vi en provperiod 
där alla skolelever kan välja ett ve-
getariskt alternativ, inte bara de som 
förbeställt. Vi hoppas att det blir en 
permanent lösning. 

Matgäster i alla åldrar

Inom äldreomsorgen är det svårare 
att nå fram. Varken Christina eller de 
som lagar maten träffar matgästerna 
och det finns en ganska stor skepsis 

mot ”nymodigheter”. De allra flesta 
vill ha det de alltid ätit och är vana 
vid. 
– Men målen och åtgärderna är 
desamma; vi mäter svinn för att få ba-
lans i beställningarna, köper eko- och 
KRAV-produkter och följer riktlinjerna 
i Livsmedelsverkets måltidsmodell.
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Kommunernas kök 
serverar mat med 
höga krav
Måltider till skola, barn- och äldreomsorg är ett av de områden som sköts genom 
kommunalförbundet SBKF. Vi pratar hållbarhet med arbetsledarna Annika Velin, 
Christina Ivarsson och Greger Bojeby som ansvarar för de 32 köken i Sölvesborg 
och Bromölla. Det visar sig handla lika mycket om att skapa nyfikenhet, ändra 
mönster och öka medvetenheten som om inköpen.

Intresserad av att jobba 
som timvikarie?

I de kök som Christina, Annika, 
och Greger ansvarar för jobbar 
ca 70 fastanställda och ett tiotal 
timvikarier. 
– Vi behöver fler vikarier så hör 
av dig om du är intresserad!  
Och följ oss gärna på Facebook.
facebook.com/Måltidsservice
-Sölvesborg-Bromölla

Frågor? Kontakta verksamhets-
chef Jenni Sällberg  
0456-81 61 52 
jenni.sallberg@sbkf.se
För mer info skbf.se

Greger, Annika och Christina

Livsmedelsverkets riktlinjer 
i måltidsmodellen
En måltid ska vara: god, närings-
riktig, hållbar, trivsam, säker och 
integrerad.
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Så styrs en kommun
En kommun styrs av politiker som valts av medborgarna. 
Politikerna tar beslut om till exempel budget och i över-
gripande frågor. Kommunfullmäktige är kommunens 
högsta beslutande instans. Alla frågor som kommer till 
fullmäktige förbereds i en nämnd. I mindre frågor kan 
nämnderna besluta direkt. En kommun styrs av vissa lagar, 
men till ganska stor del kan kommunerna själva bestämma 
hur verksamheten ska se ut och drivas. Det kallas för det 
kommunala självstyret och är en princip som är inskriven i 
regeringsformen, som är en av våra grundlagar.

De flesta förtroendevalda politiker i Sverige på kommunnivå 
är fritidspolitiker. Det betyder att de sköter sina uppdrag 
vid sidan av arbete eller studier. De får dock ersättning 
för de sammanträden som de deltar på, resekostnader, 
förlorad inkomst m.m. Till sin hjälp att verkställa besluten 
har de förtroendevalda politikerna alla kommunanställda: 
allt från hemtjänstpersonal, lärare, sekreterare, arkitekter, 
ingenjörer, strateger, handläggare, verksamhetschefer 
med flera. 

Läs mer solvesborg.se/kommun-och-politik

Månaderna innan de allmänna valen 
vart fjärde år är bråda dagar för kom-
munkansliet i Sölvesborg. Kansliet är 
nämligen den avdelning i kommunen 
som har huvudansvaret för att stödja 
de förtroendevalda politikerna i val-
nämnden med den praktiska plane-
ringen kring valet.

Glada människor och  
spännande väg till resultat

Personalen på kansliet arbetar i van-
liga fall med ärendehantering, juridik, 
upphandlingsstöd, arkivverksamhet, 
försäljning och upplåtelse av mark, 
tomtkö, borgerliga vigslar med mera. 
Under valår prioriterar man om, och 
låter de saker som kan göra det få stå 
på paus tills valet är genomfört. 

– Det bästa med att arbeta med det 
här tycker jag är att träffa alla glada 
människor, säger Monica Andersson 
som är kommunsekreterare på 

kansliet. Särskilt givande har den 
ambulerande röstmottagningen varit, 
då vi bland annat varit ute på våra 
särskilda boenden för äldre. Ambu-
lerande röstmottagning innebär att 
vi kommer till dem som ska rösta 
istället för tvärtom. Den typen av 
röstmottagning är till för dem som av 
någon anledning inte kan ta sig till en 
röstningslokal själv, förklarar Monica. 
Det var första gången i år som vi kunde 
erbjuda det, och där känner jag verk-
ligen att vi gjorde en demokratisk och 
social insats. 

– Jag tycker det är intressant med 
hela processen, säger Johanna Lilja 
som är registrator och valsamordna-
re. Allt från hur vi sökt röstmottagare, 
utbildat dem, arbetat med förtidsröst-
ning, räknat röster på valnatten och 
skickat iväg dem till kontrollräkning 
hos Länsstyrelsen, till att vi nu vet 
den slutliga mandatfördelningen. Det 
har varit spännande att få vara med 
hela vägen!

Viktigt val och många som 
hjälpt till

– Det här har varit ett viktigt val för 
många medborgare, och det är ett 
stort arbete bakom där många gjort 
ett fantastiskt jobb: kommunkansliet, 
alla röstmottagare, medborgarkonto-
ret som haft hand om förtidsröstning-
en i stadshuset, de administratörer 
som kansliet “lånat” från barn- och 
utbildningsförvaltningen, PostNords 
personal i Sölvesborg som hjälpt till 
med sorteringen och vaktmästare 
för de fastigheter som fungerat som 
röstningslokaler bara för att nämna 
några, säger Johanna. 

–  Det är ett jobb med ett stort ansvar, 
men som sagt är det väldigt intres-
sant och vi som jobbar med det har 
väldigt roligt under tiden. Och det 
dröjer inte länge innan det är dags 
igen, den 26 maj är det EU-val  
avslutar Johanna med ett skratt.

Är du intresserad av att vara 
röstmottagare i EU-valet?
Kontakta valsamordnare  
Johanna Lilja, 0456-81 61 21,
kommunkansli@solvesborg.se 

Vill du bli röst-
mottagare?

Ett viktigt val för 
många – till riksdag, 
kommun och 
landsting

Från vänster valsamordnare Johanna Lilja 
och kommunsekreterare Monica Andersson



Naturligtvis | 5

När ska jag väja och när ska jag köra? När får jag stanna 
och när kan jag gå? Många känner sig osäkra och med 
osäkerhet kommer ökad risk för olyckor och en hel del 
irritation. 

– Det kan låta konstigt men i trafiken är det en fördel att 
förutsätta att inga gör som de ska. Genom att alltid vara 
uppmärksam och titta en extra gång kan du undvika farliga 
situationer och olyckor – oavsett om du kör bil, går eller 
cyklar, säger Milos Jovanovic på tekniska avdelningen.

– Som gångtrafikant har du företräde vid övergångsställen, 
alltså dem med vägmarkering (vita streck på marken), 
men inte annars. Men det är viktigt att inte bara kliva ut 
fast du har rätt till det. Du måste tydligt visa att du vill gå 
över vägen – ha ögonkontakt med förare i fordon som  
passerar. Som cyklist i just Sölvesborg har du aldrig före-
träde vid cykelpassager, utom om du har grönt ljus vid vår 
signalreglerade korsning (trafikljuset) i centrum.

Sällan säkrare med zebra

– Jag pratar ganska ofta med sölvesborgare som är kri-
tiska till att ett övergångsställe som funnits länge gjorts 
om till gångpassage. Man tänker att det borde försämra 
säkerheten på platsen eftersom många fortsätter förut-
sätta att fordonstrafiken ska stanna. Men faktum är att 
olyckorna vid övergångsställen med vägmarkering ökat 
kraftigt sedan zebralagen* kom år 2000. Flera forskare 
menar att de därför borde tas bort helt och hållet på platser 
där hastigheten inte är säkrad till max 30 km/h.

Vad gäller var?

Ordnade och oordnade. Passager och överfarter.  
Variationerna och begreppen är många. Är du intresserad 
och vill veta mer? På solvesborg.se/trafikregler och  
transportstyrelsen.se hittar du tydlig information.

*Zebralagen reglerar att fordonstrafik ska stanna för  
fotgängare vid övergångsställen.

På den säkra sidan i trafiken
– vilka regler gäller ?

Skånevägen nära korsningen vid brandstationen:
Det här är ett övergångsställe med avsmalnad väg. Här 
finns både skylt och vägmarkering. De många säkerhets-
åtgärderna beror på att det är en väg som många skolbarn 
rör sig på. Här ska fordon stanna för gångtrafikanter som 
tydligt visar att de vill gå över.

Trädgårdsgatan vid Resecentrum:
Det här är ett övergångsställe med cykelpassage. Här 
finns både vägskylt och vägmarkering, dessutom är 
vägbanan upphöjd. Här har fordonstrafik väjningsplikt för 
gångtrafikanter som tydligt visar att de vill gå över; men 
inte för cyklister.

Järnvägsgatan vid korsningen med Norra Bryggerigatan 
(parkourparken):
Det här är en ordnad gångpassage. Vägen är avsmalnad för 
att göra det lättare för fotgängare att passera snabbt och 
säkert när vägen är fri från fordon. Gående och cyklister 
har väjningsplikt men fordonsförare ska anpassa hastig-
heten så att den som redan börjat korsa gatan kan passera 
på ett tryggt sätt. 

Förbered dig för mörka tider
I trafiken löper du tre gånger så stor risk att råka ut 
för en olycka i mörker som i dagsljus. Med reflexer 
syns du på ungefär 125 meters håll i mörker om du 
möter en bil som har halvljuset påslaget. Då har föra-
ren god tid på sig att sakta in. Saknar du reflexer och 
bär mörka kläder, syns du inte förrän bilen är 20–30 
meter från dig.

Bra vinterskor är en annan viktig säkerhetsfaktor. 
De flesta fotgängare som skadas allvarligt i trafiken 
gör det i samband med fallolyckor orsakat av halka. 
Använd vinterskor med bra sula eller halkskydd.
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Besöksnäringen i Sölvesborg lockar och levererar 
 
Rekordvärme rekordlänge och 
torrare än torr. Sommaren 2018 
kommer de flesta av oss sent att 
glömma. Det gäller inte minst 
våra handlare och andra aktörer 
inom besöksnäringen i Sölvesborg 
som ser tillbaka på en riktigt bra 
säsong. Sanna berättar:

– Man kan tro att det skulle vara dåligt 
för handeln när det är strandväder 
dag efter dag men det verkar som 
att turisterna velat ha omväxling. Vår 
handelsutvecklare Ann-Louise Bolin 
berättar att man konstaterat en  
ökning på 40%, mätt i antal besökare 
i stadskärnan jämfört med 2017. Det 
är helt fantastiskt! Den största andelen 
av de som besökte vår stadskärna och 
våra butiker kom från Kristianstad, 
Åhus och Danmark.

– Sedan var det långa grillförbudet 
positivt för krögarna, deras sommar-
siffror är också mycket bra. 

Sölvesborg ökade mer

Blekinge och Värmland var de län som 
hade största relativa ökningen av 
besöksnätter i år (jan–juli). Siffran för 
länet var 6 procent men Sölvesborg 
ligger högre med 13 procents ökning. 
– Vi har sett att fler österrikare och 
schweizare hittar till oss och de flesta 
är aktiva naturturister. Tyskland är 
fortfarande största nationen och an-
talet tyska turister fortsätter att öka.

– Hanö var en riktig ”raket” den här 
sommaren. Det kommer fler besökare, 
de stannar längre och de återvänder. 
Hanöbåten hade 40 procent fler 
resenärer än i fjol, till viss del kan det 
bero på kvällsturerna som infördes i 
år. Det har också gått att ta båten från 
Karlshamn och det har varit riktigt 
populärt. Antalet segel- och motorbåtar 
i gästhamnen var nära 2400, det är en 
ökning med nära 10 procent.

– Och så ska vi inte glömma Noger-
sunds ställplats för husbilar och 
Sölvesborgs Golfbana som fick fina 
placeringar på rankinglistorna  
– sådant sätter kommunen på kartan.

I ständig utveckling

– Våra aktörer är duktiga på att 
utveckla sina koncept. Många av dem 
imponerar stort med sin kreativitet 
och förmåga att alltid vilja förbättra 
sig. Våra camping-, vandrarhem- och 
hotellägare gör ett fantastiskt arbete 
som får våra besökare att både stanna 
längre och komma tillbaka. Under 
våra nätverksträffar pratar vi om hur 
viktigt det är att känna av behoven 
– Vad har vi? Visar vi upp det på rätt 
sätt? Vad saknas? Hur kan vi lösa det? 
Och det är så vi måste tänka för att 
stärka Sölvesborg som besöksmål  
– ännu mer!

Stränderna då? 

Också kommunens nye fritidschef 
Fredrik Olsson gjorde sin första som-
mar i år. Skötseln av stränderna är 
en ständigt het potatis som ligger på 
Fredriks bord. Under 2018 har man 
tagit fram en ny strandplan, ett upp-
daterat dokument för hur vi sköter 
stränderna på bästa sätt. 

Oj vilken sommar!
Sanna Persson började sin tjänst som besöksnäringsutvecklare i 
Sölvesborgs kommun i mars. Och vilken start det blev med både 
värmerekord, grillförbud och filminspelning av TV 4-gruppen.
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Sannas topplista:

Mest spännande 
framöver
Fiskedestination Blekinge 
visar upp Sölvesborg

TV 4 har spelat in ett program i varje 
Blekingekommun och visar upp hela 
besöksmålet, inte bara fisket. Kanske är 
inte alla i familjen fisketokiga? Då kan 
övriga medlemmar upptäcka resten av  
Sölvesborg – shoppa, äta, bada, njuta, 
vandra och cykla. Det blir en väldigt 
fin exponering av vår kommun och det 
känns så roligt att få visa upp allt vi har. 
Programmet sänds i TV 4-gruppens olika 
kanaler under våren.

Bed & Breakfast i Nogersund

Till årsskiftet öppnar ett B&B med 16 
bäddar i Nogersunds hamn. Hembygds-
föreningen och Hamnföreningen gör 
satsningen tillsammans och intresset är 
stort – boendet har redan nu bokats upp 
för Sweden Rock Festival och Hällevik 
Tradjazzfestival. Vad det ska heta?  
Namnet, som röstas fram bland sju final-
bidrag, avslöjas vid invigningen.

Digital turistservice – nära 
turisterna

– Vi tittar på att införa digital service som 
ett komplement till den fysiska i Stads-
huset. Med touchskärmar utplacerade 
runt om i kommunen och en app som kan 
kopplas ihop med t.ex. Visit Sölvesborg 
och Tripadvisor, kan vi ge besökare den 
information de söker precis där och när 
de behöver den. Ytterligare en fördel 
med det digitala är att vi får statistik för 
att kunna utvärdera vad som funkar bäst 
och används mest.

Sanna Persson, Besöksnäringsutvecklare
0456-81 61 65, sanna.persson@solvesborg.se

Hanö – en semesterraket 
sommaren 2018

Trädgårdsdagen 
lockade tusentals 
besökare i somras

Fiskedestination
– vad är det?

Fiskedestination är ett 
svenskt fiskeprogram där 
programledaren och sport-
fiskeprofilen Johan Broman 
fiskar sig runt jorden, och  
besöker resmål i både när 
och fjärran. Reseäventyr, 
goda råd och lokal musik, 
mat och dryck blandas med 
spännande fiske, som är 
kärnan i programmet.

Filmteamet i TV4 produktionen Fiskedestination fr. vänster Ted Johansson, 
Johan Broberg (lokal fiskare) och Marcus Johansson

Fiskeprofilen Johan Broman 
filmas på Hanö
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Ungdomsråd för 13-19 åringar
Heidi Laine Lundgren som fått uppdraget som ung-
domssamordnare berättar: det som är särskilt roligt 
med den här nya satsningen är att den relativt snabbt 
kommer att ge konkreta resultat. Ungdomsrådet 
kommer att träffas fyra gånger per år och bestå av 
representanter från Mjällby skola, Bokelundsskolan 
och Furulundsskolan i åldern 13-19 år. 
–De kommer att få en budget på cirka 200 000 
kronor, och deras uppgift blir att dela ut 75% av den 
här budgeten till de förslag som andra 13-19 åringar i 
kommunen skickar in till dem, och som rådet tycker är 
tillräckligt bra. De resterande 25 % ska gå till att utbilda 
ungdomsrådet genom studiebesök, föreläsningar med 
mera. 

Med respekt för skolans verksamhet
Allt arbete med ungdomsrådet kommer att ske med 
respekt för skolans verksamhet, understryker Heidi. 
Diskussioner pågår just nu med rektorerna inför ung-
domsrådets bildande. Den ungdomspolitiska styrgrup-
pen träffas i december och första sammanträdet med 
ungdomsrådet planeras ske i början av nästa år. 

Läs mer solvesborg.se/okat-ungdomsinflytande

Snart kommer vi hem 
till dig!
Fyller du 80 år och lever hemma? Har du inga insatser 
från omsorgsförvaltningen? Då får du snart ett brev 
där vi erbjuder dig ett hembesök från oss. Syftet med 
besöket är att skapa förutsättningar för ett fortsatt 
självständigt liv, och öka tryggheten genom informa-
tion om vad du kan få hjälp med, och vart du vänder 
dig för ansöka om hjälp. Vid hembesöket berättar vi om 
utbudet av sociala aktiviteter, frivilligverksamheten, 
fixartjänsten och pratar om säkerhet i syfte att före-
bygga fallolyckor.

Frågor? Kontakta Anhörigsamordnare Christina Hallberg, 
0456-81 67 45, christina.hallberg@solvesborg.se

Så tränar du för att 
undvika fall
När vi blir äldre ökar risken för fallolyckor, men med 
regelbunden balans- och styrketräning 2-3 ggr/vecka 
kan du minska risken att det sker. Det är aldrig för sent 
att börja träna!

Enkla hemövningar för att träna balans och undvika 
fallskador
• Tyngdöverföring - Stå bredbent och låt fötterna 

peka snett framåt. Förflytta kroppstyngden växel-
vis från höger till vänster ben. 

• Balansgång - Gå balansgång på ett streck  
(till exempel en tejpremsa) på golvet. 

• Häl- och tågång - Gå på hälarna en viss sträcka.  
Gå därefter på tå. 

• Stå på ett ben - försök att hitta balansen, behöver 
du stöd kan du hålla i diskbänken eller i en stol. 

Vill du ha fler tips på bra balansövningar som du lätt 
kan göra hemma? Socialstyrelsen har många bra råd: 
socialstyrelsen.se/fallolyckor/balanseramera

Balansträning och gympa på Duvans mötesplats
Önskar du träna i grupp? Vi erbjuder balansträning och 
sittgympa på Duvans mötesplats.  
Se program på solvesborg.se/motesplatser

Frivilligverksamhet
Vill du berika ditt liv och andras genom att engagera 
dig ideellt som frivillig? Anmäl dig till vår frivilligverk-
samhet, en social gemenskap med senior eller  
seniorer i grupp. Du avgör själv hur mycket tid du vill 
bidra med. 

Är du som senior i behov av sällskap och stöd i din 
vardag? Vill du ha sällskap till sociala aktiviteter, en 
promenadvän, eller bara ha sällskap vid en fika? Vi ser 
till att du kommer i kontakt med någon av våra frivilliga.

Frågor? Kontakta frivilligsamordnare Christina Nordin, 
0456-81 60 38, christina.nordin@solvesborg.se

Ungdomar ska få ökat 
inflytande i Sölvesborg
Ett ungdomsråd med en egen budget och en anställd 
tjänsteperson som arbetar 50 % som ungdoms-
samordnare. Det är bara ett par exempel på våra nya 
satsningar på ökat ungdomsinflytande i Sölvesborg. 

Frågor? Kontakta ungdomssamordnare Heidi Laine Lundgren, 
0456-81 61 08, heidi.lainelundgren@solvesborg.se



Vad händer 
här då?
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En lägesrapport för 5 samhällsbyggnadsprojekt 
Det projekteras, byggs och förbättras både här och där i kommunen. Vi bad 
Magnus Runesson, projektledare på samhällsbyggnadsförvaltningen om en 
lägesrapport för 5 aktuella områden/projekt. 

1Svarta Hejan: ett nytt bostads-
område

I anslutning till Valjeviken byggs 
ett helt nytt bostadsområde med 
sju tomter för enbostadshus och en 
större tomt för flerbostadshus i två 
våningar. Här är gator och annan in-
frastruktur klara, fyra av tomterna är 
sålda och en femte bokad. Byggstart 
på tomterna blir i april 2019 efter-
som området fyllts upp och marken 
behöver sätta sig. När det gäller den 
större tomten för flerbostadshus vann 
C4 Hus markanvisningstävlingen med 
sitt förslag.

2  Bredgatan: ombyggnad och nya 
parkeringsplatser

Här vill vi förbättra utseende och 
trivsel och erbjuda fler parkerings-
platser för pendlare m.fl. Gatan ska 
återställas så att hela vägbanan har 
kullerstensbeläggning, idag är vissa 
delar asfalterade. Grönytan i mitten 
ska göras iordning och få kantsten av 
granit och ny, bättre belysning ökar 
tryggheten. 
Parkeringen får ca 50 platser och blir 
tillgänglighetsanpassad. Här ska fin-
nas möjlighet för laddning av upp till 
fyra elbilar. Entreprenör är utsedd och 

startmötet hölls i mitten av oktober. 
Byggtiden är satt fram till 31 januari 
2019 men vår förhoppning är att det 
går snabbare än så. 

3 Kämpaslättens handels- och  
industriområde: etapp 2 

Nya fastigheter och verksamheter 
är ”vardagsmat” på Kämpaslätten. 
Senast i raden är padelhallen som 
invigdes i oktober. Vi har många 
intressenter på den befintliga marken 
och tror på fortsatt högt tryck. Därför 
projekterar vi under hösten etapp två 
av Kämpaslätten. Företagsetableringar 
är ofta långa processer och vi vill vara 
förberedda. Infrastrukturen ska vara 
klar sommar/höst 2019.

4 Hällevik: bättre gång- och cykel-
väg 

Det här är ett pågående om- och 
tillbyggnadsprojekt där vi kopplar 
ihop den befintliga cykelvägen mellan 
Nogersund och Strandvallen med Häl-
leviks by. Den gångstig som går från 
Fiskemuseet, via hamnplan och fyren 
till Hanöhus, förbättras och breddas. 
En helt ny sträcka anläggs vid Hälle-
viksbadet/Strandvallen. Här breddas 
vägbanan och vi sätter pollare för att 
skilja gång- och cykelväg med bilväg. 
Detta projekt ska vara klart under 
2018. 

5 Sölve: nytt industriområde
Söder om E22, i anslutning till 

avfarten mot Miljöstationen, pro-
jekterar vi för ett nytt verksamhets-
område. Placeringen i närheten av 
motorvägen och områdets storlek gör 
att de passar särskilt bra för företag 
inom logistik och transport. Ett flertal 
företag har redan visat intresse för 
marken – det finns ett tryck även här. 
Projektering pågår och det blir bygg-
start under våren 2019.

Bredgatan

C4 tävlingsförslag, Svarta Hejan

Nu gör vi det enklare 
för cyklister att hitta
Med start under hösten börjar vi 
sätta upp skyltar för gång- och 
cykelvägarna längs med sträckorna 
Sölvesborgs resecentrum - Mjällby- 
Hällevik och Ljungaviken - Sandviken.  
På de nya skyltarna kommer de som 
går, cykelpendlar eller turistar på 
cykel i Sölvesborg att se avstånden 
till kommunens tätorter med ett 
intervall som är mer anpassat för 
gång och cykel, jämfört med de väg-
visningsskyltar som redan finns för 
bilar och annan motordriven trafik. 

Läs mer
solvesborg.se/ny-cykelvagvisning

Har du sett den nya  
platsen för Ljungavikens 
utsiktstorn?
Utsiktstornet i Ljungaviken hittar du 
nu i närheten av Sölvesborgs golfbana. 
Tornet är cirka fem meter högt och pla-
cerat i sumpmark där hav möter land, 
vilket gör det till en utmärkt plats att 
upptäcka Sölvesborgsvikens fågelliv 
ifrån. 

– Den här platsen är så oerhört vacker, 
säger miljösamordnare Helen Gårner, 
som är en av dem som varit drivande 
bakom att tornet hamnat på den nya 
platsen. Uppifrån tornet kan man se 
Sölvesborg ur ett helt nytt perspektiv.

Läs mer
solvesborg.se/ljungavikens-utsiktstorn

Utsiktstornet i Ljungaviken

Svarta Hejan



– Vill du sälja på vår pop-up loppis och marknad?  Hör av 
dig till Handelsföreningen i Sölvesborg om du är intresse-
rad! Och följ oss gärna på Facebook för mer information, 
säger handelsutvecklare Ann-Louise Bolin.

Ingen jul utan julmarknad anno 1840

För 24:e gången är det julmarknad i Slottslängorna första 
helgen i advent, den 30 november – 2 december. Att jul-
marknaden är omtyckt är lätt att förstå. För många är det 
just då julkänslan infinner sig. 
– I år möter du 55 stycken duktiga och entusiastiska 
utställare berättar Pernilla Weirum. Tre av dem, Lena Ys-
berg (tovat), Tommy Winberg (träsnideri) och Anne-Marie 
Känno (stickat och virkat) har varit med sedan starten. 
Vad är det som gör att man väljer att vara med på samma 
marknad under så många år frågade vi Lena Ysberg:

– För mig känns det fantastiskt kul att få dela mitt ska-
pande tillsammans med andra hantverkare. Många gånger 
är man ganska ensam i det arbete man gör och därför är 
det extra kul att umgås med likasinnade och dela med sig 
av erfarenheter. Sen är det alltid lika roligt att träffa sina 
kunder. Jag har många som kommer från år till år och 
som undrar över vad jag har för nyheter i år. Lite roligt 

Med drygt en vecka kvar till första helgen 
i advent är arbetet och planerna i full gång 
med att skapa en stämningsfull jul i Sölves-
borg. Vi träffar handelsutvecklare Ann-Louise 
Bolin och kultur- och arrangemangssamord-
nare Pernilla Weirum och Lukas Wägbo för 
att få veta lite mer om vad som är på gång i 
jul! 

Den 26 november startar Handelsföreningen upp årets 
JulYra. JulYran genomförs för sjätte året i rad och har 
blivit en riktigt populär aktivitet för sölvesborgare  
berättar Ann-Louise Bolin. Handlar du för 200 kr i någon 
av handelsföreningens butiker får du ett stämpelkort och 
en stämpel. Har du samlat ihop sex stämplar kan du lämna 
in ditt kort vid JulYrans final på Stortorget lördagen den 
22 december. Då är du med i utlottningen av vinster på 
ca 45 000 kr. Är ni flera personer i hushållet kan alla 
använda samma stämpelkort. Tar du emot reklam i din 
brevlåda kan du även hålla utkik efter ett välfyllt rabatt-
häfte som kommer inom kort. 

Återvinningstrendig julloppis

– I år förstärker vi julkänslan med belysning i rondellen 
vid Blekingeporten, och vi kan även lova en fin överrask-
ning på Stortorget. Under adventshelgerna anordnar 
Handelsföreningen julstämning i före detta Livlokalen på 
Stortorget. Det blir en nostalgisk och miljösnäll julloppis, 
och marknad med konst, hantverk, återbruk och mycket 
annat. 
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En extra god jul

Hantverkare Lena Ysberg



är också att jag, Tommy och Anne-Marie, som varit med 
i alla år, har som tradition att vi dricker glögg och äter 
räkmacka tillsammans. En härlig tradition som vi håller 
på, berättar Lena.

– Det går inte att ta miste på julstämningen i Slottsläng-
orna, marknadsborden fylls av juldekorationer, smycken, 
charkuterier, bröd och bakverk, frukt och grönsaker och 
en massa mer. Givetvis finns även Tomten på plats och 
de söta alpackorna som man kan klappa, berättar Lukas 
Wägbo. Nytt för i år är att den fasta scen som tidigare  
funnits i Slottslängorna nu tagits bort och ger plats för 
flera sittplatser där man kan sitta och fika.  

Läs mer solvesborg.se/julmarknad
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Julhandla lokalt
Julens öppettider 
Sölvesborgs Handelsförening

Lördagsöppet i advent: kl. 10-15
Söndagsöppet i advent: kl. 12-15  
(gäller ej 23/12 då affärerna håller öppet kl. 10-15)
Julafton: kl. 10-12
Juldagen: Stängt
Annandagen: kl. 10-15
Nyårsafton: kl. 10-14
Nyårsdagen: Stängt
Trettondagsafton: kl. 10-15
Trettondagen: Stängt

Avvikelser kan förekomma.

Visste du det här om julmarknaden?
Att det används 500 kilo granris och 28 julgranar 
till att dekorera slottslängorna med?

Att det sägs att det spökar i slottslängorna på  
nätterna?

Att det blev kaos under Julmarknaden 2017 när alla 
trodde att strömmen hade gått - men det visade sig 
att det var tomtemor som hade lutat sig mot  
väggen och råkat slå av strömbrytaren?

Att Wiktor Olssons chark har en dunderstark korv, 
kanske en av världens starkaste – vågar du testa 
den?

Att ett år blev alla barn utan äpplen som man skulle 
bjuda på. Under natten hade tomtefar fått besök av 
möss som bitit hål i vartenda äpple och all frukt fick 
kastas?

Att en jul var det nära att man inte fick upp portarna 
till julmarknaden. Det var så kallt att alla låsen frös 
och man fick värma alla lås med tändare för att få 
upp dörrarna i tid.

Kultursamordnare 
Pernilla Weirum

Kom och klappa alpackorna

Julens
klapperbjudanden

är här
från

Mysiga handelsstaden Sölvesborg

Gäller 26 november till 24 december 2016

God jul

Sölvesborg

Musikunderhållning under  
Julmarknaden

Julmarknaden bjuder på musikunderhållning under hela 
helgen. På fredagskvällen ger Musikskolans lärare en 
julkonsert, och under under lördagen kan du se musik-
skolans elever uppträda. Besöker du marknaden under 
söndagen kan du njuta av toner från Anettes jultrio.

Skridskoåkning  
– en gratis aktivitet
Nu är det hög tid att snöra 
på skridskorna. Under vissa 
tider öppnar Sölveshov upp 
ishallen för allmänheten då 
du kan åka skridskor gratis. 
Observera att alla som befinner 
sig på isen måste ha hjälm på sig!

För aktuella öppettider 
solvesborg.se/ishall

Följ gärna Handeln i Sölvesborg på Facebook
facebook.com/Handel i Sölvesborg



Öppettider
Medborgarkontoret
Medborgarkontoret är till för att ge service till dig 
som är medborgare, turist eller som på annat sätt 
vill komma i kontakt med Sölvesborgs kommun.
 
måndag - torsdag: kl. 08:00-17:00
fredag: kl. 08.00-16.00 

Återvinningscentralen i 
Sölve
På återvinningscentralen (miljöstationen) i 
Sölve är du välkommen att lämna sorterat åter-
vinningsbart material från ditt hushåll.
 
Måndag: 10.00 - 18.00
Tisdag: 08.00 - 16.00
Onsdag: 10.00 - 18.00
Torsdag: 08.00 - 16.00
Fredag: Stängt
Lördag: 09.00 - 15.00
Söndag: 09:00 - 15:00

Återvinningscentralen håller stängt följande 
aftnar och helgdagar
Nyårsdagen  Nationaldagen
Trettondedag jul Midsommarafton
Långfredagen Midsommardagen
Påskafton  Alla helgons dag
Påskdagen  Julafton
Annandag påsk Juldagen
1:a maj  Annandag jul
Kristi himmelsfärds dag Nyårsafton
Pingstafton  Pingstdagen

Biblioteken
Sölvesborgs bibliotek och lärcentrum
måndag-torsdag:  kl. 10:00-19:00
fredag:   kl. 10:00-17:00
lördag:   kl. 10:00-13:00
 
Mjällby bibliotek
tisdag:  kl. 14:00-19:00

Hälleviks bibliotek
måndag:   kl. 10:30-11:30, 12:00-17:00
onsdag:   kl. 14:00-19:00 

Norje barn- & skolbibliotek
torsdag:  kl. 15:30-17:30



Evenemangs-
kalender
November

22 nov kl. 13.30 Föreläsning med Julia Binnergård 
–  Stärk det friska åldrandet, Duvans mötesplats

29  nov kl. 13.30 Konsert med Viktor Johansson 
Duvans mötesplats
29 nov kl. 18.30 Trygghetsvandring i Falkvik 
För mer info solvesborg.se

December
30 nov-2 dec Julmarknad Slottslängorna
1 dec kl. 10-15 Julkul på stan
2 dec kl. 10-12 Julkul på stan Träffa tomten
5 dec kl. 18.30 Trygghetsvandring i Mjällby
För mer info solvesborg.se

7 dec kl. 9-15 En riktig man Scala Bio
Män är överrepresente-
rade i våldsstatistiken. 
Men hur hänger våldet 
ihop med förväntningar 
kring hur män ska vara?  
Och vad kan vi göra för 
att uppnå en förändring?  
Sölvesborgs kommun i samar-
bete med organisationen MÄN 
och Kvinnojouren Embla.

8 dec kl. 10-15 Julkul på stan 
Julrock med kören Joyvoice och tomteparad
9 dec kl. 10-12 – Julkul på stan 
Träffa Tomten och prova-på ponnyridning med 
tomtehäst
15 dec kl. 10-15 Julkul på stan
15 Luciatåg och julkör på stan
16 dec kl. 10-12 Julkul på stan
Julpyssel  – skapa julänglar i f.d. Liv-lokalen
22 dec kl. 10-15 Julkul på stan
Final i JulYran på Stortorget
23 dec kl. 10-12 Julkul på stan

Victor Johansson. 

Julia Binnergård

En riktig man



POST
PORTO 
BETALT

Till 
Invånarna i Sölvesborgs kommun

Jimmy Schön tävlar i swimrun och befinner sig ofta i ett vatten- 
drag i Sölvesborgsområdet. Mer än en gång har han känt sig 
bedrövad över att det finns så mycket skräp och bråte på botten. 
När han i somras fick nys om Håll Sverige rent-projektet  
”Vad döljer sig under ytan?” ville han bidra.

– Det började med att jag såg en 
uppmaning på Instagram från Håll 
Sverige rent och Ren kustlinje riktad 
till dykklubbar. Jag drog ihop trä-
ningskompisarna och skapade ett 
event – Skräpdykning i Sölvesborgs-
viken – med hjälp av Facebook. Vi 
brukar ofta simträna vid Sölvesborgs-
bron och runt Kaninholmen eftersom 
det är ett tryggt ställe – inte så djupt 
och enkelt att ta sig i och upp ur 
vattnet. Därför visste jag att där fanns 
mycket som inte hör hemma i naturen 
att rensa bort.

Mycket på kort tid

– Vi var åtta personer som dök efter 
skräp och ett gäng på land den där 
dagen i augusti och på 1,5 timme fick 
vi upp en hel del. Bland annat åtta 
cyklar en vägskylt och många, många 
aluminiumburkar. Någon måste ha 
tipsat media för vi fick stor uppmärk-
samhet. Båda lokaltidningarna skrev 
och SVT Nyheter Blekinge gjorde ett 
inslag. Det kändes kul!

– Det var väl inte något av fynden 
som överraskade jättemycket men 
jag blev förvånad över en sak – att det 
hunnit bli så mycket skräp på så kort 
tid. Bron har ju bara stått där i drygt 
fem år. Hur mycket skrot och plast 
ligger det då inte vid innerhamnen där 
folk rört sig i alla tider … det funderar 
jag på.

Kör igen nästa sommar

Vi frågade Jimmy om han är engage-
rad i miljöarbete på andra sätt:
– Nja, inte mer än att jag källsorterar 
och låter bli att skräpa ner i naturen.  
Jag springer mycket på Ryssberget 
och också där slängs det skräp. Jag 
vet att ”plogging” – alltså skräpplock-
ning och jogging har blivit populärt 
och kanske skulle det behövas också 
här. Men jag tänker att det blir skräp-
dykning också sommaren 2019. Med 
all uppmärksamheten från i somras är 
det stor chans att ännu fler kommer 
och hjälper till, då kan vi göra ännu 
mer nytta.

Våra vardagshjältar

Jimmy satte strålkastaren på 
skräpet i Sölvesborgsviken  
– 2019 dyker han igen  

Utdrag från skräpdyks-
protokollet:

25 aluminiumburkar
15 flaskor/burkar i glas eller 
keramik
8 cyklar
1 kundvagn
1 vägskylt
1 båtruta

Jimmy Schön
Bor i: centrala Sölvesborg

Jobbar som: Processoperatör 
på Stora Enso och löpcoach i 
egna bolaget SchönCoaching

Intressen: swimrun, löpning, 
simning, rörelse

Tips för att skapa engage-
mang: gör ett Facebook-
event. De är lätta att sprida 
till rätt personer

Miljötips: Tänk till! Det är 
egentligen inte svårare än så. 
Det finns få bra ursäkter för 
att inte ta hand om sitt eget 
skräp.

Jimmy Schön


