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Vi kände att vi behövde ge lärarna hand-

ledning och stöd i att möta de elever som 

av olika anledningar inte mår bra. Rektor 

Fredrik Danielsson berättar om tankarna 

kring omorganisationen.  – För att förbättra, 

framförallt elevernas situation, men även 

lärarnas kände vi att vi behövde ha ytterli-

gare en resurs. En person som kan ge lärarna 

handledning och stöd men också finnas till 

för eleverna. Lösningen blev Sara, en ny 

socialpedagog.

En ny tjänst sattes in i form av en  
socialpedagog
 – Som socialpedagog arbetar jag för att 

stötta elever och lärare, berättar Sara och 

fortsätter, jag sitter med i elevhälsan tillsam-

mans med rektor, specialpedagoger, kurator, 

skolsköterska samt lärare. Där arbetar vi för 

att tillsammans stötta och hjälpa elever och 

lärare i arbetet på skolan. 

Sara är på skolan varje dag och möter elever 

i olika situationer. Hennes arbete är rela-

tionsbyggande och mestadels förebyggande 

med målet att eleverna ska må bra och få 

möjlighet till att utvecklas i sitt lärande. 

Genom insatserna på skolan får eleverna 

många olika verktyg att använda sig av. 

Dessa stödjer deras utveckling mot utbild-

ningens mål och bidrar till att främja deras 

lärande, utveckling och hälsa. 

– Mitt arbete som socialpedagog ser olika 

ut från dag till dag och det är också det som 

gör det så spännande och utmanande. Jag 

drivs av min tro på att alla kan lyckas och att 

det handlar om att anpassa det efter och se 

till varje individs förutsättningar och behov, 

säger Sara och fortsätter.

Havelidens skola är en mycket bra arbets-

plats och det är med glädje jag går till jobbet 

varje dag!

Tidiga insatser leder till bättre resultat
– Med stöd av Sara kan vi gå in med insatser 

tidigare än vad vi gjort tidigare. Vi kan 

bättre handleda och stötta lärarna vilket gör 

att anpassningar och det stöd som vi sätter 

in passar för just den eleven. I takt med att 

våra skolors elevhälsa i större utsträckning 

inriktar sig på att bli ett stöd till lärarna och 

inte enbart fokusera på eleverna så tror och 

hoppas jag att vi kommer se fler socialpe-

dagoger runt om på landets skolor, avslutar 

Fredrik Danielsson. 

PATRIK GRIMMESJÖ   
VERKSAMHETSCHEF SKOLA/FÖRSKOLA

Att få möjlighet att skriva några rader i Naturligtvis känns inspire-

rande. Det blir, inser jag nu, samtidigt som jag skriver, ett tillfälle 

att som ny verksamhetschef stanna upp och ge en reflektion 

kring synen på barn, lärande och skola samt vad vi strävar mot 

här i Sölvesborg.

Varje dag går ungefär 3 000 barn i vår kommun till sina 

”arbetsplatser” på förskolor och skolor. I mötet med andra barn 

och vuxna uppstår lärande inom alla möjliga områden och 

former. Allt ifrån att lyssna på kompisen, att äta tillsammans, att 

förstå andras känslor, att klura ut hur det börjar regna till att göra 

en beräkning på en cylinder, att reflektera över demokrati och 

mycket mer. Tusentals olika händelser och situationer som ska ge 

våra barn och ungdomar verktyg för att utvecklas vidare i livet.

Medarbetarna i organisationen gör dagligen massor av insatser 

för att stötta, hjälpa och motivera våra barn vidare i sin utveck-

ling. Det är ett ansträngande arbete som kräver mycket hjärna 

och hjärta. Vi är alla unika, alla kommer till förskolan/skolan med 

skilda förutsättningar, självbilder, förkunskaper och motivation.  

Det är centralt att vi inom utbildningssektorn har med oss detta i 

våra tankar och verkligen tar fasta på det.  

En av skolans absolut viktigaste uppgift i samhället är att ge våra 

barn och ungdomar så goda möjligheter som möjligt att utveck-

las utifrån sina egna förutsättningar. Nyckeln till att lyckas är att 

arbeta för att skapa goda relationer mellan barn och vuxna.  

Det föder tillit, trygghet, förtroende och trivsel. 

Det ger oss också kunskap om det  

enskilda barnets förutsättningar och 

mående. Utan den relationen ris-

kerar vi att göra felaktiga val när 

det gäller allt från bemötande till 

lektionsplanering.

Belöningen om vi lyckas med 

ovanstående är rik.  

Vi får barn som trivs, har roligt, 

mår väl och som är nyfikna vidare 

på livet…

In
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PÅ OMSLAGET: Sara Ohlsson tillsammans med tjejer i årskurs 5 på Have-

lidensskola. Fotograf Serny Pernebjer. 

SÄTTNING: Sölvesborgs kommun

TEXTER: Lotta Bojeby - Mustasch Reklambyrå samt Sölvesborgs kommun.
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3SKOLA OCH FÖRSKOLA

Patrik Grimmesjö
patrik.grimmesjo@solvesborg.se

Haveliden satsar på bättre elevhälsa

FOTON: Serny Pernebjer Annaochanna Reklambyrå, Thomas Fredriksson, 

Stefan Johansson samt Kenneth Hellman och Scandinav Bildbyrå.

TRYCK: Mixiprint, Olofström

UPPLAGA: 9 600 ex., Tidningen Naturligtvis ges ut 2 ggr/år

På Havelidens skola satsas det på att förbättra  
elevhälsan för att kunna ge barnen goda  
förutsättningar till en bra skolgång. Elevhäl-
san ska främst arbeta hälsofrämjande genom 
att verka förebyggande och stödja elevernas 
utveckling mot utbildningens mål. Som ett led 
i denna satsning har man på Havelidens skola 
valt att anställa en socialpedagog,  
Sara Ohlsson. 

”- Jag drivs av min tro på 
att alla kan lyckas. ”

Kommunen har en viktig roll vid en eventuell kris i samhället. Du 
kan läsa mer om kommunens krisarbete samt få tips om hur du kan 
förbereda dig inför en eventuell kris på vår hemsida. Där hittar du 
även en länk till samtliga skyddsrum i Sölvesborgs kommun.

BEREDSKAP FÖR OLYCKOR & KRISER

solvesborg.se/beredskapolyckaochkris

Följ oss gärna i våra 
sociala medier!

@mittsölvesborg

Sölvesborg - naturligtvis

LÄS MER OM HAVELIDEN

solvesborg.se/havelidensskola

 



4 GRÖNYTOR OCH GRUSSOPNING

När den här tidningen skickas ut är arbetet 

med att ta hand om det grus som lagts ut un-

der vintern i full gång. Vissa delar av arbetet 

görs av parkenheten, andra av Sölvesborg 

Energi. Vi frågar Milos Jovanovic och Magnus 

Lindblom på tekniska avdelningen om  

ansvar och sopningsarbetet, eller sandupp-

tagning som vissa kallar det.

Vilket ansvar har jag som fastighetsägare? 

Det är du som ska sopa gångbaneutrymmet 

utanför din tomt. Sopa ut gruset till körbanan 

så att vi kan ta hand om det och tänk på att 

hålla koll på parkeringsreglerna så här i ”sop-

ningstider” så att våra maskiner kan komma 

åt att ta upp gruset.  

Det kan tyckas orättvist att du ska ansvara för 

gångbaneutrymmet, fastän det inte tillhör din 

tomt, men det beror på att sopmaskinerna 

inte kan köra tillräckligt nära murar och 

staket utan att riskera att skada dem.     

Var sopar kommunen? 

Totalt är det 155 km gator och 50 km cykel-

banor runt om i kommunen som ska sopas. 

Först ut är just cykelbanor, kommunens 

huvudgator och centrum. Allra viktigast är 

att göra gator och vägar säkra för oskyddade 

trafikanter.

När startar sopningsarbetet och när är ni 
klara? 

Beroende på väder och temperatur börjar vi 

antingen i mitten eller slutet av mars. Målet 

är att vi ska vara klara senast 31 maj. Det är 

ett tidskrävande arbete; en sopmaskin kör 

normalt i 4-5 km/h och vid sandupptagning 

går det betydligt långsammare. Och kärlen 

för det upptagna gruset måste tömmas ofta. 

Övergångsställen och en del andra ytor 

”sopas” för hand med lövblås.

Hur prioriterar ni och när kommer ni till 
mitt område? 

Först på tur står alltid de högst prioriterade 

områdena som cykelbanor, kommunens hu-

vudgator och centrum. Och var vi fortsätter 

därefter varierar från år till år för att det ska 

bli så rättvist som möjligt. I år är det Falkvik 

och Hjortakroken som står näst på tur. Vi 

kommer att lägga ut en plan för arbetena på 

solvesborg.se. Gå till ”Boende, trafik och 

miljö” i hemsidans meny.
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Om grussopning:

Runt om i kommunen finns återvinningsstationer där du kan lämna ditt sorterade hushållsavfall (förpackningar och  

liknande). Som användare av återvinningsstationerna har du ansvar för att sortera så att det lämnas i rätt behållare.  

På dessa platser hittar du återvinningsstationer för förpackningar:

Här hittar du kommunens återvinningsstationer!

• Sölvesborgs återvinningscentral, Sölve

• Östra Storgatan, bakom St1 bensinstation

• Falkvik, Trestenavägen vid kiosken

• Falkvik, Bossabovägen

• Svarta Led - vid Lasses kiosk 

• Ysane, bakom servicestationen

Det är lätt att tro att alla gröna ytor som inte 

är en åker eller villatomt är kommunens 

ansvar. Men så är det inte riktigt. Här reder 

Kristina Höijer och Magnus Lindblom på 

parkenheten ut ansvarsfrågan kring det som 

grönskar.

Finns det något kort svar på vad som är 
kommunens ansvar? 
Tekniska avdelningen ansvarar för att de 

gemensamma ytorna i kommunen är fram-

komliga, säkra och trivsamma. Vad vi arbetar 

med beror på säsong. Det kan handla om allt 

från halkbekämpning, lekparksunderhåll, till 

gallring och plantering. Vi rensar ogräs och 

en ny investering för året är sopmaskiner som 

även klarar att riva upp ogräs som växer på 

gator och intill rännstensbrunnar. 

Alla parker är vårt ansvar. Naturreservat är 

som regel Länsstyrelsens eller privata mark-

ägares ansvar. 

Och vad ligger på fastighetsägaren?  
Som fastighetsägare ansvarar du för att hålla 

efter det som växer på och ut från din tomt. 

Det gäller också ogräs som växer ”i skarven” 

mellan tomt och gata och på gångbaneut-

rymmet utanför tomtgränsen. När det gäller 

häckar och buskage ska de hållas innanför 

tomtgränsen och av trafiksäkerhetsskäl finns 

det regler kring hur höga de får vara, t.ex. in-

till utfarter och gathörn. Det kan du läsa mer 

om på hemsidan: solvesborg.se/klipphacken 

Vilket är det vanligaste ärendet som  
sölvesborgarna hör av sig om?  
Åttio procent av samtalen handlar om 

växtlighet. Allra mest om träd som skuggar, 

skymmer eller riskerar att välta. Ibland är det 

någon som köpt ett hus där den förre ägaren 

älskat ”väggen av grönska” vid tomtgränsen. 

Vi åker ut för att titta och gör en bedömning 

om trädet ska fällas eller om vi kan gallra lite. 

Vi sysslar med ”allmän skogsvård” och att 

hålla efter våra ytor hör till arbetsuppgifterna.

Vad gäller för träd, generellt? 
Som princip tar vi bara bort sjuka träd. 

Om det är ett stort träd (diameter >75 cm 

i brösthöjd) är det inte vi, utan Skogsstyrel-

sen eller Länsstyrelsen som bestämmer om 

det får fällas eller möjligen kapas till en s.k. 

högstubbe*.  

Vart vänder jag mig om jag är osäker? 

Om du inte vet vem markägaren till ett om-

råde är eller är osäker på ansvarsfördelningen 

kan du höra av dig till Medborgarkontoret 

på 0456-81 61 81. De hjälper dig och slussar 

dig till rätt person. Några svar hittar du på vår 

hemsida solvesborg.se/fragorochsvar

Vad gör ni såhär års?  

Nu är vi klara med vårstädningen och har 

hunnit plantera de första vårblommorna. Vi 

odlar dem och mer än hälften av sommar-

blommorna själva. Det är inte jättevanligt 

med egna växthus även om flera kommuner i 

södra Sverige har det. Det känns fint!

Om grönytor i kommunen:

• Mjällby, Västra Mjällbyvägen

• Hörvik, vid daghemmet

• Nogersund, korsningen Nogersundsvägen - Talmansvägen

• Hällevik, vid kiosken

• Sandviken, korsningen Sandviksvägen - Västranäsvägen

• Högtofta skola

 måndag:  12:00-18:00
 tisdag:  08:00-16:00
 onsdag:  12:00-18:00
 torsdag:  08:00-16:00
 lördag:  09:00-15:00

Öppettider 

Återvinningscentralen 

i Sölve

På återvinningscentralen i Sölve är du välkommen att lämna allt sorterat och återvinningsbart material från ditt hushåll, till 

exempel i form av grovavfall, byggavfall eller förpackningar. Återvinningscentralen drivs av Västblekinge Miljö AB. 

Stängt röda dagar och 
”aftnar” förutom valborgs-     

 mässoafton och tretton-
    dagsafton. Då det är  

        öppet som vanligt.

Växtlighet, grus, trivsel och säkerhet

Läs den kompletta och formella beskrivningen av ditt ansvar som fastighetsägare 
under rubriken ”Föreskrifter om gångbanerenhållning med mera inom Sölves-
borgs kommun” på solvesborg.se/gangbanerenhallning

Vill du veta mer?

*Högstubbe är ett på rot stående träd där kronan kapats eller knäckts av. 

Från vänster:  
Martias, Viveka och Simon 



Sölvesborg har inte så många hotell, men desto fler campingplatser och ställplatser för 
husbilar. Här finns Alholmens camping i Pukavik, Tredenborg, Norje Boke, Valjeviken och 
Hälleviks camping. Ställplatser för husbilar finns vid gästhamnarna i Hörvik, Torsö, Krokås, 
Nogersund, Sölvesborgs golfklubbs stugby och Yndegården. 

Fler satsningar i Mjällby och på landsbygden 
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Oktober 2016- februari 2017 startade 

nya företag i Sölvesborgs kommun.
                           Källa: UC-Select 

Mjällby förstudie 

Under 2015 inledde näringslivskontoret 

tillsammans med tekniska avdelningen på 

Sölvesborgs kommun en förstudie för att se 

hur kommunen kan hjälpa till att utveckla 

Mjällby centrum ytterligare. 

 

Vad vill medborgarna ha i Mjällby? 

För att få reda på vad de som bor och vistas 

i Mjällby önskar sig, fanns representanter 

från Sölvesborgs kommun på plats vid flera 

tillfällen utanför Extra. Vid dessa tillfällen var 

det möjligt att lämna förslag på olika sätt, till 

exempel genom att komma fram och prata 

med både förtroendevalda politiker och 

tjänstemän. Man kunde också skriva sina 

förslag på en griffeltavla eller lämna dem i 

olika förslagslådor. Några av förslagen som 

kom fram var; fler gång- och cykelvägar, 

belysning längs vägar, fartdämpande gupp 

och en central park och lekplats, mer träd 

och blommande växter, och ett bättre 

utbyggt fibernät. 

Mätningar av trafiken 

Det gjordes en trafikmätning, för att få en 

uppfattning om hur många fotgängare och 

cyklister som korsar de mest trafikerade 

vägarna i Mjällby. Det visade sig vara många 

som var ute och rörde på sig under den 

perioden som mätningen gjordes, närmare 

bestämt 520 stycken, varav 65% var barn.  

 

Plan fram till 2021 

Av alla förslag som kom in valdes 15 stycken 

ut, och de ligger nu till grund för en plan från 

2016 fram till 2021. Förra året genomfördes 

trafiksäkerhetsåtgärder vid Mjällby skola. För 

2017 är 850 000 kronor avsatta till Mjällby. 

De ska gå till asfaltering av Remelinvägen 

och nya planteringar av träd, buskar och 

blommor på flera olika ställen. Vilka förslag 

som kommer med i budget för följande 

år och vad som kommer att prioriteras är 

något som de förtroendevalda politikerna i 

kommunfullmäktige beslutar  

om varje år.  

Exempel på några förslag som ligger längre 

fram i tiden är belysning av gång- och 

cykelvägen och ett övergångsställe vid 

förskolan Midhall.

Vi satsar på landsbygden 

Det finns en uttalad ambition i Sölvesborg att 

satsa på landbygdsrelaterade frågor. För vissa 

av de satsningar som föreslås är det möjligt 

att söka stöd ur EU:s landsbygdsprogram 

och från Trafikverket. Det innebär att 

kommunen inte behöver stå för hela 

investeringen själv, berättar landsbygds- och 

näringslivsutvecklare Anette Ingemansson. 

Det är bra för Sölvesborg att det satsas mer 

på landsbygdsutveckling både nationellt och 

i Europa, eftersom en stor del av kommunen 

räknas som landsbygd, och är berättigade att 

söka olika stöd. 
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Prenumerera på våra 
utskick

Näringslivskontoret gör ett digitalt 

nyhetsbrev som främst riktar sig 

till företagare som är verksamma 

i Sölvesborgs kommun eller i 

närliggande områden. Om du 

prenumererar på vårt nyhetsbrev 

kommer du också att få inbjudningar 

till våra näringslivsluncher för 

företagare till din e-post. 

 

Börja prenumerera:  

solvesborg.se/naringslivsnytt

Kontakta oss på 
Näringslivskontoret

Näringslivskontoret arbetar för ett 

positivt företagsklimat i Sölvesborg, 

för att nyinvesteringar ska ske och att 

företag ska etablera sig här. Förutom 

övergripande näringslivsutveckling 

har vi särskilt fokus på landsbygd och 

handel. 

 

Besök: Sölvesborgs Stadshus våning 1, 

Repslagaregatan 1, 294 80 Sölvesborg 

E-post: naringslivskontoret@solvesborg.se 

Webbplats: solvesborg.se/naringsliv 

Facebook: sök på ”Näringslivskontoret 

Sölvesborg”, så hittar du oss!

Många ungdomar 
driver UF-företag
 

Hela 47% av en årskull på gymnasiet 

i Sölvesborg driver UF-företag! UF-

företag är en typ av praktisk utbildning  

som hålls samman av organisationen 

Ung företagsamhet. Vi har företag som 

säljer allt från konst till tjänster inom 

IT-support, säger Helene Moe Nilsson, 

lärare på Furulundsskolan.

Camping- och stugliv i Sölvesborg

Investeringar som lönar sig
I Nogersund gjorde man för ett par år 

sedan investeringar tillsammans med 

Länsstyrelsen i ställplatser för husbil, 

vilket bland annat uppmärksammades 

av tidningen ”Husbil & Husvagn”, som 

nominerade dem till Sveriges bästa 

uppställningsplats. Avgiften för de som 

ställer sina husbilar i Nogersund har 

också gett ett väkommet tillskott till 

hamnföreningens kassa, som föreningen 

sedan kan återinvestera i saker som  

gynnar bygden. Det finns flera olika stöd 

av den här typen att söka, som kan gynna 

både företagare och bygden. 

  

Quick stop i Hällevik 

I Hällevik finns också någonting som 

kallas för Quick stop. Det betyder att du 

kan parkera i anslutning till campingen 

mellan klockan 21-09 för en mindre avgift 

än den ordinarie, men ändå få tillgång till 

campingens service.  

 

Passa på att uppleva camping- eller 

stuglivet på hemmaplan och semestra i 

Sölvesborg och Blekinge i sommar. Tipsa 

gärna dina vänner och bekanta!

Det har hänt mycket i Mjällby de senaste åren. Stormarknaden Extra har byggt ut i omgångar, och förutom 
utemarknaden Blomextra finns här nu sedan ett par år tillbaka också ett fik, en grillrestaurang och frisör under samma 
tak. Alldeles intill har Kappahl och Apoteket etablerat sig. Och allt detta på en ort med drygt 1200 invånare! Även 
Listermacken och flera andra driftiga företagare fortsätter att satsa i Mjällby. 

VILL DU VETA MER? 

Du kan se hela Mjällby centrums  

förstudie och de förslag som kom in på:  

solvesborg.se/mjallby-centrum 

VILL DU VETA MER?  

Se olika boendealternativ i Sölvesborg: 

b5.boka-blekinge.se/sv/boende



Det behövs attraktiva områden och lagom 
stora bostäder för att fler ska välja att 
flytta till Sölvesborg. Och fler invånare  
behövs för att få mer skatteintäkter till sko-
la, äldreomsorg och annat som är viktigt. 
Vi träffar kommunalråd Heléne Björklund 
och samhällsbyggnadschef Thorwald  
Hasselbring för en pratstund om investe-
ringar för bostäder och företag. 
 

– Sedan en tid tillbaka är efterfrågan på 

bostäder hög. Det rullar på i bra fart och det 

känns jätteroligt. Ett bevis på att Sölvesborg 

satsar mycket på bostadsbyggande är att vi 

under 2016 fick statligt stöd på 6 miljoner 

kronor för att vi varit offensiva med nya 

bostäder, säger Heléne.

Lediga tomter i hela kommunen 

– För tio år sedan insåg vi att kommu-

nen måste köpa mark för att ha attraktiva 

bostadsområden och lediga tomter i alla 

kommundelar – centralt, i norr och på 

Listerlandet. Sedan dess har vi kontinuerligt 

köpt mark för att kunna ta fram detaljplaner 

för nya områden. Just nu är ”kistan” väl fylld 

men vi behöver och vill köpa mer mark, 

berättar Thorwald. 

 

– Det finns ett uppdrag att ta fram en ny 

översiktsplan och det arbetet har inletts med 

dialogträffar ute i kommunens olika delar. Vi 

utgår ifrån den befintliga planen och pratar 

med de boende om hur de vill att området 

ska utvecklas och vilka möjligheter som 

finns, fortsätter han.

Byggande är bra, blandat är bäst 
De lokala entreprenörerna satsar och 

eftersom det under några år har pratats om 

Sölvesborg som pigga och offensiva, hör nu 

också företagare utifrån av sig. Ett exempel 

är ett par mellansvenska företag som vill 

bygga flerbostadshus i Ljungaviken. 

– Det finns statliga bidrag att få för företag 

som vill bygga flerbostadshus och Söl-

vesborgs kommun rabatterar tomtpriset 

för kommunal mark där det byggs mindre 

lägenheter (max 50 kvm), tipsar Heléne.

Thorwald och Heléne ser fram emot utveck-

lingen av Innerhamnen – ett projekt som 

kommunen är delaktig i – men som ägs av 

Solixx Utvecklings AB. 

– Detaljplanen är klar och vi gissar att vi ser 

den första bebyggelsen om 3–4 år. Sedan 

2014 har antalet invånare i kommunen ökat 

med ca 500 personer och med fler attrak-

tiva bostäder kan vi bli många fler. 

3ATTRAKTIVT BOENDE 98 TILLBAKA TILL SKOLAN

Detta är bara några röster från de många 

elever som vi jobbat med i Tillbaka Till 

Skolan (TTS) under de snart tre år som vi 

funnits. Att vara hemma från skolan under 

en längre period är ett problem för allt fler 

elever, inte bara i Sölvesborg utan också 

nationellt. Att man är hemma kan bero på 

många olika orsaker men det gemensamma 

är att ingen mår bra i en sådan situation. Det 

är viktigt att alla inblandade parter jobbar 

tillsammans med ett gemensamt mål att 

komma tillbaka till skolan. 

Teamet som jobbar med TTS
Sedan pågående läsår finns det nu ett per-

manent team bestående av tre skolcoacher, 

en specialpedagog och en arbetsledare 

(samtliga på deltid). Teamet jobbar tillsam-

mans med hemmet, skolan och eventuellt 

också andra aktörer för att få eleverna att må 

bättre och förhoppningsvis komma tillbaka 

till skolan. Parallellt med det jobbar TTS 

även mot skolan så att eleven känner trygg-

het och glädje när han eller hon kommer 

tillbaka. 

– Allt TTS gör utgår från eleven och i grund 

och botten blir vi såväl deras röst som deras 

öron, säger Fredrik Belfrage och fortsätter, 

för att komma så långt behövs det byg-

gas en stark relation mellan coachen och 

eleven och detta kan såklart ta olika lång 

tid. Målsättningen är hela tiden en återgång 

till skolan men fokus ligger inte där från 

början. Utan vi bygger upp en relation med 

eleven så att vi kan få han eller hon till att 

själv uttrycka vad problemet är och vad 

som behöver göras. Att bygga relationer och 

göra en insats i ett tidigt skede är den största 

framgångsfaktorn, säger Fredrik.

 

Oro för ökad frånvaro
Som det är idag ska skolorna kontakta TTS 

så tidigt som möjligt om det finns en oro 

för en ökande frånvaro för en elev. Men det 

finns också exempel då man hört av sig från 

hemmet om sitt barn. 

Vi hjälper till att förenkla samarbeten som 

ibland kan vara svåra och tuffa.  

Om det är det någon som vill veta mer om 

vårt arbete så går det utmärkt att höra av sig 

till mig, avslutar Fredrik.

Allt börjar med ett attraktivt boende 

Vad är på gång?
Under 2017:
 - Markplanering på Kämpaslättens företagsområde.
 - Exploateringsarbeten för företagsområde i östra Sölve samt för bostäder intill Havelidens skola i Hällevik.
 - Planläggning av Vitahallsslätten ett nytt bostadsområde mellan Vattentornet och Blekingeporten.
 - Om- och tillbyggnad av Falkviksskolan (Falkviksgården).
 - 4 miljoner kronor extra i asfaltunderhåll av våra vägar.

Längre fram: 
 - Nytt trygghetsboende och ny förskola i centrala Sölvesborg.  
 - Iordningställande av tomter i Hällevik och Svarta hejan med flera.

”Det kändes som det var första gången någon lyssnade på mig och inte bara gissade vad problemet var.”
”Innan kände jag mig ensammast i hela världen. Nu har jag förstått att jag inte är det.”   
”Att bli så bra kompis med en vuxen trodde jag inte gick. Hon fick mig att förstå vad jag behövde göra för att må bättre.”

LADDA NER VÅR APP!  
Och gå en guidning i Sölvesborg.

NYHET! Appen är uppdaterad med en Hanö 
guidning, testa den i sommar du också!

VILL DU VETA MER?

Fredrik Belfrage, chef TTS 

E-post: fredrik.belfrage@solvesborg.se 

Telefon: 0456–81 63 29 

- Hon fick mig att förstå vad jag behövde 
göra för att må bättre!

Från vänster:  
Mathias Eriksson,  
Skolcoach. 
Fredrik Belfrage, Chef 
TTS.  
Marcus Persson,  Skol-
coach. 
Liselott Carlsson,  
Specialpedagog Lena 
Storberg, Skolcoach.

Heléne Björklund,  
kommunalråd

Thorwald Hasselbring,  
samhällsbyggnadschef

VILL DU VETA MER?

På solvesborg.se/ledigatomter hittar  

du aktuella listor med lediga tomter 

i kommunens olika områden.
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Projektet belyser hur det är att vara nyanländ i 

ett främmande land och påminner oss om att 

aldrig glömma och att våga lära känna. Den 

flyktingström vi upplever nu har föregåtts av 

flera andra, och för 150 år sedan var svensk-

arna ett utvandrande folk. Många har glömt 

och det är viktigt att dokumentera.

Bred satsning på symbolisk scen
Huvudarrangör är Sölvesborgs Riksteater-  

förening där Micke Norlin, som också är 

lärare på vuxenutbildningen i Bromölla, är 

ordförande. Han berättar:

– I projektet blandas berättelser från de som 

nyligen flytt hit med balternas historier från 

40-talet. Basen är konstnärerna Annica An-

dersson, Eva Svensson, Alexander Brandt, 

Teresa Holmberg och Jonathan Haner m.fl. 

De har på olika sätt tagit hjälp av eleverna 

som läser SFI här hos oss för att skapa sina 

verk. Elevernas och andra flyktingars berät-

telser, som lästs in av skådespelarna från 

Sommarteatern i Sölvesborg, finns med som 

en tydlig röd tråd. 

– Det är en bred kulturutställning med inslag 

av konst, skulptur, ljud och bild. Och allt 

måste tåla väder och vind. Vi valde Sölves-

borgsbron som ”scen” av två anledningar, för 

att den är välkänd och för symboliken med 

gränskontroller, broar, öar och närheten till 

havet, berättar Micke vidare.

– Lördagen den 15 april bjuder vi på ett extra 

inslag, en interaktiv teaterföreställning där du 

som besökare får känna på fragment av 

flyktingarnas svåra upplevelser – osäkerheten, 

familjesplittring och att inte förstå språket. 

Utmaningar och förhoppningar
– Att hitta människor som vill berätta har varit 

en utmaning, många vill inte riva upp såren 

och några är mitt i processen. Men det finns 

också lyckliga historier, säger Micke Norlin 

och avslutar:

– Vår förhoppning är att folk ska våga fråga 

och intressera sig, se likheter. 

Det blir något utöver det vanliga – välkom-
men till Sölvesborgsbron och Kaninholmen 
den 15 april - 7 maj!

Mellan Blekinges och Skånes konstrundor (15/4–7/5) äger ett ovanligt, spännande och viktigt kulturprojekt rum i vår stad. 
Projektet ”Om att våga förlora allt för en osäker framtid på en okänd plats bland främlingar till vilket pris” är ett av de 
fjorton projekt i landet som beviljats medel från Postkodlotteriets kulturstiftelse. 

Ett ovanligt kulturprojekt om att vara på flykt
Sölvesborgsbron och Kaninholmen, 15/4–7/5:

Sommarguidningar!

Jimmy är ny på fixartjänst och av 
honom kan du som är pensionär el-
ler har någon funktionsnedsättning 
få hjälp med vaktmästarhjälp eller 
hushållsnära sysslor. Jimmy kan också 
hjälpa till om du har enklare datorbe-
kymmer.

Kontakta Jimmy på telefon: 
0456-81 60 20  

Fixartjänst!

Den 16 december 1991 beslutade kommun-

fullmäktige att Medborgarkontoret skulle 

inrättas och innan året var slut var personal 

anställd. Efter att ha ställt i ordning lokaler, 

utvecklat datorstöd och utbildat personalen 

öppnade Medborgarkontoret i maj 1992, 

som ett av de allra första i Sverige. På den 

tiden satt även försäkringskassan och skat-

teverket i samma lokaler och för att få fram

information till medborgarna så fick man slå 

i pärmar och interna datorsystem.  

Nuförtiden är allt digitaliserat och den störs-

ta delen av frågorna kommer in via e-post. 

Idag arbetar sju personer på Medborgar-

kontoret och precis som vid starten är det 

kunden som står i centrum och de möts all-

tid med god tillgänglighet, hög servicenivå 

och kompetens, oavsett vad ärendet gäller. 

På Medborgarkontoret kan du få hjälp och 

vägledning som rör de kommunala förvalt-

ningarna, boka idrottshallar, köpa biljet-

ter till olika arrangemang och hjälp med 

konsumentvägledning. Medborgarkontoret 

fungerar även som turistbyrå och polisens 

hittegodsavdelning.  

Gemensamt nu som för 25 år sedan är att 

du här kan få hjälp med det mesta – ingen 

fråga är för stor eller för liten!

Välkommen till oss!

Nu blir det bara fritid för Ulf Bjälkenborn
Allt fler har en flytande gräns mellan arbets-

tid och fritid. För Uffe Bjälkenborn har jobb 

och fritid alltid hört ihop, av en helt annan 

anledning. Men nu blir det ändring på det, 

för i slutet av mars gick fritids- och turistche-

fen i tidig pension. Vi hann fånga honom för 

en pratstund om åren som gått och tankar 

om framtiden. 

Du började jobba med fritid på Sölvesborgs 
kommun redan 1980, vilken är den största 
skillnaden mot i dag?
– Det är såklart mycket som förändrats 

genom olika omorganisationer. I början av 

åttiotalet var vi 50 anställda inom fritid med 

alla vaktmästare och fritidspersonal med 

flera. I dag är vi totalt 18 personer på Fritid 

och kultur, inklusive bibliotekets personal. 

 

Vad är du särskilt stolt över?
– Vi har fantastiska föreningar i Sölvesborg 

och vi har haft ett fint samarbete genom 

åren. Jag är stolt över ledarnas och de 

ideella krafternas slit och över att ha stöttat 

dem. Mjällby AIF som gjort det omöjliga 

och spelat åtta säsonger i Allsvenskan är ett 

tydligt exempel. Och jag blev stolt som en 

tupp under Blekinge idrottsgala i februari när 

Sölvesborgsföreningarna nära på tog hem 

varenda utmärkelse.

Hur hoppas du att framtiden 
utvecklar sig på fritidsområdet? 
– Intresset för friluftsliv ökar och många 

motionerar och aktiverar sig på eget initiativ. 

Föreningarna har en utmaning i att hänga 

med i tidens anda. Jag tror på att skapa 

mötesplatser med aktiviteter för många på 

samma område – en bra lekplats, boule-

banor, lagidrott, fria ytor och kanske också 

teater/musik. Varför inte på Svarta Led?

Medborgarkontoret 
firar 25 år!

Ett extra starkt minne:
Konserterna på Slottsudden 1995, -96, -97 och -98. Kulturchefen Ingrid Jönsson arrangerade, jag hjälpte till, och vi hade 
väldigt roligt de här åren då GES, Gyllene tider, Tomas Ledin, och Uggla drog storpublik till lilla Sölvesborg. 

I sommar kan du upptäcka vår fina stad genom att gå med på någon av de guidade turerna. 
Känn historiens vingslag i kyrktornet eller vid slottsruinen. Upplev Gunnar Asplunds arkitektur i Tingshuset eller de 
spännande bakgårdarna i stadskärnan. Ingen tur är den andra lik så passa på att gå med mer än en gång! 

Från och med den 15 januari erbjuder 
Sölvesborgs kommun kundval inom 
hemtjänsten utifrån lagen om valfri-
hetssystem (LOV).

För dig som har beviljats hemtjänst 
och bor i Sölvesborgs kommun inne-
bär det att du har rätt att välja om det 
ska vara kommunen eller privata före-
tag som utför dina hemtjänstinsatser.
Har du frågor eller funderingar? 

Kontakta:
LOV-handläggare/enhetschef
Åsa Högstedt
Telefon: 0456-81 60 54
E-post: asa.hogstedt@solvesborg.se
Läs mer på solvesborg.se/lov

Nu har du möjlighet att 
själv välja!

En del av utställningen som äger rum 15/4-7/5 på Sölvesborgsbron och Kaninholmen.

För 25 år sedan fick Sverige sitt andra Medborgarkontor och  
Sölvesborg sitt första. För tjejerna på Medborgarkontoret är 
god service till sölvesborgarna alltid prioritet nummer ett!

11JUBILARER

Micke Norlin, ordförande i Sölvesborgs 
Riksteaterförening

För mer infomation och program:
solvesborg.se/killebom

Ulf Bjälkenborn,  
nybliven pensionär..

Från vänster: Jill, Kristin, Sig-Britt, Janet, Ulrika, Anne-Lie 
och Angelina

VILL DU VETA MER?

Besök Riksteaterföreningens hemsida:  

solvesborg.riksteatern.se 



I mitten av åttiotalet poppade närradiosta-

tionerna upp i landet och i Blekinge fanns 

önskemål om att det skulle finnas en i varje 

kommun. Bosse, som redan höll på med 

kortvågsamatörradio, tillfrågades och blev 

samordnare i Sölvesborg. 

– Vi drog i gång 1987 efter att jag jagat ihop 

nio föreningar som var intresserade av att 

sända och bidra till kostnaderna. Då var vi 

Sveriges 100:e närradiostation. Nästa steg 

var att hålla teknikkurser för föreningarna, 

berättar Bosse.

Mycket har hänt
Tekniken har utvecklats – från rullband via 

vinyl och kassett till CD. I dag är det tre 

föreningar som sänder men genom åren har 

närradion haft hela 50 medlemmar. 

Berne kom till närradion 2000, först som 

åtgärdsanställd. Hans första uppdrag var att 

vara tekniker för ”Sommarpratarna”.

– Sedan starten har så många som 700 perso-

ner sommarpratat hos oss. De flesta program 

finns kvar men tyvärr inte alla. Bosse har satt 

ihop ett program med 5-minutersklipp från 

varje ”prat”. De sänder vi nu, säger Berne. 

Bosse passar på att berätta att han gärna vill 

spela in fler berättelser att samla i projekten 

”Minnesbanken” och ”Sölvesborgs-röster”. 

Några starka minnen
Berne och Bosse har många minnen från 

studion. De minns kommentaren – ”Där ser 

du Bosse!” då ett strömavbrott hotade en 

direktsändning från Bromölla kristna närradio 

men avhjälptes i sista stund, genom en bön 

från programledare Birgitta Ruther. Och hur 

f.d. polisen ”Kio” Olnäs höll koll på ”buset” 

genom att lyssna på närradions ”ring-in-pro-

gram” på fredagskvällarna. En höjdpunkt från 

80-/90-talet var PAJ-reportagen då dåvarande 

skolledare Per-Arne Jönsson var ute i kom-

munen och bad lyssnarna gissa vilken plats 

han beskrev. 

– Faktiskt var det ofta först efter att Per-Arne 

besökt en plats som det kom upp en skylt 

eller plakett och blev utmärkt. 

Reportagen och sändningarna av kommun-

fullmäktige är exempel på det goda och täta 

samarbete som närradion och Sölvesborgs 

kommun alltid haft och där var radiofantasten 

Boje Svensson länge en länk. 

Bosse och Berne tror inte så mycket på en 

lång framtid för 92,0: 

– Vi kör på så länge vi båda orkar sen är det 

nog stopp. Fast vi är inblandade i en podcast 

– ”Manspodden” – som ett par Stockholmare 

gör, så vi har doppat en liten tå i det nya. 
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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.
 
Öppettider:
måndag - torsdag:  kl. 08:00-17:00
fredag:  kl. 08.00-16.00 

För våra öppettider under påsk, se 
www.solvesborg.se/medborgarkontoret

ÅTERVINNINGSCENTRALEN I SÖLVE
På återvinningscentralen (miljöstationen) i Sölve är du 
välkommen att lämna sorterat återvinningsbart material 
från ditt hushåll.
 
Öppettider:
måndag:   kl. 12:00-18:00
tisdag:   kl. 08:00-16:00
onsdag:   kl. 12:00-18:00
torsdag:   kl. 08:00-16:00
lördag:   kl. 09:00-15:00

Det är stängt röda dagar och "aftnar" förutom valborgs-
mässoafton och trettondagsafton. Då det är öppet som 
vanligt.

BIBLIOTEKEN
Sölvesborgs bibliotek och lärcentrum
Öppettider:
måndag-torsdag:  kl. 10:00-19:00
fredag:   kl. 10:00-17:00
lördag:   kl. 10:00-13:00
 
Mjällby bibliotek
Öppettider:
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
Öppettider:
torsdag:  kl. 15:30-17:30

SKOFABRIKEN AKTIVITETSHUS
Aktivitetshuset är för dig som är mellan 13-19 år.
Öppettider:
Tisdag:   kl. 15:00-21:00 
Onsdag:   kl. 16:00-21:00 Fast aktivitet, se   
  program på solvesborg.se/ 
  fritidsgardar/program
Torsdag:   kl. 15:00-21:00
Fredag:   kl. 15:00-23:00 

FRITAN MJÄLLBY 
För dig som är mellan 13-19 år.
Öppettider: 
Tisdag:   kl. 15:00-21:00 
Onsdag:   kl. 16:00-21:00 Fast aktivitet, se  
  program på solvesborg.se/ 
  fritidsgardar/program
Torsdag:   kl. 15:00-21:00

Evenemangstips och sommarprat. Kommunfullmäktige, kyrkligt, frågesport och massor av musik. 
Sölvesborgs närradio har sänt ut i etern sedan starten 1 februari 1987. 
Stationens eldsjälar Bosse Ohlsson och Berne Strand berättar om åren som gått. 

- 92,0 MHz firar 30 årNärradioentusiasterna

Har du en bra 
berättelse?

Bosse spelar in berättelser 
från närområdet, gärna 
från förr, som samlas i 
”Minnesbanken” och  
”Sölvesborgsröster”. 
Om du vill vara med eller 
har tips på någon som 
borde spelas in, hör  
av dig till Bosse på  
0456-261 18

Bosse och Berne i studion.


