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Body Gallerian för kropp och själ 
öppnar i Tomelilla. sid. 6

Simrishamns kommuns
samhällsinformation.  sid. 15-18

Äppelblomssafari drog många 
besökare i Kivik. sid. 20-21

Just nu erbjuder vi dig underhållsspolning av din fastighet  

för endast 995:-!
Efter ROT-avdrag. Fast pris. Ord. pris vid utryckning och spolning är 2.995:-.

VÅRA TJÄNSTER – ERA FÖRTJÄNSTER

Förebygg problemen – underhåll era avloppsledningar!

ER TOTALLEVERANTÖR INOM AVLOPP

www.avloppsjouren.se
Var vänlig ha fastighetsbeteckning till hands vid bokning.

Priset 995:- är för en normalstor villa. Vid underhållsspolning spolar vi rören/avloppet i köket, tre golvbrunnar samt huvudledningar  
ut till kommunens ledning. Har ni tidigare avloppsproblem i huset har vi lnspektionsutrustning och kan filma avloppssystemet för en låg merkostnad.

Priset gäller ej vid akuta åtgärder.

Telefontid vardagar mellan 8.00 och 15.00! 
Stora pengar att spara och du undviker risken för kostsamma vattenskador i huset.

Österlen

Ring och boka nu! Jour dygnet runt.
Tomelilla 0417 - 77 33 11  ·  Simrishamn 0414 - 44 80 90

VVS | SPOLNING | RÖRINSPEKTION/FILMNING | RELINING | GRÄVNING

TEma moToR
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■■■ På söndag firas Mors dag. Seden att fira våra 
mödrar har rötter långt bak i historien. Längre 
fram i tidningen kan du läsa om hur dagen kom 
till, och hur några av er läsare tänker fira dagen.

Många är vi som har alldeles särskilda känslor 
för mor och far, och minnen av en barndom till-
sammans med dem. 

Viktor Rydberg, en av våra mest kända förfat-
tare, skrev en liten dikt om sin mor som dog när 
han var endast 6 år gammal.

Modern
”Vill du något gott, mitt barn, hon intet gott dig nekar. 
Vill du leka, lilla vän, hon gläds åt dina lekar. 
Gå till henne, är du trött, och sov vid hennes 
hjärta.”   Viktor Rydberg, 1828-95

Vad kan väl vara mer sant än dessa ord. Mam-
ma finns alltid där med sina kloka ord och tål-
modiga sätt, även när man är vuxen och borde 
veta lika bra själv. Mamma är den som alltid 
slänger upp en i sadeln igen efter en flygande 
lufttur som slutar i grusen, för hon vet. Hon 
vet att den enkla vägen inte alltid är den som 
gör en godast. Mamma är den som håller fast 
vid sitt ord även när dottern blir arg. För hon 
vet att dottern vet. Att mamma faktiskt oftast 
har rätt.
 Småbarnsmamman i sin tur, är en alldeles 
särskild sorts mamma. Hon förklarar och tjatar, 
och växlar till synes lätt som en plätt mellan 
förebrående ord och strålande leende, allt efter 
lillkottens humör. Hon torkar rinnande näsor 

samtidigt som hon steker köttbullar och ringer 
dagis. Hon stiger envist upp 
varje morgon, redo att börja 
dagens utmaningar.

Mammorna är den 
orubbliga kraften vi alla 
behöver stärkas av 
emellanåt. Ta en 
stund extra och 
uppmärksamma 
en mamma i din 
närhet på söndag. 
En kram eller puss 
räcker långt.

Louise Lind 

Mamman- den orubbliga kraften
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VECKANS FISK:

Här hittar du Dagens Fångst, Veckans Fisk, Fredagspåsen 
och beställer fi sk, smörgåstårtor och annat matnyttigt!

SKILLINGEFISK.se                                                    
– vår butik på nätet! 

Veckans Luncher v21
Torsdag: Ungsbakad lättrökt lax med paprikacreme & fänkål. 
Fredag: Persiljepanerad bergtungafilé med potatisgratäng & rökt blomkål.

Veckans Luncher v22
Måndag: Fetaost & soltorkad tomatfylld fiskbiff med tzatsiki & rostad potatis.
Tisdag: Pankopanerad torskfilé med fänkålsremoulade & glacerade morrötter.
Onsdag: Pocherad rödtungafilé med skaldjursrisotto.
Torsdag: Stängt
Fredag: Ungsbakad rimmad torskrygg med pepparrotssmör & sparris.

Vecka 21 Rödtungafi lé 145:-/kg
Vecka 22: Nackad Torsk 49:-/kg

Serveras 11.30 – 14.30
dagens lunch 80:-

Fredagspåsen v 21

-Sockersaltad ljummen lax 
med fransk potatissallad, 

sparris och smörsås. 
-Hallon & blåbärspaj med 

vaniljsås.

Nya Rökeriet • Måndag–fredag: 10.00–17.00 • Lördag: 10.00–14.00

Finansiering kan 
vi ordna till er

Grevlunda Bilservice
0414-722 01 • 070-533 86 77

Vårfynda 
 i Grevlunda!

ÖPPET: Bilverkstad må-fr 8-17,
Bilförsäljning må-fr 8-17, lör 10-13 eller efter ö.k.

08 Ford Transit Connect 1,8 TDCI
11.380 mil, ac, cd, s + v hjul ................................................48.900:-
08 Hyundai Getz 1,4 5 dörrars Cross
6.200 mil, ac, cd, s + v hjul .................................................69.900:-
05 Volvo S40 140 HK
15.018 mil, klimat, cd, farthållare ........................................59.900:-
04 Mitsubishi Lancer 2,0 16V
12.500 mil, ac, cd, drag, s + v hjul ......................................44.900:-
03 Nissan Primera 5 dörrars 2,0 16V
16.870 mil, ac, cd, drag, allvädersdäck ...............................29.900:-
04 Opel Vectra kombi 2,2 i 16V 155 HK
23.204 mil, ac, cd, drag, s + v hjul ......................................34.900:-
97 Saab 900 2,3 i 150HK Coupé
18.863 mil, ac, cd, s + v hjul ...............................................14.900:-
95 Saab 900 2,0 i 130 HK Cab
15.900 mil, skinnklädsel, lm-fälgar, elcab ...........................45.900:-
04 Peugeot Expert 2,0 HDI
18.600 mil, ac, cd, drag, s + v hjul, nyb. ..............................35.900:-
02 Husvagn Hobby 650 UMFE
toalett, dusch, golvv, barnkammare, tält.  ........................ 113.900:-
Inkommande: 06 Opel Astra kombi

Passa

på!
Hyr ut Din  

stuga!
Vi erbjuder en trygg 

uthyrning med  
förmånliga villkor.

• Marknadsföring via internet  
   och tryckt media
• Onlinebokning via våra egna  
   hemsidor och våra samarbets- 
   partners i Sverige och utomlands
• Personlig service året om
• Professionell rådgivning
• Lång erfarenhet i branschen
• Närhet och lokalkännedom
• Försäkran om ersättning vid  
   eventuell skada
• Utbetalning av hyran i förskott
• Garantihyra vid eventuell  
   avbokning

Besök oss på Lingsgatan 2  
i Ystad eller på

www.boiskane.se
Tel 0411 – 55 94 20

Vi tar gärna emot tips  från 
våra läsare! Berätta för oss 
vad som händer där du bor 
eller kom med förslag 
på vad du vill läsa om.
red@osterlenmagasinet.se

Redaktion: red@osterlenmagasinet.se
Privatannonser: 0411-55 79 79 
Företagsannonser: 0411-55 79 15
annons@osterlenmagasinet.se
Ansvarig utgivare: Fredrik Ekblad
Tryck: Malmö Tidningstryck
Vid utebliven tidning ring 0414-179 80

Storgatan 23, 272 31, Simrishamn
www.osterlenmagasinet.se

Åsikter, förslag och idéer som framförs i artiklar, intervjuer eller insändare 
står helt för artikelförfattarens eller den intervjuades räkning och behöver inte 
delas av redaktionen. För insända och obeställda manuskript ansvaras ej.
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PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 108 156 kvm Tomtarea 108 156 m² (friköpt). Betesmark och skog. VISAS Lö 24/5.
Ring för tidsbokning. Gladsax 1336. MÄKLARE Anna Bjurnemark, 0414-481 486.

GLADSAX 3 rok, 60 kvm

Magnifik utsikt 11 ha mark Vid vägs ände
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PRIS 1 650 000 kr/bud. TOMT 1 460 kvm. Härlig tomt med möjlighet till sol hela dagen. VISAS Lö 24/5.
Ring för tidsbokning. Gladsax 254. MÄKLARE Anna Bjurnemark, 0414-481 486.

GLADSAX 3 rok, 128 kvm

Fritt läge och underbar utsikt Gäststuga och garage Byggt 2003
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PRIS 2 100 000 kr/bud. TOMT 1411 m². I försäljningen ingår två fastigheter. VISAS Ring för tidsbokning.
Hjälmarödsvägen 2. MÄKLARE Jörgen Jönsson 0414-481 483.

KIVIK - HJÄLMARÖD 5 rok, 105 kvm

Havsutsikt Väskött Friggebod/förråd
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PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 1 787 kvm. Härlig tomt som närmast huset under senaste året har anlagts med omsorg.
VISAS Ring för tidsbokning. Spjutstorp 715. MÄKLARE Jörgen Jönsson 0414-481 483.

SPJUTSTORP - MARIETORP 6 rok, 135 kvm

Naturskönt läge Charmig interiör Braskaminer
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PRIS 2 300 000 kr/bud. TOMT 7 206 kvm. Intill bostaden och B&B anläggning finns gräsmatta, singelbelagd gårdsplan.
VISAS Ring för tidsbokning. Tunby 3457. MÄKLARE Jörgen Jönsson, 0414-481 483.

SANKT OLOF - TUNBY 5 rok, 120 kvm

Naturskönt läge "Vita stenen" B&B med 15 bäddar
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PRIS 4 700 000 kr/bud. TOMT 542 kvm. En av Gamla stans härliga innergårdar. VISAS Ring för tidsbokning. Östergatan
19. MÄKLARE Jörgen Jönsson 0414-481 483.

SIMRISHAMN - GAMLA STAN 6 rok, 183 kvm

"Fd Repslageriet" Kakelugn, braskamin Gästhus, galleri mm
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SIMRISHAMN 0414-48 14 81 TOMELILLA 0417-77 75 77 SE ALLA VÅRA BOSTÄDER PÅ WWW.SVENSKFAST.SE/SIMRISHAMN
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Simrishamn  S:t Olof  RörumBorrby  Hammenhög  Stiby
22/5 Torsdag
11.30 Lunchmusik och sinnesro S:t Nicolai kyrka, musik kl 12.00 M. Haksten
13.00 Porten till mångfald Kyrkans hus, 13.30 After School Olofs Ungdomshem, 
14.00-17.00 Mix-grupp Kyrkans hus, 14.00 Gudstjänst Skönaldalshemmet 
23/5 Fredag
08.30 Morgonmässa med frukostcafé Kyrkans hus, 13.00 Stickcafé S:t Olofs Ung-
domshem, 13.30-15.30 Öppna förskolan Kyrkans hus
25/5 Bönsöndagen
11.00 Gudstjänst S:t Nicolai kyrka, L. Lofsvold, M. Haksten, Eginokören
14.00 Högmässa Rörums kyrka, L. Lofsvold, M. Haksten sång
18.00 Pilgrimsmässa S:t Olofs kyrka, L E. Axelsson, M. Haksten
27/5 Tisdag
10.00 Förbön S:t Nicolai kyrka
12.00 Middagsbön med sopplunch Kyrkans hus
13.00 Utfärd med samtalscirkeln i S:t Olof
28/5 Onsdag
08.30 Morgonbön med frukostcafé Kyrkans hus
15.00 ”Livsfrågor i Rörum”, Rörums kyrka
29/5 Kristi himmelfärds dag
09.30 Friluftsgudstjänst Grönet, Brantevik, L. Lofsvold, H. Olsson, körsång
11.00 Högmässa S:t Nicolai kyrka, L. Lofsvold, H. Olsson

22/5  Torsdag
8.45 Morgonmässa, Borrby församlingshem
14.00 Gudstjänst, Rosenborg körsång
18.00 Kulhuset, Stiby församlingshem
19.00 Taizémässa, Skillinge kapell Jonas Ahlner Sisselakören
23/5  Fredag
9.00 Morgonbön, Skillinge kapell
25/5  Bönsöndagen
10.00 Mässa, Östra Hoby kyrka, Jonas Ahlner
11.00 Mässa, Hannas kyrka Staffan Blomberg
18.00 Gudstjänst, Östra Vemmerlövs kyrka Staffan Blomberg 
Lördagskören
26/5  Måndag
9.30. Minikyrkis i Skillinge kapellgård
27/5  Tisdag
9.00 Morgonbön, Skillinge kapell
10.00 Barnvagnspromenad från Gyllebosjöns badplats. Korvgrillning
11.30 Tisdagsträff, Borrby församlingshem
28/5  Onsdag
9.00 Morgonbön, Skillinge kapell
14.00 Barnvagnsvänlig promenad  Borrby backar-samling vid 
prästgården. För info ring Gerd 0414-639 13
14.00 Gudstjänst, Borrbyhemmet
29/5  Torsdag Kristi Himmelfärds dag
16.00 Kyrkogårdsvandring i trädgårdsarkitekt Ekenstams fotspår, 
Hammenhögs nya kyrkogård.
Kvällsbön och kaffe i församlingshemmet
19.00 Vårkonsert,  Bolshögs kyrka. Herrkören 3G, Sisselakörens herrar, 
DC-bells och Mini-stollarna, Korvgrillning

www.svenskakyrkan.se/simrishamnwww.svenskakyrkan.se/bohast

Vårbål Kristi himmelfärds afton
28 maj kl 19.30
Berget Vilhelmsberg
Tal av Jonas Ahlner
Körsång av Glattsyaskören och S:t Olofs kyrkokör

Pilgrimsvandring 25 maj
Tema: Maria Denna mors dag vandrar vi från Jesu Moder Marias kloster 
Mariavall till Sankt Olof. Ingen anmälan. Vandringssträcka ca 13 km, delvis i 
tystnad. Start 12.00 vid Mariavall. Dagen avslutas med pilgrimsmässa kl 18 i 
Sankt Olofs kyrka.

Att apa sig  
framför kameran
En knoppig tulpan, magiskt ljus över rapsfält, en 
rolig skylt, en stämningsfull strandbild, en tjusig 
allé och en apa som apar sig. 

Foto: Andrea Svahn
Rapsen och molnen

■■■ Det var motiven vi fast-
nade för i veckans skörd av 
bilder som taggats #ömag 
på Instagram. 

Andrea Svahn har tagit 
en dramatisk landskapsbild 
som fått titeln: Rapsen och 
molnen. Läckra färger och 
häftiga kontraster. Anna 
Heander är inne på samma 
linje i sin färgstarka allébild. 
En grafiskt intressant och 
lite ödesmättad fyrkant bjöd 
Jonas Ershag på med sin be-
tongbrygga. Erikapik hade 
uppmärksammat den roliga 
skylten till Rökeriet i Sim-
rishamn och tristanpistan 
fångade en vacker tulpan i 
knopp. Väldigt effektfullt att 
låta bakgrunden vara svart-

vit. Vinnare i vår Instagram-
tävling den här veckan blev 
emellertid Sara Mårtensson 
som fick till en kanonbild 
på en supercharmig vitörad 
silkesapa. ÖM ber att få gra-
tulera och skickar en triss-
lott med posten.

Vill du också få dina 
bilder publicerade i Öster-
lenmagasinet och chans att 
vinna storkovan? Tagga då 
dina Instagrambilder med 
#ömag. Varannan vecka 
väljer vi ut sex av de bästa 
bilderna och premierar den 
allra bästa med en trisslott. 
Ange gärna var bilden är ta-
gen och vad den föreställer.

Text: Fredrik Ekblad

Foto: Sara Mårtensson. Ystad DjurparkFoto: Anna Heander. Skåne

Foto: Jonas Ershag
#WHPsilhouetted

Foto: Erikapik
Rökfri fiskaffär #Simrishamn

Foto: tristanpistan
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”Mer än en bygghandel”

Järnvägsgatan 14,  Tommarp. 0414 - 285 30
www.jhl.nu  Vardag 7 - 18  Lördag 9 - 13

Krukros till mor
(65:-) Nu 39:-

Priserna gäller lördag 
24/5 eller så långt 

lagret räcker. 

MASSOR AV EXTRAPRISER! Öppet 09.00-14.00. Välkomna!

Tävling 
i butiken!
1:a pris:
32” TV

Villanät och euronät
20% rabatt

LEVERANTÖRER MED REPRESENTANTER PÅ PLATS

Komposittrall
Extrapriser

Takavvattning
20% rabatt

Golv Extrapriser
Kakel, Klinker
Kampanjprodukter

Gräsklippare
M51-140 WF
Självgående 
med uppsamlare
(3.635:-) Nu 2.795:-

Frontriders
Trädgårdstraktorer
Gräsröjare

Högtryckstvätt
Kärcher 2.38 med T 50

terasstvätt (1.195:-) 895:-

Penselset
3-pack
(59:-) 39:-

Träolja
2.7 lit. Woodex
aqua
(189:-) 159:-

Malört i kruka till far
(35:-) Nu 20:-

Invigning av vår tillbyggda butik!
  Lördag 24/5

Kl. 10 klipper 
kommunalråd 

Anders Johnsson 
bandet!

Gräsklippare
M51-140 WF
Självgående 
med uppsamlare
Självgående 
med uppsamlare
Självgående 

Nu 2.795:-

Penselset
3-pack
(59:-)

2.7 lit. Woodex
aqua
(189:-)

Kaffe o kaka
Saft till barnen

Vi bjuder på korv
som scouterna grillar

Hopptorn 
o rutschkana
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Body Gallerian-
en mötesplats i hälsans namn

■■■ En holistisk syn på kroppen och sinnet. Det 
kanske låter främmande, men det är egentligen 
helt naturligt.

– Det innebär att man har en helhetssyn på 
kroppen och hälsan. Har man problem med nå-
got mentalt eller fysiskt kan det finnas många 
olika anledningar, det beror inte alltid på det som 
verkar uppenbart, berättar Sofia Ingelström, som 
är initiativtagare till Body Gallerian i Rehabhu-
sets gamla lokaler i Tomelilla.

Sofia har arbetat som medicinsk massagete-
rapeut i 13 år under namnet ”Österlens massage 
och friskvård”, och utövar den så kallade Bowen-
tekniken. Hon fokuserar på myofasciell avslapp-
ning, det vill säga att lösa spänningar som kan 
uppkomma i bindväven. 

Sofia arbetar utifrån individens behov och 
önskemål.

–  Det viktigaste för oss är att behandla orsa-
ken till problemen allra först, och symtomen i 
andra hand.

Sofia pluggar även till personlig tränare, har 
läst ortopedisk medicin och manuell medicin, 
samt undervisar på Komplementärmedicinska 
Högskolan i Staffanstorp och utövar Bowen-
technique sedan 10 år tillbaka.

Starta Hälsoklinik
När Sofia masserat i ett antal år tyckte hon det 
var dags för en förändring. Varför inte starta en 
samlingsplats för alternativmedicin, tänkte hon.

– Det är viktigt för mig att utvecklas. Jag tog 
över i februari och började renovera, berättar 
Sofia.

Tanken är att knyta olika företagare inom 
området till Body Gallerian. Som det ser ut nu 
finns det ett samarbete mellan Sofia och Mere-
the Christersson från MPIYO i Ystad samt Sara 
Fryklund som är ayurvedisk läkare. Dessutom 
kommer Tobias Persson, som också är medicinsk 
massageterapeut, att inrikta sig mot idrottsska-
dor och lokala klubbar samt rehabilitering på 
kliniken.

– Vi vill kunna tillgodose behoven på Öster-
len, men också tänka större. I längden vill vi kny-
ta beteendevetare, stressterapeut, sjuksköterska 
och läkare till oss.

Det finns något för alla
Bodygallerian kommer att kunna erbjuda något 
för alla. Här finns sex behandlingsrum plus loka-
ler för träning och omklädningsrum.

Här kommer att finnas två hårfrisörskor, Martina 
Rosberg och Jenny Åstradsson, med naturliga 
hårprodukter samt att man erbjuder ögonfrans-
förlängning och säljer smink. I framtiden plane-
ras även fotvård, hudterapi och zonterapi.

Merethe kommer att hålla i några pass pilates 
och yoga i veckan och man kommer att anordna 
danspass.

På turkiska Hamam-spat kan man få kropps-
behandlingar och bada bastu.

I gymmet erbjuds personlig, funktionell trä-
ning av Sofia. Sist men inte minst kommer man 

regelbundet att anordna föreläsningar i träning 
och hälsa. I längden vill Sofia dessutom kunna 
erbjuda café med rawfood och avslappnings-
lounge.

– Ett sånt här ställe behövs i dagens stressade 
samhälle. Hit kan man komma och bli tagen på 
allvar, vi hjälper där vi kan eller skickar vidare, 
avslutar hon.

Body Gallerian har invigning för allmänheten 
torsdagen den 29 maj klockan 11-16.

Text och bild: Louise Lind

Torsdagen den 29 maj är väl värd att pricka 
för i kalendern. Då invigs nämligen Body 
Gallerian i Tomelilla. På den här hälsoklini-
ken erbjuds allt från smink och hårstyling 
till Hamam-spa, massage och personlig 
träning.

Sofia Ingelström arbetar som medicinsk massageterapeut, och är initiativtagare till Body Gallerian.
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Motorträff med bakluckeloppis
En timme på Österlen

17.30
Himlen är grå och regnet hänger i 
luften men är det säsongspremiär 
för motorträffen så är det. Så reso-
nerar den trogna skara som hittills 
samlats på gröningen vid byns grill-
plats, framför Österlenvulk. Gert 
Möller från Simrishamn är en av de 
tidiga besökarna. Gert berättar att 
han kört motorcykel i alla år men att 
han hållit utkik efter en fin gammal 
bil att köpa och faktiskt fattat tycke 
för Lars-Göran Svenssons gula Saab 
V4 96, årsmodell -72, som står i 
slänten med en till-salu-skylt i fram-
rutan. Kanske blir det affär senare 
under veckan.

17.45
Kvällen är kylig men grillen är tänd 
och där går det alldeles utmärkt att 
värma sina frusna händer. Mikael 
Kjellberg från byns byalag står för 
grillningen. Han har redan lagt ett 
gäng korvar på gallret, för av erfa-
renhet vet han att många kommer 
till motorträffen direkt från jobbet 
utan att ha hunnit äta kvällsmat och 
då smakar en nygrillad korv särskilt 
gott. Grillmästaren är noga med va-
let av grillkorv.

– Frankfurterkorvar med hög 
kötthalt från Kokkens favorit i Sku-
rup ska det vara.

18.00
Britt-Marie och Hans Ohlsson rull-
lar in på gräset och parkerar i raden 
med bilar med sin röda BMW 325, 
årsmodell -87. De tycker att motor-
träffet är ett trevligt initiativ och är 
trogna besökare.

– Är vi bara hemma så är det 
självklart att vi kör hit. Förra året 
var vi här varje gång. Kör vi inte 
BMW:n så kommer vi hit med våra 
mopeder, säger Britt-Marie och be-
rättar att hon har en Monarscoot, 
årsmodell -60, och Hans en Puch 
Texas, årsmodell -74.

18.15
Besökarna strosar runt och kollar 
in varandras kärror. Några har bara 
kommit för att titta, utan att ställa ut, 
men samtalsämnen råder det ingen 
brist på när alla delar samma mo-
torintresse. Stämningen är varm och 
välkomnande.

Fem bilar blir snart femton och 
innan kvällen är slut har 40 bi-
lar och 20 motorcyklar samlats på 
gröningen i Gärsnäs. Ingen dålig 
start för säsongens motorträffar en 
mulen majkväll som denna. Förra 
säsongens sista träff lockade totalt 
130 fordon och 200 korvar såldes 
från grillen. 

Text och bild: Hannah Andersson

Första tisdagen varje månad fram till oktober har Österlens motorintresserade 
anledning att styra kosan mot Gärsnäs. Då bjuds det nämligen in till motorträff 
med bakluckeloppis och korvgrillning vid Österlenvulk.

Tema Motor
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■■■ Redan en kvart efter öppning 
var parkeringen utanför Korsa-
vadshallen i Simrishamn välfylld. 
Ola Ambuhm kunde stolt berätta 
att alla hundra biljetter sålt slut.

– Det är kul att folk hänger på 
våra olika aktiviteter. Det är en 
positiv anda i stan. På Facebook 
har tio tusen stycken sett vårt in-
lägg om tjejkvällen.

Idén att ordna denna afton 
kom när Fritid Österlen lyssnade 
av sina besökare.

–  Folk ska kunna komma hit 
och testa lite olika behandlingar 
ikväll och kanske få upp ögonen 
för simhallen, bli mer aktiva. Det 
är roligt om vi kan vara med och 
förbättra hälsan i kommunen, sä-
ger Ola.

Under kvällen kunde tjejerna 
prova allt från meditation och 
olika typer av massage till olika 
skönhetsprodukter hos de 30 ut-
ställare som fanns på plats.

En av tjejerna som hittat till 
Korsavad var Emma Persson, som 
fick en hårbottenmassage av fri-
sörstudenten Jonna Arvidsson.

– Åh vad skönt, jag somnar 
nästan! 

Hon kom tillsammans med en 

kompis från Hammenhög och sin 
mamma.

– Det var helt klart värt att 
köra hit. Det är en bra idé, kul att 
det händer något! Vi firar faktiskt 
en tidig mors dag här.

En lyckad tjejkväll, kunde nog 
de flesta intyga. 

Fler aktiviteter på ingång
Men det roliga slutar inte där! 
Tidigare har Fritid Österlen an-
ordnat sportlovskul och Perikles-
kväll, och på tur står invigningen 
av Tobisviksbadet den 6 juni.

– Vi firar 50 år i sommar, och 
det måste firas. Då kommer vi att 
ha hoppborgar, musik, tävlingar 
med priser och andra aktiviteter 
inne på badet, och man kommer 
att kunna gå in för en billig peng, 
berättar Ola.

Dessutom gästar folkkäre ar-
tisten Danne Stråhed badet i 
sommar, närmare bestämt den 
26 juli.

– Vi hoppas kunna anordna 
något varje månad. Roliga eve-
nemang behövs i varje stad, av-
slutar Ola.

Text och bild: Louise Lind

Damerna först!
Fötter gnuggades, muskelknutor blev ett minne blott och 
lyxiga snittar fyllde många magar. Förra torsdagen anord-
nade Fritid Österlen en hälsokväll för tjejerna. Badhallen 
fylldes av utställare och besökare kvällen till ära.

Emma Persson fick en hårbottenmassage av frisörstudenten Jonna Arvidsson.

Under kvällen kunde besökarna bland annat prova olika typer av massage. Här utdelas en skön ansiktsmassage. En kväll i avslappningens tecken.
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Supersköna Slipin, Damstl

770:-

Ballerina, Damstl

820:-

Promenad på kilkack, 
Damstl

930:-

980:-

Fritidssko, Herrstl

Fritidssko, Herrstl

975:- 1080:-1080:-1080:-

Finsko, Herrstl

Populära nätskon, Nya färger! Dam & herrstlPopulära nätskon Nya färger! Dam & herrstlSportiga sandaler, Dam & herrstlSportigaSportiga sandalersandaler Dam & herrstlDam & herrstl

Supersköna Slipin, Damstl

770:-

Vägen Tomelilla - Simrishamn väster om Gärsnäs
mot Onslunda. Tel 0414-502 72. 

Vardag...........9–18
Lördag...........10–15
Söndag..........11–16

Vi fi nns på facebook

Sköna vårskor från

935:- 880:-

Marlene Molin och Caroline Regnell 
visade Aloe Vera-produkter.

Kvällen gav olika hälso- och skönhetsföretag möjlighet 
att visa sina produkter.

Smarriga snittar och nyttiga frukter hade 
ställts fram dagen till ära.

När solens strålar bleker kan det vara på 
sin plats med en ögonbrynsfärgning.

Ett bättre tillfälle att hänga med 
vänninorna finns väl knappt!
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Ingeborg Höök och hennes familj har 
fött upp labradoodles sedan fem år 
tillbaka och bjuder varje år in 
sina valpköpare till en 
återträff. I år fick 
deltagarna premiär-
prova Hunda-
landet.

Nytta förenas med 
nöje på hundlekplats
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■■■ – Klart att hundarna ska ha en 
lekplats, så säger Ingeborg Höök 
när vi träffas på parkeringen vid 
Vårdhundskolan i Brösarp och pro-
menerar stigen ner till Hundalan-
det, där det strax ska bli smygpremi-
är tillsammans med ett gäng härliga 
labradoodles.

Ingeborg är sjuksköterska med 
specialisering på psykiatri. Känd för 
sin lyckade satsning på Vårdhund-
skolan i Brösarp.

– Jag har länge längtat efter att 
få göra något för barn som har pro-
blem med övervikt. De blir ofta sön-
dertjatade med att de måste motio-
nera mer, säger Ingeborg och lyfter 
fram att motivationen är det svåraste 
att ge dessa barn.

Så föddes idén om Hundalandet
– Hunden dömer dig inte efter 

ditt BMI och midjemått. Det är fan-
tastiskt att se glädjen i barnens ögon 
när de leker och busar med hunden. 
Min idé var att skapa en terapeutisk 
hundlekplats där barn får röra på sig 
och ha kul tillsammans med hunden, 
säger Ingeborg och berättar att fram-
tidsdrömmen är att Hundalandet ska 
bli en del i ett större ”Kamrathunds-
projekt” som vänder sig till barn med 
exempelvis övervikt eller autism.

Smidighet, mod och balans
Hundalandet har byggts med hjälp 
av landsbygdsmedel från EU och i 
samarbete med landskapsarkitekt 
Christer Göransson.

– Vi har beskrivit våra önskemål 
avseende funktionen och sedan gett 

Christer fria händer med material 
och design, berättar Ingeborg.

– Det har varit en utmaning att 
hitta material som både är snyggt 
och fungerar, men samtidigt varit 
ett fantastiskt kul uppdrag att göra 
tillsammans med Vårdhundskolan 
som är så kreativa, säger Christer 
och berättar att han kommer att ar-
beta vidare med liknande uppdrag i 
Wowdogplayground.

Resultatet av samarbetet mellan 
Vårdhundskolan och Christer är en 
både vacker, klurig och av hundar-
nas reaktioner att döma, fantastiskt 
rolig hundlekplats. Här finns klätter-
ställningar av olika svårighetsgrader, 
en sicksack-bana som kräver smi-
dighet, en finurlig labyrint, spännan-
de tunnlar, ringar att hoppa genom, 
kuber att balansera på, en vippbräda 
och en hängbro som kräver mod un-
der tassarna och en portal att pas-
sera genom en dimma av vatten.

Stärker kommunikationen
Hundalandet kommer att vara öp-
pet för allmänheten att besöka till-
sammans med sin hund, i utbyte 
mot en tjuga som går till underhåll 
av lekplatsen.

– Lekplatsen är uttänkt att vara 
bra för vilken hundägare som helst 
att aktivera hunden på, säger Inge-
borg och förklarar att den glädje-
fyllda leken tillsammans med hun-
den både stärker kommunikationen 
med husse eller matte och hundens 
självförtroende.
Platsen är redan ett spännande 
besöksmål för hundägaren men 

kommer med Ingeborgs uppfin-
ningsrikedom förhoppningsvis att 
utvecklas ytterligare under de när-
maste åren.

– Vi vill utveckla själva lekplat-
sen ytterligare med exempelvis 
tunnlar genom kullen där, säger 
Ingeborg och visar bort mot entrén. 
Vi har även fått godkänt av kom-
munen att disponera marken intill 
Hundalandet, där det till nästa vår 
kommer att finnas en promenad-
slinga att gå aktivitetspromenad 
på, berättar hon vidare och förkla-
rar hur det till slingan kommer att 
finnas instruktioner för uppgifter 
att lösa tillsammans med sin hund 
längs vägen. Min dröm är också att 
hitta sponsorer för att kunna bygga 
upp en skulpturpark på temat hund 
i anslutning till Hundalandet. Med 
skulpturer för barn och hundar att 
klättra i och vara bland.

Med en satsning kring Hunda-
landet hoppas Ingeborg locka be-
sökare till Österlen från hela landet, 
alla tider på året.

– Till Hundalandet kan du ju 

komma året om, vilket skulle kunna 
bidra till en förlängs besökssäsong.

När ÖM är på besök under smyg-
premiären saknas det några detaljer 
innan allt är klart för invigning, men 
söndagen den 1 juni ska allt vara på 
plats. Klockan 13 bjuds det in till 
officiell invigning av Hundalandet 
och därefter kommer det att vara 
öppet för allmänheten att besöka.

Text och bild: Hannah Andersson

Det är på modiga tassar som Charlie tar täten över hängbron 
för att visa kompisen Maja hur det ska gå till. Bredvid går matte 
och stöttar. Båda hundarna klarar utmaningen med bravur och 
det går inte att säga om tvåbent eller fyrbent är stoltast. Överallt 
på Hundalandet syns viftande svansar och breda leenden. Det 
bästa betyget för Österlens nya hundlekplats.

Milou, 1 år, provar ett av lekplatsens klätterhinder.

Den glädjefyllda leken tillsammans med 
hunden stärker både kommunikationen 
med husse eller matte och hundens själv-
förtroende.

Figge, 1 år, tvekar ett ögonblick innan han bestämmer sig för att prova tunneln.

Klart att hundarna ska ha en lekplats, resonerade Ingeborg Höök (till vänster). Den 1 juni 
är det invigning av Hundalandet i Brösarp.
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RAPSFROSSA 
PÅ GÅRDEN!
Den 29 maj–1 juni 
frossar vi i raps!

Rapsblomsvandring 
dagligen kl. 13 

Visningar i produktionen 
dagligen kl. 14

Pressa din egen rapsolja

”Hoppa i rapsen!” 

Provsmakning av årets 
rapsinspirerade meny 
samt servering i kaféet

Du hittar oss på vägen
mellan Hammenhög och
Glimmingehus. 
För mer information se 
www.gunnarshog.se

det allra 
godaste 
till mor!

ÖPPET 12–21
För övriga menyer och 

bordsbokning: www.buhres.se 
eller 0414-702 12

Fira Mors dag på Buhres 
i Kivik den 25 maj!

395:–/person

GRILLAD SPARRIS 
FRÅN ÖSTERLEN

Serverad med Buhres laxtartar 
och Hollandaise på brynt smör.

TORSKRYGG
Ugnsbakad med sparris, 

tomat samt rosmarin och citron, 
serverad med örtig potatispuré.

KAFFEBUFFÉ PÅ ”UTSIKTEN”
Avsluta en trappa upp med 

vår egen spettkaka, 
fruktkompott, vispgrädde och 

vidunderlig havsutsikt!

VÄLSMAKANDE 
CHOKLADGÅVA

till alla underbara mammor!

kasebergacafebistro.se

VÄLKOMMEN
0411-52 72 20
HAMNPLAN KÅSEBERGA

FIRA MORS DAG MED OSS!

Torsdag 29/5:
loppis på vårt trädäck!

Hyr bord för 50 kr!
Ring och boka.

Bistromeny
med havet som utsikt

öppet varje helg 12-17

“Luckan”
Snabbt & Gott helt enkelt
dagligen april-maj 12-16

Bageriet
bakar bröd på riktigt!

välkommen från kl. 07

W W W . B A D H O T E L L . C O M

VITEMÖLLA

Gourmetmat
Måndag - lördag från kl 18

Lunch
Lördag & söndag 12-15
3-rättersmeny 295kr

Husmanskost fr kl18
Mån 28/4 - tors 1/5 
Sillåda med tomat
120kr inkl kaffe

Öppettider
Måndag- lördag från 18
Lördag & söndag 12-15

Hjärtligt välkomna!
0414- 70 000

Morsdagsmeny 
12-18

Sparris, hollandaisesås
Tapastallrik 

Fisksoppa/Kyckling
Äppelpaj/Pavlova

3-rättersmeny
295 kr

Bord med havsutsikt 
finns kvar!

 
Husmanskost 

26-29 maj 
från kl 18:00

Stekt lax med
citronsås

 
Välkomna!

0414 - 70 000
 

Mors Dag 25 maj

Spa-avdelningen har 
öppet till kl 18.00

Restaurangen öppnar 
kl 13.00 och sista 

beställningen ska göras 
senast kl 16.00

Menyn finns på hemsidan

Boka gärna vår omtyckta 
fisk- och skaldjursbuffé 

22 och 23 augusti

ÖPPET
Fre - Lör
18-22
Fre - Lör

18-22
Mors Dag

12-16
Välkomna
Boka bord
0414 702 18

Mors Dag, 
Fars nat�
Värt at� fira!

Lunchmeny 375kr

Vi har öppet:
ons - lör 17-23
söndag 12-16

Varmt välkomna!

Bjud Mor 
på middag!

Söndag 25 maj

Förrätt, varmrätt 
och dessert   

för bara 299:-
Boka bord på 0414 41 17 20 
Tre sittningar, kl 12, 15 o. 18 

www.hotelsvea.se

Sparris 
+ 

Morsdag 
=

En härlig 
mathelg 
hos oss!

Hjärtligt 
välkomna till 
Ingelstorp, 

mitt i maten!

Öppet: 
Fredag  17-23
Lördag  17-23
Söndag  12-23

0411-52 11 51
www.ingelstorp.com

Mors Dag
Vi firar mors dag med 
vårens primör sparris

Kl 13-20
• Hollandaise   • Gravad lax
• Rökt gris     • Färskpotatis
• Stekt sparris • Kokt sparris
• Sparrissoppa • Sparrissallad
• Spickeskinka • Sparris-

panacotta • Pocherat ägg 
mm

Sparrismeny & Dessert
395 kr

Matrundan 
29 maj - 1 juni 

Se program på matrundan.se

Sparris 
på menyn 

- fullt ut 6 , 7 och 8 juni 
Tid och pris alle.se

på Österlen

RESTAURANG - FESTSAL - CATERING

Svinaberga, 3 km söder om Kivik 
www.alle.se, alle@alle.se

Tel. 0414-71 444
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www.kiviksmusteri.se 

Telefon: 0414–719 00

ÖppeT 
vardagar kl 10–17
helger kl 1130–17

Stinas Café helger kl 10–17

Dagens lunch 
inkl bröd, sallad, dryck 

och kaffe – 89 kr
Morsdag

Fira Mor och åk  
på äppelblomssafari

– 24 & 25 maj.

VÄLKOMNA!

Välkomna till

Löderups 
Strandbad

0411-52 62 60
www.loderupsstrandbad.com
info@loderupsstrandbad.com

Stor 
Söndagsbuffé 

249:- 
Även A la Carte 

Varje söndag 12-16 
 

Mors Dag 
25/5 

Sittning kl 12 
samt 15

ÖPPETTIDER:
Vard 9-18

Lörd 9-13

1949 - 65 år - 2014

65-ÅRSERBJUDANDE!
Vi lämnar 100:- rabatt

på alla Soft Line dammodeller

Prisexempel 
399–100 = 

299:-

FLER MODELLER I BUTIK
Erbjudandet gäller 19–31/5, res. för slutförsäljning

på alla Soft Line dammodeller

299:-

I GALLERIET: 
       
                 Lizzie 
  
            

Hjärtligt välkomna

GÄRSNÄS
0414-500 80

www.cafegalleribla.se

I vårt trivsamma 
café serverar vi:
GODA SMÖRGÅSAR ,
 PAJER , SALLADER,
SOPPOR OCH KAFFE

MED HEMBAKAT BRÖD

ÖPPET FRÅN KL.12

24 maj - 22 juni

   KÖR INTE FÖRBI
NÄR DU KÖR FÖRBI

               Målningar   
              

Lundberg

MORS
DAG
ÖPPET 
12-21

0414 - 44 02 88  
www.gastis.se

Hotel Svea får ny ägare
■■■ Hotellveteranen Patrik Zackrisson läm-

nar Förenade Arabemiraten för att tillsam-
mans med sin fru Maria Strid-Zackrisson 
överta anrika Hotel Svea i Simrishamn.

Patrik har de senaste fyra åren varit ho-
telldirektör i Abu Dhabi och Dubai. På me-
ritlistan står också flera hotelljobb i Sverige, 
bland annat i Åre, Luleå och Göteborg. Ma-
ria har många strängar på sin lyra. Hon är 
kostymtecknare/maskör med lång karriär 
inom teater, tv och film men har även arbe-
tat med hotellinredning. För de båda hägrar 
nu natursköna Österlen och en önskan att 
vidareutveckla turismen i området med Ho-
tel Svea som utgångspunkt.

Besöksnäringen i Sverige omsätter idag 
cirka 250 miljarder. Och det är bara början. 
Branschen har en vision att fördubbla den 
siffran till 500 miljarder år 2020. Men då 
krävs nya perspektiv och utökad samver-

kan mellan turism och andra näringar som 
kultur, idrott och möten. Resultatet blir ett 
mer populärt turistområde samtidigt som 
man skapar regioner som blir mer attraktiva 
att bo och arbeta i. Österlen har alla för-
utsättningar att utvecklas ytterligare och vi 
vill vara en del av den utvecklingen, säger 
Patrik.

Planerna för hotell Svea är inte lika 
högtflygande. Här gäller istället försiktig-
het och känsla för historien. Inga snabba 
förändringar och inga drastiska ingrepp. Is-
tället ska paret lyssna på gästerna och per-
sonalen, bland annat ges möjlighet att ge 
förbättringsförslag på hotellets webbplats. 
Utgångspunkten är att man vill förädla, inte 
förändra, det charmiga hotellet. Så Simris-
hamnsborna och Österlenturisterna kan 
även i fortsättningen räkna med ett Hotel 
Svea som bjuder på äkta skånskt gemyt.

Lyckad kommundag
■■■ Vi är jättenöjda med helgens aktivitet 

på Christinehof. Cirka 500-600 personer 
kom. Det var folk i alla åldrar. De allra flesta 
var från Tomelilla kommun, men det dök 
också upp folk från andra kommuner. De 
fick också gå in och delta i aktiviteterna, 
gratis förstås. Av dem var det flera som var 
mycket imponerade och önskade att deras 

kommuner också kunde göra något liknan-
de. Överlag har alla deltagare varit väldigt 
nöjda. Superlativerna har haglat! Nu ska vi 
utvärdera detta för att se om vi ska ordna 
liknande aktiviteter för alla invånare igen.

Helene Grafman
Kommunikationschef Tomelilla kommun

Fårsten 
blev årets          
souvenir
■■■ Den är grå, mjuk, doftar 

lavendel och bär en skånsk 
halsduk. Årets souvenir 
2014, utsedd av Kulturfören-
ingen Ales Vänner, är fårste-
nen, en skapelse av Annette 
Teran, körsnär i Hannas som 
driver Pälsboden.
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Jacqueline Svanqvist, Tomelilla
– Min sambo fyller faktiskt år den 
dagen, så vi firar honom då. Men 
jag blir nog också firad eftersom jag 
är mamma. Och så åker jag och häl-
sar på min mamma. Vi brukar aldrig 
fira med presenter, att vara mamma 
har ju blivit den finaste gåvan.

Gun-Britt Ingemansson, Sandby
– Jag vet inte riktigt hur vi ska fira. 
Men det blir med min son, vi åker 
dit eller så hälsar han på med sin 
familj. Det brukar bli en liten blom-
ma, men jag tycker det är viktigast 
att vara tillsammans. Och så känns 
det ju lite extra att bli uppvaktad.

Lena Tinnermann, Tomelilla
– Jag är själv mamma, så man hop-
pas väl på att bli firad litegrann. 
Och jag brukar träffa min mamma 
på en kopp kaffe och kanske en 
morsdagstårta. Det är kul att dagen 
finns, men jag tycker att man ska va 
en bra mamma alla dagar.

Nils-Erik Hägg, Tomelilla
– Vi har inte pratat om det än, men 
något får vi ju göra. Kanske ta en 
dagsrunda på Österlen, man kan 
ju inte sitta inne i det här vädret. Vi 
brukar inte göra något märkvärdigt, 
men det är fint att mammorna firas.

Hur ska du fira mors dag?
På söndag är det Mors dag. Vi gav oss ut på stan för att få veta hur 
ni läsare firar dagen som hyllar alla mammor.

Att Mors dag är en dag skapad av handlarna, 
är det många som tror. Nog för att den i allra 
högsta grad blivit kommersialiserad, men 
den instiftades faktiskt redan år 1914.

Mors dag är som så mycket annat en ameri-
kansk idé. Den firas världen över, men inte 
på samma dag i alla länder.

Seden startade med att en amerikansk   
kvinna, lärarinnan Anna Jarvis (1864-1948)    
i Philadelphia. År 1907 ville hon fira minnet 
av sin mor, som dött två år tidigare, med en 
predikan i kyrkan. Hon lyckades få prästen     
i sin kyrka att predika om moderskärlek,    

och när gudstjänsten var slut delade hon ut 
nejlikor till alla som ville lägga en blomma på 
sin mors grav.

Den här händelsen spreds så småningom 
över hela Amerika, och 1913 fastslogs att an-
dra söndagen i maj, på moderns dödsdag, 
skulle firas som mors dag.

I Sverige var det författaren Cecilia Bååth-
Holmberg (1857-1920) som tog upp traditio-
nen. Hon föreslog dock att mors dag skulle 
firas sista söndagen i maj istället, och så 
blev det.

Hon gav även ut en handledning på                
hur man skulle fira sin mor -                                     
det skulle bland annat vara kaffe på            
sängen, flaggning, diktläsning, och sång-
uppvaktning.

Mors dag är ingen kyrklig helg, emellertid 
hängde kyrkan tidigt på firandet med sam-
lingsstunder och konserter. Mors dag instif-
tades 1919 i Sverige.

Källa: 
Nordiska museet och historiesajten.se

Text och bild: Louise Lind

Mors dag en tradition med gamla anor
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Simrishamns kommun
informerar maj 2014

National-
dags-
firande
Välkommen att delta i national-
dagsfirandet i Simrishamns 
kommun den 6 juni.

Simrishamn
Gudstjänst i Sankt Nikolai kyrka 
för de som så önskar kl. 10. Sam-
ling på Stortorget kl. 10.30 för 
avmarsch (via marschstopp vid 
Lillevångshemmet) med Simris-
hamns musikkår till Brunnspar-
ken där firandet äger rum med 
start cirka kl. 11. Högtidstal av 
Bertil Torekull. Utdelning av 
Simrishamns kommuns kultur-
pris, föreningsledarstipendium 
samt idrottspris och Lions/Rotarys 
stipendier. Sång av Holger Bak. 
Musik av Simrishamns musikkår. 
Arr: Simrishamns nationaldags-
kommitté. 

Brantevik
Nationaldagsfirandet inleds med 
samling i Södra hamnen kl. 16 

med avmarsch bakom Simris-
hamns musikkår till Norra ham-
nen, där högtidstal hålls av Bertil 
Torekull. Kom gärna klädd i folk-
dräkt. Arr: Branteviks samhälls-
förening.

Rörum
Firandet inleds med nationaldags-
gudstjänst i kyrkan kl. 14. Där-
efter cirka kl. 14.40 fanmarsch 
genom byn ned till sporthallen. 
Nationaldagstal av Tommy Gus-
tafsson, Kivik, och nationalsång. 
Firandet avslutas med kaffe och 
tårta. Arr: Föreningen Gambla 
Rörum, Svenska kyrkan och 
Rörums sportklubb.

Hammenhög
Samling på torget kl. 10.30 för 

gemensam avmarsch under fanor-
na till Hamondavallen. Alla barn 
som medverkar i marschen med 
en flagga i handen blir bjudna på 
glass. Högtidstal av Jonas Ahlner. 
Allsång och uppträdande av byns 
sjungande och spelande förmågor. 
HIF står för korvgrillning. Arr: 
HIF, Rotary, Svenska kyrkan, 
PRO och Hammenhögs byalag.

Sankt Olof 
Samling vid järnvägsstationen 
kl. 15.15, avmarsch kl. 15.30 med 
Tomelilla ungdomsorkester till 
torget, där firandet äger rum. 
Högtidstal av präst Laurie Lofs-
vold. Kaffeservering och körsång. 
Vid regn i kyrkan. Arr: Sankt 
Olofs byalag.

Den 28 maj är det återigen dags att införa gågata på nedre delen av 
Storgatan i Simrishamn. Vi inför gågata för att skapa en trevlig 
stadsmiljö för gångtrafikanter och för att ge utrymme till restau-
rangernas uteserveringar. Det är därför viktigt att du som fordons-
förare följer de regler som gäller vid gågata. Polisen kommer även i 
år att vara mycket aktiva för att förhindra överträdelser på gågatan. 
Den 29 september öppnas sedan gatan för fordonstrafik igen.

Några regler att tänka på:
På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa 
den. Motordrivna fordon får dock föras på gågator om det behövs 
för:
1. Varuleveranser till eller från butik eller motsvarande vid gågatan.
2. Transport av gods eller boende till eller från adress vid gågatan.
3. Transport av gäst till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan.
4. Transport av sjuk eller rörelsehindrad person till eller från adress 

vid gågatan.

Vid trafikering av gågata gäller:

1. Förbud att parkera fordon.
2. Funktionshindrad med parkeringstillstånd för rörelsehindrad får 

parkera på gågata, dock högst tre timmar.

Vi är ute så mycket vi bara kan, men vid allt för tufft väder använder vi 
SAIF:s stuga. Sunt förnuft får råda! Stugan är belägen i skogen vid norra 
koloniområdet i Simrishamn, i direkt närhet till härlig naturmiljö som 
strand och hav.
 På Villut vistas barn och vuxna som tillsammans driver verksamheten 
genom att gemensamt bidra till ett positivt arbetsklimat. Det finns plats 
för fler barn till hösten!

Arbetar mycket med naturvetenskap och teknik
Naturvetenskap kommer helt naturligt då vi vistas i naturen hela tiden. 
Det väcker barnens lust att utforska och ta reda på fakta om naturen, dju-
ren och naturvetenskapliga fenomen. Teknik använder vi då vi snickrar 
väldigt mycket. Vi har byggt soffor och en liten kiosk av lastpallar. Även 
fåglarna har fått nya hem när vi snickrade fågelholkar.
 Allt vi gör går i barnens takt då det för oss är viktigt att barnen är del-
aktiga och förstår det de gör. Att barnen ska uppleva att de ”kan själva” är 
viktig för oss. 

Och som sagt har vi plats för fler barn till hösten
Det finns mer information om Villut på simrishamn.se, men vi har 
också en blogg som visar det vi gör om dagarna, välkommen att besöka 
forskolanvillut.wordpress.com.

Storgatan
i Simrishamn blir
gågatan igen

Välkommen 
till uteför-
skolan Villut
i Åbackarna med åldersinriktning 
3–5 år.



R
iv

 u
t o

ch
 s

pa
ra

Positiva prognoser för kommunen
För nionde året i rad har tidningen Fokus ran-
kat alla Sveriges 290 kommuner, var det är bäst 
att bo. Med hjälp av fem underkategorier och 
45 variabler har allt, från huspriser och arbets-
löshet till bredbandstillgång och antalet 
sportanläggningar, granskats. Simrishamn sti-
ger hela 107 placeringar och ligger nu på plats 
130. Det är inte en placering vi slår oss till ro 
med, men det är ett rejält steg mot toppen, och 
det blir allt bättre att bo i Simrishamn.     

Vi fick i dagarna en ny skatteprognos som 
ger oss ramarna för kommande års budgetar-
bete i kommunen. Prognosen visar på stora 
förbättringar i skatteintäkterna till Simris-
hamns kommun och utan en skattehöjning har 
vi cirka 22 miljoner mer i budget 2015 än vi har 
i år. Att det är så pass mycket beror på att det 
går allt bättre för Sverige med stigande till-
växt, fler som jobbar och därmed ökar också 
skatteintäkterna. En stor del av de 22 miljoner-
na går till normala löne- och kostnadsökning-
ar. Jag kan redan nu konstatera att vi efter flera 
års motvind i konjunkturen sannolikt har möj-
lighet att prioritera angelägna satsningar istäl-
let för stora neddragningar.       

Skolans årliga anpassningar på grund av 
minskade elevkullar är över, då vi nu har jämn-

stora barnkullar i alla åldrar. Det underlättar 
för planering och långsiktighet. Prognosen för 
äldreomsorgen är även den ganska stabil, även 
om ett nytt äldreboende öppnar på Joneberg 
2015 som kommer att ge oss nya boendeplatser 
och men också kostnader. Att ha ordning och 
reda i de offentliga finanserna har lönat sig och 
gett oss valmöjligheter att agera för framtiden.   

Även på arbetsmarknaden märks vändning-
en, då antalet öppet arbetslösa har minskat 
med 7,4 % på ett år. Andelen långtidsarbetslö-
sa, allså de som varit arbetslösa mer än sex må-
nader, har minskat med hela 14,4 % under 
samma tid.  

Befolkningsnettot pekar också åt rätt håll 
just nu, efter en trög inledning på året. Ett net-
to på 25 nya medborgare i månaden de senaste 
månaderna är en hög siffra för vår kommun. 
Håller detta i sig, passerar vi 19 000 medbor-
gare redan i sommar. Byggandet av nya bostä-
der har spelat roll och när de lägenheter som nu 
byggs är klara, kommer det förhoppningsvis 
leda till att inflyttningen stärks ytterligare. 

Häromveckan skrevs alla avtal under för att 
starta bygget av vår nya naturskola mellan 
Kiviks musteri och Stenshuvuds nationalpark. 
Därmed är ännu ett samarbete mellan kommu-

nen och näringslivet i hamn. Jag blir stolt och 
glad när våra företagare vill engagera sig i ut-
vecklingen av en än bättre kommun. Natursko-
lan kommer att göra skillnad för våra barn och 
ungdomars natur- och miljökunskaper. Särskilt 
tack till eldsjälen på barn- och utbildningsför-
valtningen, Sven Weitner, samt självklart till 
Kiviks musteri, Sparbanken Syd och SIFAB, 
som gjort detta möjligt.

Anders Johnsson (M) 
Kommunstyrelsens 

ordförande

Fixartjänst –
vad är det?
Kommunen erbjuder en fixartjänst för att öka 
tryggheten för äldre och funktionshindrade. 
Tjänsten är en del av säkerhetsarbetet för att fö-
rebygga fall- och halkolyckor.
 Av fixartjänsten kan man få hjälp med var-
dagssysslor i hemmet som man bör avstå från att 
göra själv på grund av risken att falla och skada 
sig. Det kan vara sysslor som innebär att man 
klättrar på stegar och stolar för att sätta upp eller 
ta ner.
 Det här kan du få hjälp med:

• Byta glödlampor och lysrör
• Byta batterier i brandvarnare och 
   byta säkringar
• Fästa lösa sladdar
• Ta ner och sätta upp gardiner
• Hämta saker från vind och eller källarutrymme
• Avtorkning ovanpå höga skåp, lampor m.m.
• Halksäkring av mattor

Fixartjänsten är kostnadsfri, men du tillhanda-
håller och bekostar själv det eventuella material 
som behövs. Du bokar tid genom att ringa 0414-
81 92 92, telefontid måndag–fredag kl. 8–9.

Nya öppettider
16 juni–8 augusti är det sommaröppettider 
på kultur- och fritidskontoret. Välkommen att 
besöka oss kl. 9–12.

Välkomna ut i livet, klass nio!
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Kulturgarantin/Skapande skola i Simrishamn omfattar alla 

elever i kommunal grundskola (inklusive förskoleklass). 

Elevernas möten med kultur organiseras av Kulturpedagogiska enheten och finansie-

ras av kommunala medel med starkt stöd av nationella medel via Kulturrådet. 

Läs mer på Facebook, sök på ”Kulturskolan & Kulturgarantin i Simrishamn”.

Ha en skön
försommar.
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29 maj kl. 14–16 
Kulturhistorisk matvandring 
i Simrishamn med matjournalist och kock 
Maria Persson och museichef Lena Alebo. 
Med start från Österlens museum. 
Inträde: 300 kr inklusive smakbitar från 
det österlenska köket.
Boka din plats på 0414-81 96 70 eller 
osterlens.museum@simrishamn.se. 

30 maj kl. 14–16 
Kom till museet med dina minnen
Vilka föremål och händelser tycker du 
symboliserar Österlen de senaste 80 åren? 
Det kan handla om ”fiske i Simrishamn 
och på Österlen”, ”caféer och caféliv på 
Österlen” eller  ”affärer och butiker i Sim-
rishamn”. Ta med ett föremål och berätta 
dess historia och de minnen du har kring 
föremålet. Har du minnen men inga före-
mål kvar? Kom och berätta – vi ser fram 
emot många spännande möten med män-
niskor och föremål. Salen på Österlens 
museum. Fri entré. Arrangemang i samar-
bete med Föreningen för fornminnes- och 
hembygdsvård i sydöstra Skåne.

31 maj kl. 14 
Trädälskarna på 
Österlen
På Österlen har fle-
ra kända trädkun-
niga trädälskare 
varit verksamma – 
om Carl Ekenstam, 
Elsa Wallis, Runo 
Löwenmo och hur 
de förändrade 
världen. Föredrag med journalisten och 
författaren Mia Gröndahl. Salen på Öster-
lens museum. Inträde: 100 kr/person. Bo-
ka din plats på 0414-81 96 70 eller oster-
lens.museum@simrishamn.se. I samarbe-
te med Studieförbundet Vuxenskolan 
Sydost-Österlen. 

1 juni kl. 14–16 
Vandring på Norra koloniområdet 
med kolonisterna Karin Hansson och Le-
na Alebo. Inträde: 100 kr inklusive efter-
middagskaffe i Henry Maynes gamla atel-
jé/Paviljongen. Med start från Österlens 
museum. Boka din plats på 0414-81 96 70 
eller osterlens.museum@simrishamn.se. I 
samarbete med Koloniföreningen Norra 
koloniområdet och Österlen berättar.

Extraöppet på museet vecka 22
Måndag–fredag kl. 11–17, lördag kl. 10–14

Österlens museum
Kristi himmelfärdshelgen

Föreningsaktiv? Missa inte chansen att lära dig mer 
om barnens rätt i föreningslivet. Ta chansen att träffa 
Simrishamns kommuns barnombudsman för en kväll 
med diskussioner kring barnkonventionen och hur vi 
behandlar barnen i föreningslivet. Agerar vi på ren 
rutin och finns det situationer som kan förändras i 
vårt sätt att vara förebild för nästa generation?

Välkomna måndagen den 26 maj kl. 18–21, Råd-
huset, Simrishamn. Anmälan sker till kulturfritid@
simrishamn.se eller 0414-81 93 15, 0414-81 93 03, 
senast 23 maj. Välkomna! 

Simrishamns över-
siktsplan utställd 
22 maj–17 juli 
Översiktsplanen 
är kommun-
övergripande 
och anger rikt-
linjerna för 
kommunens 
planering och 
framtida mark-
användning. 
Utställningens 
syfte är framför 
allt att få in syn-
punkter på 
lämpligheten av 
planförslagets 
olika delar.

Kommunsty-
relsen beslutade 
2014-05-07, § 130, att godkänna översiktsplanen för ut-
ställning enligt plan- och bygglagen. Översiktsplanen 
har varit föremål för samråd under hösten 2013, därefter 
har planen bearbetats vidare inför utställningen och 
synpunkterna från samrådet har sammanställts och be-
svarats i en samrådsredogörelse.

Översiktsplanen finns i enkel, blädderbar form på 
simrishamn.se under fliken Vision & översiktsplan. Det 
finns också en upptryckt version av översiktsplanen att 
läsa och studera på följande ställen:

- Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten, 
Storgatan 22, Simrishamn
Måndag–fredag kl. 9–15

- Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn
Måndag–torsdag kl. 9.00–16.30, fredag kl. 8–16

- Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2, 
Simrishamn
Måndag–torsdag kl. 10.30–19.00, 
fredag kl. 10.30–17.00, lördag kl 11–14 

Frågor kring översiktsplanen? Ring:
- Kontakt samhällsbyggnad, 0414-81 92 00 
- Planarkitekt Anna Bartels, 0414-81 92 81
- Planarkitekt Evelina Simonsson, 0414-81 92 76

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt och 
med tydlig avsändare senast under utställningstiden kan 
förlora rätten att överklaga antagandebeslutet. Yttrande 
inkomna efter remisstiden kommer inte att beaktas. 

Synpunkter ska skriftligen vara Samhällsbyggnads-
förvaltningen/planenheten, Simrishamns kommun, 
272 80 Simrishamn tillhanda senast den 17 juli i år. För 18:e året i rad firas Sillens 

dag i Simrishamn. Om du vill 
deltaga med din verksamhet eller 
ha en marknadsplats, gärna med 
silltema, kontakta oss senast 1 
juni: Simrishamns turistbyrå, 
Lena Svensson, 0414-81 98 00, 
eller turistbyra@simrishamn.se.

Hur gick det 2013?
Nyfiken på hur 2013 var för Simrishamns kommun? 
Årsredovisningen finns på nätet! Se simrishamn.se/sv/
om-kommunen/ekonomi. Där finns också andra spän-
nande sidor med budgetar, statistik, vanliga frågor etc. 

Barnens rätt i 
föreningslivet

Sillens dag
30 augusti

– Okänd 
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Bokens dag inbjuder till 
skrivartävling!
Årets tema: Kärlek

För dig som är mellan 15 och 19 år och bor i Ystad-Österlenregionen. 
Skriv om dina tankar. En novell, dikt, monolog, teaterpjäs, sångtext eller 
det format du tycker passar bäst. Max tre A4-sidor, skicka in dem senast 
31 maj till biblioteket@simrishamn.se.

• 1:a pris: 3 000 kr och en garanterad plats på Österlens folkhögskolas 
   skrivarlinje när du fyller 18 år!
• 2:a pris: 1 500 kr
• 3:e pris: 1 000 kr
• Alla pristagare får en penna med ingraverat namn

Arrangörer: Simrishamns kommun, Kulturboxen, Bokvaruhuset 
Österlen, Sparbanken Syd och Filofax Cross.

Handläggarenheten ökar 
tillgängligheten!
Handläggarenheten på socialförvaltningen, som tar emot ansökningar om 
insatser för äldre och funktionshindrade, ökar möjligheten till personlig 
kontakt och gör det enklare för dig som medborgare att nå dem. 
 Från och med nu har handläggarenheten ett telefonnummer, 0414-81 93 
68, som är bemannat kl. 8–16, med uppehåll för lunch kl. 12.30–13.30. 
Under förmiddagen bemannas telefonen av handläggare och på eftermid-
dagen av socialförvaltningens reception.
 - Ambitionen är att det nu ska att vara enklare för den enskilde att 
snabbt få kontakt med någon som kan svara på frågor och berätta hur det 
går till att t.ex. ansöka om hemtjänst, säger Sofia Spetz, avdelningschef på 
handläggarenheten.
 Alla uppgifter om telefonnummer och telefontid finns på simrishamn.se 
under fliken omsorg, vård och stöd. Där hittar du också en länk till direkt-
telefonnummer till alla handläggare. Enskilda handläggare nås säkrast 
måndag–fredag kl. 9–10.

Nya framgångar för kortspelet 
More Than One Story
Kommunens brobyggande kortspel More Than One Story presenterades 
på den internationella lekkonferensen ”Bildungsforum Spielmarkt” i Pots-
dam, Tyskland. Medarbetare från Bénka-dí introducerade den nya tyska/
franska/engelska utgåvan för deltagare från åtta länder. Läs mer om detta 
och om Reykjaviks universitets utgåva av More Than One Story på engel-
ska/isländska på simrishamn.se.

Upptäck allt som finns nära – hitta din upplevelse på visitystadosterlen.se. 
Där finns alltid mer information om olika erbjudanden, aktiviteter, se-
värdheter, evenemang och boende för långväga besökare såväl för dig som 
vill turista hemmavid, allt samlat på ett ställe från Simrishamns, Tomelil-
las och Ystads kommuner. Två aktuella, stora arrangemang nu är t.ex. Skå-
nes matfestival 23–25 maj och Matrundan 29 maj–1 juni.
 Turistbyrån vill veta vad som händer! Kom in med era evenemang så 
hjälper vi till att sprida informationen! Konserter, teater, föredrag – evene-
mang som anmäls in till turistbyrån kommer ut i Vad händer-tidningen, på 
turistbyråns hemsida. Obs! Kommande deadline för information till Vad 
händer-tidningen är den 28 maj för perioden 12 juni–3 juli. Kom in med 
din information med bilder till turistbyrån! Kontakta oss på 0414-81 98 00 
eller turistbyra@simrishamn.se. 

Kalendarium
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem 
som vill får komma och lyssna. Allmänheten får ställa frågor som rör 
ärenden till kommunstyrelsens sammanträde vid en informationsstund 
före kommunstyrelsens sammanträden.

Maj
19 Kommunfullmäktige (kl. 18)
27 Socialnämnd
28 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Juni
4 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
10 Individ- och familjeutskott
11 Kommunstyrelse (informationsstunden börjar kl. 13)
12 Kultur- och fritidsnämnd
18 Barn- och utbildningsnämnd, Socialnämnd

Simrishamns kommun har nu utsett de pristagare 
som tilldelas 2014 års kulturpris, föreningsledar-
stipendium respektive idrottspris. Priserna delas 
ut i samband med firandet av nationaldagen den 
6 juni kl. 11 i Brunnsparken i Simrishamn. 
 Simrishamns kommuns kulturpris 2014 till-
delas Lena Alebo för hennes utomordentliga för-
måga och entusiastiska sätt att sprida kunskap 
om historia med Österlen i centrum, samt för 

hennes betydande insatser som inspirerande kul-
turhistoriker och uppskattad och engagerad mu-
seichef och föredragshållare.
 Simrishamns kommuns föreningsledarstipen-
dium 2014 tilldelas Toni Larsson och Patrik Ham-
margren, FC Cimrishamn innebandy, för det star-
ka och drivande ideella engagemang som fått 
klubben att bli en av kommunens största och snab-
bast växande ungdomsföreningar, med aktiviteter 
för såväl flickor som pojkar i olika åldrar. Dessa 
båda förebilder arbetar aktivt för att bedriva inne-
bandyverksamhet som utvecklar människor posi-

tivt, såväl fysiskt och psykiskt som socialt.
 Simrishamns kommuns idrottspris 2014 till-
delas Peder Fredricson, Österlens ridklubb, för 
mångåriga och framgångsrika insatser på allra 
högsta elitnivå inom hästhoppning, i såväl olym-
piska spel som i VM, världen över. Peder är en 
utmärkt företrädare för ridsporten, som åter-
kommande visar prov på världsklass, inte minst 
under Stockholm International Horse Show i 
Globen i december 2013 där fyra starter gav lika 
många segrar.
 Simrishamns kommun gratulerar pristagarna!

Pristagare

Vi påminner om

Arkitekturpris 2014
Vilket objekt ska premieras med arkitekturpris i år? Lämna ditt förslag till 
mottagare av Arkitekturpris 2014. Förslaget ska lämnas senast den 5 juni. 
Läs mer på simrishamn.se/bygga_bo/Arkitekturpris-2014.

Berätta vad som händer!
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■■■ Naturskolan blir verklighet tack vare ett sam-
arbete mellan Kiviks Musteri och Simrishamns 
kommun. I början av maj träffades representan-
ter från musteriet och kommunen för att teckna 
avtal.

– Idén föddes för snart 10 år sedan, berät-
tar Uno Levinsson, styrelseordförande Kiviks 
Musteri.

Sven Weitner, projektledare Barn- och utbild-
ningsförvaltningen, nickar igenkännande och 
berättar hur idén tagit flera vändningar innan 
alla bitar så äntligen föll på plats.

Pusslet har lagts genom att musteriet arren-
derar ut marken till kommunen. Simrishamns 
Industrifastigheter AB bygger naturskolan, som 
musteriet sedan hyr. Därför är det musteriet som 
står för uthyrningen av Naturskolan, vilken inte 
bara står till den egna kommunens skolors för-
fogande, utan hoppas locka intresserade grup-
per från hela Skåne. Sparbanken Syd kommer att 
stötta Naturskolan de två första åren.

Byggstart till hösten
Sista uppförsbacken var strandskyddet men nu 
har även Länsstyrelsen gett sitt godkännande och 
arbetet kan sätta igång.

– Byggstarten blir efter Äppelmarknaden i 
höst, låter Thomas Jensen, VD Kiviks Musteri, 
meddela. Han hoppas att satsningen ska locka 
till inflyttning och tror att barnfamiljer uppskattar 
kvalitetshöjningen av skolundervisningen som 
en Naturskola kan ge. Det är en viktig bit för 
oss som företag, att arbeta för att göra området 
mer attraktivt, säger Thomas. Dessutom minns 
jag själv hur kul det var att komma ut i naturen 
som barn.

Barn- och utbildningschef Bo Kristoffersson 
är entusiastisk inför möjligheten till ”hands on” 
som Naturskolan ger kommunens skolelever i 
alla åldrar. Han lyfter även fram Naturskolans 
unika läge med tillgång till rik natur, med arter 
som hasselmus och lövgroda, möjlighet att stu-
dera bottenflora och fauna i såväl bäck som hav 

och närheten till två stycken arboretum.
– Eleverna har även tillgång till äppelodlingen 

och vårt kunskapshus, inflikar Thomas.
Även kommunens kommunalråd lyfter fram 

de många fördelarna med att kunna erbjuda 
kommunens elever en Naturskola.

– Det här skapar möjlighet för oss att införa en 
naturgaranti, säger Anders Johnsson. Vi har kul-
turgaranti sedan flera år och kan vi bygga vidare 
på den tanken kan det stärka de naturvetenskap-
liga ämnena.

Text och bild: Hannah Andersson

Naturskolan
blir äntligen verklighet
Att få lära om naturen i naturen, genom praktiska övningar som att håva i en 
bäck eller i havsvattnet bland stenarna nere vid strandkanten. Det kommer 
Simrishamns kommuns elever ges större möjlighet till när Naturskolan i Kivik 
står klar våren 2015.

Naturskolan kommer att ligga vid Kiviks Musteri, granne med caféet och ersätta den röda byggnad som står på platsen idag. Den nya byggnaden kommer att rymma storstuga, ett litet 
kök och övernattningsmöjlighet för 30 personer. En naturpedagog kommer att anställas. Naturskolan kommer att stå klar till sommaren 2015 och hösten därpå kommer den att börja an-
vändas av kommunens skolklasser.

Thomas Jensen, VD Kiviks musteri, Bo Kristoffersson, Barn- 
och utbildningschef Simrishamns kommun, och Sven Weit-
ner, projektledare Barn- och utbildningsförvaltningen, är 
glada för att Naturskolan i Kivik äntligen blir verklighet.
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Soldränkt safari i Kivik
I helgen som gick drog Kiviks Musteri igång med 
sin lyckade äppelblomsafari. Den charmiga tu-
ristvagnen var nära nog full av nyfikna deltagare, 
som utrustade med frågor drog iväg på utflykten 
tillsammans med ÖM.

Maria Skarped guidade vant oss alla genom den två timmar 
långa turen på musteriets ägor.

Familjen Magnusson var några av de 19 äppelälskare som hängde 
med på safari på Kiviks Musteri.

Äppeldricka och äppelbulle dukades upp 
på traditionell rutig picknick-duk.
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■■■ Guiden och äppelkännaren Maria Skar-
ped hälsar alla varmt välkomna. Hon på-
minner om att det blir kallt på toppen av 
turen, så att ha med en tröja är ingen dum 
idé. Det är lördag morgon klockan 10.00 
på Kiviks Musteri. Dagen bjuder på som-
martemperaturer och humöret kan inte vara 
annat än på topp.

Safarins deltagare i alla åldrar hoppar 
förväntansfullt ombord på den lilla turist-
vagnen med en blå traktor i spetsen. Chauf-
fören Mats ger klartecken, dörrarna stängs 
och snart bär det iväg genom musteriets 
ägor. Det surras överallt i vagnen om vilken 
fin dag man valt för detta evenemang.

– Jag vet inte alls vad som väntar, er-
känner Henrik Magnusson som blivit min 
granne under turen. Han har styrt kosan 
mot Kivik från Karlskrona på en dagsutflykt 
tillsammans med frun Helen och tvilling-
pojkarna William och Hugo. Alla sitter tätt 
samman i den lite skumpiga kärran.

Stopp 1- havtornshavet
Det första stoppet på den guidade turen 
kommer inte långt ifrån musteriet. Maria, 
som jobbat på Kiviks musteri i två år, har 
mycket att berätta.

– När jag började här visste jag att det 
fanns gröna och röda äpplen. Och små och 
stora träd, det var i princip allt. Det är otro-
ligt hur mycket man kan lära sig på så kort 
tid, säger hon med ett skratt.

På höger sida om vagnen ser vi odling 
full av havtorn. ”Ahaaa... det är DET det 
är..!” hörs det från någon på andra sidan 
bänken.

– Det är en av de mest vitaminrika växter 
man kan odla själv. Men för att få frukt krävs 
en Romeo och några Julia, upplyser Maria.

Vidare mot stopp 2! Under tiden pratas 
det om olika typer av äppelträd. Träden står 
i full blom och raderna av vackra äppelträd 
är en fröjd för ögat. Stämningen i kärran är 
avslappnad och vi tuffar vidare på färden. 

Plötsligt stöter vi på patrull. Vagnen drar 
nästan med sig ett träd på sin framfart. Med 
hjälp av dirigering från passagerare och 
guide lyckats Mats snirkla sig förbi tillslut. 
Turen kan fortsätta utan katastrofer.

Vi kommer under de närmsta två 
timmarna att få berättat för oss allt från 
hur äpplena odlas till hur de sköts om 

och senare används till must, cider, vin 
eller juice på musteriet.

Stopp 2- om blommor och bin
Maria berättar att musteriet hyr in bikupor 
för att pollinera sina träd. Lite senare ska vi 
lyckligtvis stöta på en biodlare i full mun-
dering, något som fascinerar de flesta, inte 
minst de yngsta deltagarna.

– De äldsta träden är upp emot hundra 
år gamla på musteriet. Hur man odlar äpp-
len idag skiljer sig väldigt mycket från hur 
man gjorde förr. Idag har man till exempel 
mycket kortare avstånd mellan träden, så 
tätt som 60 cm kan man ha.

Snart bär det av upp mot de högsta de-
larna av odlingarna. 113 meter över havet 
är högsta punkten, det är till och med högre 
än Stenshuvuds utsiktspunkt, får vi veta.

– Håll i er för nu blir det både skumpigt 
och brant! Uppmanar Maria.

På väg upp stannar vi i industriodling-
arna, där det är dags att sträcka på benen. 
Här får vi veta lite om hur musteriet odlar 
sina äpplen idag. Vi får bland annat veta att 
all frukt än idag plockas för hand.

– Svensk frukt är skör och den måste 
man vara rädd om. Det kan ni passa på att 
berätta i affären om ni ser någon som välter 
hela backar med äpplen ner i korgar.

Äppelfika
På turens högsta topp är det dags för äppel-
dricka och äppelbulle. Vi är en och en halv 
timme in på safarin och ett stärkande mel-
lanmål passar alla utmärkt. 

Vägen tillbaka blir enklare, då en del 
av sträckan körs på landsväg, där man kan 
passa på att njuta av utsikten över Sva-
besholm, Hanöbukten, Kivik Art Centre, 
Södra Mellby, Äppelriket och mycket annat. 
Maria berättar om Äppelriket.

Väl tillbaka är alla nöjda och glada, och 
guiden avslutas med en rungande applåd, 
som mer än väl demonstrerar hur lyckad 
safarin blev. Nu kan vi alla glädjas åt att 
kunna lite mer om denna fantastiska lilla 
frukt kallad äpplet.

Äppelblomsafari anordnas även i hel-
gen, den 24 och 25 maj. I september byter 
man namn till äppelsafari, då besökarna 
själv får möjlighet att plocka äpplen.

Text och bild: Louise Lind

Soldränkt safari i Kivik

19 deltagare hade samlats för att åka med på äppel-
blomsafari i helgen. Även nästa helg finns möjlighet 
att få lära sig mer om äpplets väg från frö eller kärna 
till cider.

Biodlare i full mundering!På 113 meters höjd fick safarideltagarna avnjuta en ljuvlig fika.
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■■■ Under de senaste tjugo åren har butiken 
byggts ut på alla håll, i takt med att kun-
derna blivit fler och försäljningen ökat.

– Det är den sjunde utbyggnaden som 
vi gör, säger VD Ingemar Espelund som till-
sammans med Mats Espersson visar runt 
i butikens nya delar. Genom att vi bygger 
ihop butiken med det norra lagret kommer 
kunderna att kunna gå inomhus hela vä-
gen från entrén till lagret. Samtidigt får vi 
en bättre struktur på butiken och kan flytta 
fram våra byggsäljare från deras, i dagsläget 
undanskymda plats, till mitten av butiken, 
säger Ingemar och visar den nya informa-
tionsdisken som är centralt placerad längs 
butikens mittgång.

Utbyggnaden på 330 kvadratmeter till-
sammans med det före detta lagret, ger en 
utökad butiksyta med omkring 1000 kva-
dratmeter.

– Det som idag är kontor blir istället ut-
ställningsplats, beskriver Mats och berättar 
att utbyggnaden ger möjlighet till en för-
djupning på utvalda delar av sortimentet.

Satsning på spannmål
Parallellt med butiksutbyggnaden pågår 
också ett annat nybygge på tomten. Upp-
förandet av tre silosar, som förhoppningsvis 
ska stå klara till skörden. De nya silosarna 
rymmer 2,5 tusen ton, som läggs till de 4,5, 

vilket är kapaciteten sedan tidigare.
– Vi får även en ny tippgrop, berättar 

Ingemar. Vi har fått mycket beröm för att vi 
är snabba vid lämning och nu får vi ännu 
mer kapacitet. Under skörd kör vi idag bort 
otorkat spannmål, med de tre nya silosarna 
kommer vi istället att kunna torka det själva 
på närvärmesystemet. Jag tror på dynamik 
och utveckling för att en verksamhet ska 
hålla in i framtiden.

Nästa utvecklingssteg är redan planerat 
och består i en ny infart. Dagens sneda in-
fart kommer att rätas upp, vilket även ger 
en utökad parkering framför butiken. Arbe-
tet kommer att utföras under vinterhalvå-
ret med invigning nästa år. Men nu går vi 
händelserna i förväg, först stundar förstås 
invigning av den nya butiksytan.

Festlig invigning
Nu på lördag, den 24 maj, klockan 9-14 
invigs nybygget under festliga former med 
extra förmånliga priser och leverantörer på 
plats i butiken. Klockan 10 klipper kommu-
nalråd Anders Johnsson invigningsbandet. 
Scouterna håller igång grillen och det bjuds 
korv med bröd och kaffe med kaka. För bar-
nen finns det hoppborg och rutschkana.

Text och bild: Hannah Andersson

Det växer så det 
knakar på JHL
På lördag inviger JHL Bygg och Gardencenter sin nya utbyggnad 
som binder samman butiken med norra lagret.

Utbyggnaden på 330 kvadratmeter tillsammans med det före detta 
lagret, ger en utökad butiksyta med omkring 1000 kvadratmeter. 
 – Jag tror på dynamik och utveckling för att en verksamhet ska hålla 
in i framtiden, säger VD Ingemar Espelund.

Förra veckan lades sista handen vid utbyggnaden och inför invigningen på lördag kommer allt att vara på 
plats.

En nyhet hos JHL är den digitala butiken där kunden själv kan göra sin 
beställning i Bolistlagret och betala direkt i kassan. Och du ser inte 
dubbelt, det är Mats som medverkar i den rullande reklamfilmen.



Österlenmagasinet · 22 maj 2014 Vecka 21 23

Gäller från torsdag den 22/5– tisdag den 27/5. 
Nedanstående erbjudanden kan utnyttjas en gång per bricka.

Bli medlem på www.osterlenmagasinet.se

Gäller från torsdag den 22/5– tisdag den 27/5. Gäller från torsdag den 22/5– tisdag den 27/5. Gäller från torsdag den 22/5– tisdag den 27/5. Gäller från torsdag den 22/5– tisdag den 27/5. Gäller från torsdag den 22/5– tisdag den 27/5. Gäller från torsdag den 22/5– tisdag den 27/5. Gäller från torsdag den 22/5– tisdag den 27/5. Gäller från torsdag den 22/5– tisdag den 27/5. 

Veckans
klubberbjudandenklubberbjudanden

Erbjudanden till dig som är 
medlem i Bonusklubben!

Bli medlem på www.osterlenmagasinet.se

Med reservation för eventuella tryckfel samt slutförsäljning. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Poolkemikalier  

15% rabatt

Vinnaljus
gäller vårt sortiment

15% rabatt

Ogräsättika 5 lit 
Dubbeleffekt på blad och rot. 

89:-

Trerättersmenys
tors-lör kväll. Ord.pris 395:-

345:-

Italienska skor
Spara 200-400:-

20% rabatt

NorthSails

10% rabatt

Timberguard 150 ml
underhållsskum. Ord. 275:-

Nu 200:-

Extralagrad Prästost 
24 mån

30% rabatt

Cavalet Herrloafer 
i skinn. Ord.pris 700:-

500:-

Snittblommor

15% rabatt

Caesarsallad 
Ord.pris 65:-

Nu 50:-

Park Lane shorts 
Ord.pris 399:-

199:-

Silverringar
Spinning Jewelry/ Annica Vallin 

50% rabatt

Badrockar utv mod
Rolf Strömmare. Ord. 1.221:-

30% rabatt

Tdk A12 bluetooth
vädertålig högt. Ord.pris 599:-.

499:-

Bygg m LEGO-boken
roliga ideer bygga på.  Ord.199:-

Nu 159:-
För att få bonus måste du handla för en viss summa. 

* Vissa butiker har en maxgräns på antal bonusstämplar per köp, 
se märkning i respektive butik.

Du kan även samla bonus!
Butik Stämplar Bonus
Bege skinn 5 à 300 kr* 200 kr rabatt

JHL 10 à 400 kr* 250 kr rabatt

Makalösa Trädgårdar 10 à 150 kr 100 kr rabatt

Euronics 10 à 300 kr 300 kr rabatt

1910 Simrishamns modehus 10 à 300 kr 150 kr rabatt

Karins tyger 10 à 300 kr* 150 kr rabatt

Handelscompagniet 5 à 200 kr 50 kr rabatt

Café Kagan 10 à 25 kr* valfri dryck

Håkansson & Håkansson AB 5 à 1000 kr* presentkort 300:-

Lilla Vik 10 à 100 kr 50 kr rabatt

Bokvaruhuset 10 à 250 kr* 20% rabatt 

Börje Olssons skafferi 5 à 100 kr 20% rabatt 

Nautical 10 à 300 kr 10% rabatt

Lübecker skor 5 à 300 kr 150 rabatt 

Järn och fritid 5 à 200 kr* 5% rabatt

Mika Keramik 5 à 150 kr 50 kr rabatt

 

Storgatan 11, Simrishamn
0414-171 77

 

Spara 200:-

Spara 366:-

Spara 50%

Spara 100:-

Spara 40:-

Spara 200:-

Spara 15:-

Spara 15%

Spara 50:-

Spara 10%

Spara 20%

Spara 75:- 

Spara 30%

Spara 15%

Spara 30:-

Spara 15%

Storgatan 19, 0414-44 66 50
i  S i m r i s h a m n  A B
Tumatorpsvägen ,  S imr i shamn
0414-105 15 • www.jarnofritid.se
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■■■ Besökarna till Skånes matfestival kommer ges 
tillfälle att känna, dofta och smaka. Provsmaka 
och äta sig mätta. Prova på och ta del av samlad 
kulinarisk kunskap från hela Skåne.

Skånes matfestival är en ny satsning för mat-
hantverkare, företag, kockar och förädlare, så-
väl som matintresserad gemene man. Tanken är 
att skapa en mötesplats för branschen och på 
samma gång skapa en fantastisk festival för alla 
med intresse för mat. Arrangör är Livsmedelsa-
kademin/Smaka på Skåne och initiativtagare är 
Anders Cederberg, gästgivare på Brösarps Gäst-
gifveri & SPA, och Charlotta Ranert, Pink Chili 
Consulting Group och matfestivalchef. Arrangö-
rens syfte med festivalen är att skapa en regional 
mötesplats där matintresserade privatpersoner 
och branschen årligen möts för att driva den gast-
ronomiska utvecklingen framåt genom innova-
tion, interaktivitet, mångfald och kunskapshö-
jande aktiviteter.

För både matnördar och noviser
Intresset för att delta i festivalen har varit stort. Ett 
hundratal skånska företag har anmält sig.

– Det är stor spridning på företagen som är 
med. Festivalbesökarna kommer att möta allt 
från större producenter som Pågen till mindre 
hantverksmässiga företag som arbetar småskaligt 
eller med förädling. Och det är precis så vi vill 
ha det, säger Monica Åquist, aktivitetsansvarig 
under matfestivalen. 

Matfestivalen vänder sig till alla, nybörjare 
såväl som matnördar och utlovar aktiviteter för 
alla åldrar.

– Företagen kommer att erbjuda olika akti-
viteter vid sina tält, säger Monica Åquist och 
berättar att besökarna kommer att få prova allt 
från att blanda sin egen dryck på björksav, till 
att rosta kakaobönor och smaksätta sina egna 
chips.

Seminarier och workshops
Seminarierna som ges under de tre dagarna 
är kostnadsfria för festivalbesökarna och berör 
frågor som: Kan du äta dig frisk? Hur vill våra 
politiker satsa på offentliga måltider? Hur kan 
man köra bil och värma hus med matrester och 
gödsel? Vad har bröd haft för betydelse i Skåne 
genom tiderna? Och är potatis en onyttig stärkel-
sebomb eller den perfekta dietmaten? 

Under dagarna tre erbjuds också spännande 
workshops där deltagarna får prova på tillsam-
mans med proffsen. Det blir sillaskola med Ska-
nörs Fiskrögeri, korvskola med Sotnosen´s, mjölk-
syrning med Surtanten, bröd- och mackverkstad, 
bak av franska maränger och chans att lära sig 
kärna smör och göra färskost. Workshopsen pre-
senteras i samarbete med Centrum för Livsmed-
elsutveckling i Karlshamn. De bokas antingen 
innan besöket via Tickster eller på plats i entrén.

Skånes Matfestival - 
årets mest smakrika festival
Kom hungrig! Det uppmanar arrangören till Skånes Matfestival besökarna. 
Det är till Vägstationen i Brösarp som premiären för matfestivalen är förlagd och 
den startar redan imorgon, fredag den 23 maj, för att avrundas söndag den 25:e.

Text: Hannah Andersson
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MER OM FESTIVALEN OCH FÖRKÖP AV BILJETTER PÅ 

skanesmatfestival.se

Hej Österlenbor - vi ses 
i Brösarp den 23-25 maj!

På Skånes Matfestival kan du provsmaka och prova på, äta 
och dricka, uppleva och upptäcka. Möt dina lokala odlare och 

mathantverkare när vi samlar mat, dryck och kulinarisk kunskap 
från hela Skåne på en och samma plats. Besök vår webb och boka 

biljett till någon av våra workshops redan nu.

Skånes Matfestival är en unik satsning med fokus på innovation, interaktivitet, mångfald och kunskapshöjande 
aktiviteter. En levande mötesplats för branschen och en fantastisk festival för alla matintresserade.

Tips, inspiration och bokning, 
besök www.visitskane.com

HUVUDSPONSOR:ARRANGÖRER: PARTNER:
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Berätta om ditt företag!
– Webbsidan presentermedstil.se är en 

hemsida som jag startade som en hobby 
för sex år sedan. Där säljer jag högkvali-
tativa presentartiklar med stil. I höstas be-
stämde jag mig för att satsa på riktigt.

Hur konkurrerar du med andra pre-
sentbutiker på nätet?

– Det är svårt, men mitt mål är att leva 
upp till sidans namn, nämligen att presen-
terna ska ha stil. Det ska vara hög kvalitet 
på varorna och kännas som om man fått en 
gåva när man får hem dem, istället för att få 
dem levererade i en brun papplåda.

Hur kom du i kontakt med Tillväxt-
rummet?

– Jag följde nyfiket en av deltagarna 
förra omgången av Tillväxtrummet, Ida 
Persson på Dancefun, och tyckte att det 
verkade inspirerande. Den här gången be-
stämde jag mig för att inte fega ur, utan 
gjorde min ansökan.

Vad har du för förhoppningar på Till-
växtrummet?

– Deltagarna har redan haft tre träffar 
och vi har fått varsin mentor. Jag känner 

redan att jag har stor nytta av att vara med, 
inte minst för det nätverk och den kontakt 
man får med andra företagare. Det ger in-
spiration och nya idéer.

Vad är målet med ditt företag?
– Just nu jobbar jag med lokala leve-

rantörer, men vill gärna utöka mitt sor-
timent. Jag är också öppen för ett större 
samarbete lokalt, för att sätta Österlen på 
e-handelskartan. Jag vill också kunna in-
volvera min fru och mina barn mer i före-
taget i längden.

Text och bild: Louise Lind

Tillväxtrummet
i full gång

Mentorprogrammet Tillväxtrummet för företagare på Österlen och 
i Ystad är nu inne på sin andra omgång. Syftet är att hjälpa unga 
företagare att utveckla sitt företag eller sin idé. ÖM har träffat del-
tagaren Chris Konneus, som driver en presentbutik på nätet.

Om Tillväxtrummet

■■■ Eriksson kvalade in som fyra till förra helgens och sä-
songens inledande race på den spanska Grand Prix-banan, 
och tog sedan målflagg som tvåa efter att ha kört om både 
den regerande tyske Formel 3-mästaren Marvin Kirchhö-
fer och nya zeeländaren Richie Stanaway. Den 23-årige 
Tomelilla-bon kunde tillsammans med den slutlige segra-
ren Alex Lynn (Storbritannien) öppna upp en lucka på hela 
tio sekunder till resten av fältet, och var bara hundradelar 
från att notera loppets snabbaste varv. Pallplatsen är Eriks-
sons första någonsin i GP3-sammanhang.

I söndagens avslutande Race 2 startade Eriksson på 
sjunde plats, ett resultat av reglementet för omvänd star-
tordning bland de åtta främsta i Race 1 och tog målflagg 
som sexa. Skåningen, som tävlar för det finska teamet Koi-
ranen GP och stöttas av vindkraftsproducenten Omnilink 
GreenTech, lämnar premiären som trea totalt i mäster-
skapstabellen.

– En riktigt skön start på säsongen, säger Jimmy Eriks-
son. Det känns fantastiskt att åka härifrån som trea i mäs-
terskapet och med min första pallplats.

Text: Louise Lind

Pallen direkt
för Jimmy
Eriksson
Jimmy Eriksson visade att formen från vin-
terns försäsongstester inte var någon tillfäl-
lighet genom att ta sig upp på pallen direkt i 
GP3-premiären i Barcelona.

Tillväxtrummet är ett mentorprogram skapat 
av företagare och för företagare.

 Initiativtagare är Frida Jönsson från Fridas 
Grafiska. Projektledare är Frida Jönsson och 
Gunnel Ottersten från Responz på Österlen är 
utbildningsledare.

 Syftet är att unga företagare mellan 19-35 år 
ska få hjälp att utveckla sitt företag eller sin fö-
retagsidé under 1 år med hjälp av stöd, indivi-
duell handledning och gemenskap i en ”till-
växtgrupp”.

Äpplets Hus                      
öppnar för säsongen
■■■ Äppelträden blommar för fullt, och nu öppnar Kiviks 

Musteri sitt Äpplets Hus för säsongen. Även trädgårdarna 
och Plantskolan slår upp portarna.

I Äpplets Hus har man uppdaterat utställningen.
– Nytt för i år är att vi har renodlat utställningen till 

att verkligen ha äpplet i fokus. Här kan man se hur man 
odlade äpplen och gjorde dryck förr, och hur man gör nu, 
berättar Karin Hallett.
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VÄLKOMMEN TILL EM TOMELILLA!

  
En riktig möbelbutik 

Gustafstorg 3 • Tel 0417-104 41, 51 11 40   
Måndag-Fredag  9-18   Lördag 9.30-14   Söndag 12-16

EM Tomelilla Möbel Hanson 
 

E N  R I K T I G  M Ö B E L B U T I K  M E D  Ö V E R  4 0 0 0 m   H E M I N R E D N I N G2

 

 
En riktig möbelbutik 

 

MOON Komplett Sängpaket
Tyg Kairi svart. Kontinentalmadrass, huvud-
gavel, 2 st täcken, 2 st kuddar, madrasskydd. 
Finns även i 120x200 inkl. bäddmadrass och 
ben 5.995:-. Huvudgavel 120cm 1.495:-

9.995:–
Ord. pris 13.485:-

KOMPLETT SÄNGPAKET!

4, 6, 12
eller 24

Välj att
delbetala i

månader!

2-Pack!

14.900:–
 Ord. pris 15.990:–

CLOUD STÄLLBAR SÄNG

90x200 i tyg Castella grå inkl. bäddmadrass. Exkl. ben.

2-Pack!

9.990:–
 Ord. pris 13.990:–

ALTO S STÄLLBAR SÄNG
2 sängar 90x200 cm. Inkl. bäddmadrasser och ben.

19.995:–
Ord. pris 32.995:-

KOMPLETT SÄNGPAKET!
EXCELLENT Komplett Sängpaket
Svart. 180x200 cm. inkl huvudgavel, bädd-
madrass och ben. Svensktillverkad skön 
kontinentalsäng 180x200 cm i toppklass.

4.995:–
Ord. pris 6.995:–

STAR Kontinentalsäng
180x200 cm. Inkl. bäddmadrass och ben. Köp till 
huvudgavel och gavelkuddar. 1.495:– Ord. pris 1.995:–

Vi byter ut hela Cumulus utställningen!

30-50% 
på uppställda och lager sängar
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 BYGGNADSVÅRD  

RAA.SE/GLIMMINGEHUS

29.5-1.6  kl 11-15: GAMLA TEKNIKER FÖR NYA TIDER          

29.5: Fönsterhantverk. Per Blomqvist, Oscarshus
30.5: Lera: sten, puts, klining....och lite kalkputs! 
          Henrik Nilsson, HN Byggnadsvård
31.5: Stenhuggeri. Gabi Limbach
1.6: Taktäckning med strå och stickor, Knadriks Kulturbygg

K U LTU RH I STOR I EN . S E
Y S T A D  &  Ö S T E R L E N

GLIMMINGEHUS

Tidigare annonsinlämning för Österlenmagasinet
vecka 22 och 24, p g a helgdagar.

Vecka 22
Eftersom torsdag 29/5 är röd dag 
kommer Österlenmagasinet redan 
på onsdag 28/5. 

Därför måste vi ha era
annonsbeställningar senast 
torsdag 22/5, kl 16.30.

Vecka 24
Eftersom fredag 6/6 är röd dag 
behöver vi på Österlenmagasinet
mer framförhållning.

Därför måste vi ha era
annonsbeställningar senast 
onsdag 4/6, kl 16.30.

Ring och boka hos din ordinarie annonskontakt
eller på 0411-55 79 15.

Begagnad proffsgräsklippare
Ransomes T30D, 180 cm, Kubota
Diesel 30 hk 4 WD, toppskick,
70.000:-. 070-5758610.

Lions Club Södra Gärds och
Maglehems Friviliga Brandkår
tar emot loppisprylar vid
Bygdegården i Maglehem
torsdagar 22 maj och 12 juni
kl 18.00-19.00 Vid behov av
hämtning ring 0708-67 81 03
eller 0709-26 56 22

S:t Olofs IF har loppisinlämning
på Kvarnvallen i Sankt Olof varje
lördag kl 10-12. Om ni vill att vi
skall hämta ring Jonas 0734-
030362, Sven-Åke Engström
070-2711253
eller maryds@hotmail.se.
Loppmarknad 15 juni kl 10.00.

Nu är vi redo för IFK Simrishamns
loppmarknad den 19 juli 2014.
Har ni något att skänka ring
Göran 0414-10791, Johan 070-
8497435, Jocke K 070-5206327,
Camilla 0734-411664, Jocke N
076-2555744, Ingemar S 073-
0422717. Säkrast kvällar. Och Du,
vi tar inte emot söndriga saker,
vitvaror och däck.

BTK Ajax Borrby tar tacksamt
emot loppisprylar, ej vitvaror o
däck. För hämtning ring 0709-
716330. NI kan även lämna prylar
vid G:a Gymnastiksalen Borrby
onsd. 17-18. Även försäljning då.

Gyllebo IF:s loppis hämtar och
tar emot hela och rena saker till
ungdomsverksamheten efter ö.k.
om tid o plats. V.v. ring 070-
2330799. Ni kan även lämna i ett
rum på baksidan av Bränneriet.

Bilar köpes och hämtas från 500-
3.000:-, i Tomelilla,  skrotade
eller defekta. 0708-48 84 67.

Gärsnäs AIS hämtar loppisprylar
till vår verksamhet om ni ringer
Christer 070-5501903, Mille
070-1546573, Bertil 0706-
550453. Ej vitvaror, trasiga
möbler och däck.

Branteviks IF emottager
tacksamt loppisprylar, ring så
hämtar vi. Ring mån-fre mellan
8-16 på 0414-22139 el. 0730-
805238.

Skillinge IF samlar in loppis-
prylar. Ni kan även lämna i blå
hallen varje tisdag mellan kl.
17-18. Ring Bengt 0414-308 11,
Kaj 0414-307 78, 070-4403922,
Tom 0414-307 04. Tack för
stödet!

Äldre beg trägolv önskas köpas
helst olackerat ca 15 kvm
070-5422295

Betongplattor 25x50cm, ca 170st
bortskänkes. Även några delade
plattor. Plattorna är belagda med
s.k. smålandssten. Finns i
Simrishamn. 0414-12624 eller
0703-387103

Scooter PGO G Max 150 -10,
servicebok, nybesiktigad, endast
körd 100 mil, 17.000:-.
Renault B Clio 16 vent, nybesikt,
servicebok, bra däck + vinterhjul
dubbade, 5.000:-. 070-3751140

Gårdsloppis, div loppisprylar,
nytt byggmaterial t.ex dörr,
fönster, skåpsstommar för kök,
bad o hall och mycket annat.
Heingebergsvägen 905,
Lövestad, öppet lördag-söndag
kl 9-17, annan tid 0417-26330.

Trevligt kontorsrum i centrala
Simrishamn med tillträde 1/9.
Kök och fikarum delas med fyra
andra personer. Kontakta 0707-
218262 eller 0768-708642.

Idealiskt hästbete gratis,
3 ha, lugnt läge, 4 km NV Vitaby.
0733-607997.

Elektrisk motor 4 Hk, 380 Volt,
2800 RM. 0414-60663

2 st vandringsryggsäckar 30-40 l
Jägarryggsäck med pall
2 st cykelväskor. 0414-440303

Lägenheter och gårdshus
centralt i Simrishamn hyrs ut
veckovis under juli o augusti,
därefter terminsvis till
studerande el likn. Boknings-
tabell och all information:
www.sowehus.se. 0705-761751.

Gammalt o nytt, lite av varje,
Gamla lanthandeln i Smedstorp
Kristi himmelsfärds dag 29 maj
kl 12-16. Vid regn inställt.
0733-629498

Ej använd GPS Garmin säljes för
halva priset. 073-0419285

4 st aluminiumfönster
900x1000 cm, brun utsida,
vit insida, inklusive handtag,
1.000:-/st. 070-5412239

Tavla Algot Nilsson, Skillinge-
hamn, olja från år 1949, 79x49
cm, 2.200:-. 073-9867761

Vildsvinsfälla Sinkaburm
godkänd 4.000:-. Picnic bord
runda 8 pers Brafab 1.200:-/st.
Golfbil bensin Yamaha 25.000:-.
070-5758610

Biltransportsläp tot. 1400 kg,
last 1000 kg, ny axel, nybes,
9.000:-. 070-5986130

3-växlad Monark original (Oskar)
i nyskick säljes p.g.a. sjukdom,
2.200:-. 070-6277746

Kolonilott norra området
Simrishamn, ny stuga.
Ring för mer info 070-5705205,
070-6123541

Bostadsrätt Simrishamn, trevlig
och fräsch etta, 31 m2, 2:a vån,
månadsavgift 1.792:-, 150.000:-.
070-7514521

Volvo 850 aut, bes o skatt,
7.000:-. Volvo 850 man, bes,
avst. 6.000:-. 070-5986130

Måla med Tom i Simrislund 13-
15/6, kurs i olja/akryl överlåtes
p.g.a. sjukdom. 0708-722110

Fälg-Däck 19" Ocean Storm
255x50x19" däck, som nya,
endast körda 150 mil, 8.000:-.
0414-10239

Gamla leksaker: plåtleksaker,
Tekno, Modelltåg, Dinky, Corgi,
Brio m.m. 0735-154018,
0414-17330

Renault Megane -01, 21500 mil,
bes o skatt, dragkrok, vinterhjul,
lasthållare, nyinst radio, 9.500:-.
0414-30974

Hyr ditt magasin i Onslunda.
Torrt, varmt, övervakat.
8 kvm, 595:-/mån. 24 h tillgång.
0705-354787.

Nyren. lgh centr S-hamn,
2 sovr, 2 badr, tvättst, klädk,
v.rum, arb.rum, stort kök.
Ej rök/djur. Fr o m aug.
070-3284912 efter kl 18.00.

Sankt Olofs scoutkår tar
tacksamt emot prylar till vår
loppis. Ring 072-9073993 eller
maila gert.ivarsson@telia.com

Onslunda IF tar tacksamt emot
loppisgrejor till vår loppmarknad
15/6. Ring Åke 0730-680112
äv dagtid el Robin 0733-761414.

Ravi IF emottager tacksamt
loppmarknadsprylar till vår
loppis 6 juli. Ej vitvaror och däck.
Ring och vi hämtar,
0414-72426, 72346.

Löderups IF
mottager tacksamt loppisprylar.
Ej trasiga möbler, däck och
vitvaror. Ring 0702-24 24 50.

Baskemölla IF tar tacksamt
emot loppisgrejor.
Ring: Elna 0768-048420 elller
Christer 0733-409771.

Brösarps IF tar emot loppisgrejer
2:a lördagen i månaden kl 9-12
på idrottsplatsen eller ring
0722-42 83 11 så hämtar vi.

Kiviks AIF tar tacksamt emot
loppisprylar till vårt lager på
Agdelund 1:a lördagen i varje
månad mellan kl 10-12 eller ring
så hämtar vi 0722-153984.

Mindre 2-rumslägenhet i
markplan med närhet till allm.
komm. önskas hyra i lugnt
område av två vuxna, lugna och
ansvarsfulla personer. Inget
missbruk, rök- och spritfria. Inga
betaln.anm. 0730-855316

Butiken för
trädgårdsälskare!

TOMATPLANTOR
Många olika, annorlunda sorter

 

ÖPPET: Fre-lör 11-16
Tjustorp  - mellan  

Smedstorp o. Hammenhög
Tel 0414-511 33

www.gardeninger.se
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HP Lange Blues
danska legender på

 

 
  Entré 200:-/150:-
 Bokning o beställning mat 0414-700 75 

 

Kiv i ks  Ho te l l
fre 30/5 kl 19.30 

Keith Surtees, 
 engelskt och internationellt 

känt medium håller 

STORSEANS 
på Café Kajen, Simrishamn, 

torsd. den 29/5 kl 18.30  
Pris: 250:- inkl kaffe.  
Förboka till Café Kajen  

tel 0414-41 16 50.  
Privata sittningar förbokas till 

Malin Widin  
tel 0768-32 02 54.

BTK AjAx Loppis 
Lörd. 24 Maj 10-12, G:a Gymn. salen Borrby.

Kvalitétsmöbler
Svensktillverkade trädgårdsmöbler säljes - nya - demo

Prisex. Bord + 4 stolar nu 1.650:- (ord 4.500:-)
Vid Branteviksvägen 6, se skyltar, 31/5 kl 11-14

Dahls Elektriska finner du nu hos:

Elinstallation – automation 
industriservice – högspänning

ELAN EL är ett kompetent fullserviceföre-
tag inom allt som har med elinstallationer 
att göra. Här möter du 40 stycken skick- 
liga montörer som utför sitt jobb med stor 
flexibilitet inom elentreprenad, automa-
tion, högspänning och elservice. 

   www.elanel.se
0414-12110    0411-298 80

Bränsleförbrukning blandad körning 6,8-8,0 l/100km. CO2 utsläpp blandad körning 178-210 g/km. Bilen på bilden är 
extrautrustad. Opel Försäkring kan tecknas från 310 kr /mån. Läs mer om våra villkor på opel.se

SOLID

Opel Vivaro Solid

169 900 kr
exkl moms

www.ottobilab.se

Nygatan 35 • TOMELILLA • Tel 0417-781 00
Företaget grundat 1924

Öppet: Vard 9-18, Lörd 11-14

Snabb leverans 169.900 kr + moms

LOPPMARKNAD
Torsdag 22 maj 

Obs tiden! Kl. 18.30
Brandstationen i Smedtorp

Välkomna! Smedtorps IF

■■■ Den 24-25 maj är det 
dags för årligen återkom-
mande och omåttligt po-
pulära Barnens Dag på 
Tosselilla i Tomelilla. En 
familjefest med artister på 
scen, utställare, föreningar 
och självklart massor av ak-
tiviteter för besökare i alla 
åldrar. Helgen är också som-

marpremiär för en fullmatad 
säsong på Skånes största 
nöjespark. 

Barnens Dag är ett är ett 
samarbete mellan Barnens 
Dags riksförbund, Kristian-
stadsbygdens Barnens Dags 
förening, Tomelilla kom-
mun, samt företag och för-
eningar.

Köttbullsbak för barnen
■■■ Det blir andra bullar än kanel på Skånes Matfestival i Brö-

sarp. Då bjuder Tomelilla kommun in alla barn till att vara 
med i köttbullefabriken och baka köttbullar av lokala råvaror, 
bland annat från Ingelsta Kalkon och Österlen Kött & Vilt. Det 
kostar ingenting att vara med och det är Barnens Smakdagar, 
Matlandet Sverige och Barnens Bästa Bord som står för kala-
set. Köttbullefabriken har öppet söndag den 25 maj med start 
klockan 11, 12.30 och 14.

Familjefest och sommarpremiär
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Husdjur säljes för minst 100:-/djur. Lägsta ålder för hund 8 veckor,
katt 12 veckor och kanin 7 veckor vid leverans.

Bifoga 3 x 20 kr kontant. Högst  20 ord.

Säljes

Köpes

Uthyres

Önskas hyra

ÖsterlenMagasinet AB, Storgatan 23, 272 31 Simrishamn. 
Kupongen skall vara ÖM tillhanda senast TORSDAG VECKAN FÖRE INFÖRANDE. 
Om likvid saknas kasseras annonsen. OBS! TEXTA TYDLIGT.

Kupong för småannons

Namn

Adress

Tel

Lösningen skickas till 
ÖsterlenMagasinet,  
Storgatan 23, 
272 31 Simrishamn. 

Senast den 26/5 vill 
vi ha svaret och glöm 
inte att märka kuvertet 
med ”ÖM-kryss 21”. 
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Kryss
vecka 20

Grattis till
vinnarna!

Sonja Wulff, 
Ystad

Annika Neij, 
Ystad

Ann-Margret 
Olson, 
Simrishamn

Krysset vecka 21 Lös krysset – vinn trisslotter!

kryss 20  2014
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Vitaby marknad
Torsdag 29 maj
Marknadsknallar med blommor, 

leksaker, karameller m m.
Korvförsäljning.

Välkomna! Ravi IF

Med hjärta för resor!

Ullared 30/5
Kristianstad Vattenrike 3/6
2dgr Nordtyskland 5-6/6
Bakken 27/6
Köpenhamn 10/7
Göta kanal/Kolmården 24/7
Tjejmilen 4/9Tjejmilen 4/9

Heiligenhafen, Bordershop,
Fredriksdalsteatern, 
Vallarna, Dr Zjivago fl datum

0414-440880
www.busspersson.com

Boka buss? Ring för offert

Tjörnedalagården, Baskemölla 0414 260 80 info@oskg.nu www.oskg.nu

24 maj–13 juli  

Jone Kvie 
Vernissage 24 maj kl 13–16
Invigning kl 14

Missa inte ett besök i konstnärernas butik och cafe!
Mer info se hemsidan.

Huvudsponsor

ÖSKG   TJÖRNEDALA KONSTHALL 

Konsthallen öppen: tis–sön kl 12–17
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Håll utkik efter mer info från oss – lansforsakringar.se

I år får våra kunder 
dela på

100 
miljoner

Du gjorde rätt som valde kundägt. 
Nu blir det återbäring!

Foto: Sven Persson/Swelo.se

Exklusiv Expo hos         
Daniel Berlin
■■■ Den 25 maj klockan 14 – 17, hålls öppet hus med 

mingel och tilltugg hos Daniel Berlin i Skåne Tranås. Klock-
an 15 inleds ett samtal med Daniel Berlin, Eva Zethraeus 
och Lena Willhammar. Samtalsledare är Jennifer Forsberg, 
konstnär och keramiker och styrelseledamot inom Konst-
hantverkscentrum, samt även rektor för Österlenskolan för 
Konst och Design. För femte året i rad presenterar krögaren 
Daniel Berlin i samarbete med Konsthantverkscentrum nu-
tida konsthantverk inom ramen för sin uppmärksammade 
krog.

Nationalparkernas dag
■■■ Den 25 maj är det Nationalparkernas dag och på Stens-

huvud bjuds det in till gratis aktiviteter. Klockan 10 ges det 
möjlighet att följamed genom den skira avenbokskogen, 
upp på berget Stenshuvud. Vägen upp kantas av lummig 
lundflora och härlig fågelorkester. Dessutom är naturfoto-
grafer på plats. BioFoto syd kommer att finnas på plats hela 
dagen med information om naturfotografering, utrustning 
och demonstration av gömsle och kamouflagekläder. Foto-
graferna ger gärna besökarna råd ute i naturen.
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STORHELG
Öppet alla dagar i  
Kr Him-helgen 13-17
SPECIAL:  
Anna-Lena Berger & Jan 
Sigurd på Kulturgjuteriet
torsdag 29/5 kl 18.30
OBS Biljett 120:- i Bokhuset 
eller info@borrby-bokby.se
Program i Antikvariaten 
övriga dagar på temat 
Kraftfulla Kvinnor!

Hortensia
Chokladblomma 

Bougainvillea
Orchidée m.m. 

  
Rosbuntar 

59:-/st
stora, fina, olika färger

Härliga buketter 
& arrangemang, 

blommografering, 
presentkort

Operasäsong 
2014-2015 

på Kiviks Bio 
www.kiviksbio.se

Opera från Metropolitan
20/7  20.00 Monty Python Live - revy 

11/10  19.00 Macbeth - Verdi 
18/10  19.00 Figaros bröllop - Mozart 

26/10  16.00 The legend of love - 
balett från Bolsjoj 

1/11  18.00 Carmen - Bizet 
21/11 19.00 

Madame Butterfly - Puccini 
31/1 19.00 Hoffmans äventyr - 

Offenbach 
14/3  18.00 La donna del Lago - 

Rossini 
25/4  18.30 Cavalleria Rusticana - 

Mascagni 

Förköp hos Gunnels Kläder 
Albovägen 36 Brösarp 

För info: Ring Gunnel 0709-62 84 59 
eller på bion vid

operaföreställningarna

Österlen
Larssons Gräv & Entreprenad AB 

Grävning • Schaktning • Trädgårdsanläggningar 
Vatten och avloppsanläggningar • Grävning för jord-
värme • Husdräneringar • Transport med lastväxlare 
(trädgårdsavfall, sten, grus och jord) • Gräsklippning

Borrning för plintar/stolpar/staket • Snöröjning

Mats Larsson • N:Kverrestad 410, Hälldala • 273 96 Tomelilla
Tel: 070-627 57 51 
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