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CHATTA!
Socialtjänsten 
öppnar ny väg in

näringsliv
Frankrike inspirerar 
i Onslunda

JULTURNÉ
Unga sprider 
julstämning 
hos äldreTILL TOMELILLA VIA SIMBASSÄNGEN, 

ATLANTEN OCH KUMLA

Han vägleder dig 
rätt i kommunen
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Britt-Marie Börjesson, 
kommundirektör
 

Fokus på preventiv 
hälsa genom mat 
KOST. Innovationsmyndigheten Vinnova 
satsar på matområdet genom insatsen 
Ett nytt recept för matsystemet. Syftet 
är att skapa förmåga och möjligheter 
för olika aktörer att skapa och driva 
innovationsmiljöer. Tomelilla kommun 
har valts ut som en av deltagarna. 

I denna första fas står Vinnova för ett 
workshop- och utbildningspaket samt 
personalkostnader, resor och logi för 
deltagarna. 

Det finns fem olika teman, Tome-
lilla kommun ingår i temat Preventiv 
hälsa genom mat. Stefan Persson, verk-
samhetsutvecklare samt Lisbeth 
Andersson, verksamhetschef för hälso- 
och sjukvårdsdelen inom elevhälsan, 
representerar kommunen. 

Stefan Persson – hur kom det sig att 
Tomelilla kommun kom med?

– Eftersom både matområdet och 
innovation är prioriterat i Tomelilla, 
lämnade vi in en ansökan där vi beskrev 
våra förutsättningar för att jobba med 

detta. Därefter blev vi uttagna, säger 
Stefan Persson. 

Vad har hänt sedan beskedet kom att 
kommunen blivit uttagen?

– Jag har varit på en första träff på 
plats i Stockholm där alla utvalda orga-
nisationer sågs. Jag mötte också de 
specifika aktörerna som ingår i just vårt 
tema. 

Vad blir nästa steg?
– Nu väntar olika workshops och 

lärandetillfällen ihop med de andra i 
temat. De flesta sker digitalt. Under 
ledning av Vinnova, ska vi deltagare 
komma fram till vilka mål vi vill jobba 
vidare mot tillsammans. Vi har fram till 
augusti 2023 på oss. 

Vad händer sedan?
– Tanken är att de som därefter vill 

fortsätta, lämnar in en projektansökan 
till Vinnova. Projekt som beviljas kan 
då komma i gång mot slutet av 2023.

I oktober hade vi i kommunen en 
medarbetarfestival. Den var plane-
rad av medarbetare, genomförd av 
medarbetare, för alla medarbetare. 
Temat var arbetsglädje. Festivalkom-
mittén hade jobbat med program och 
allt runt omkring under nästan ett år. 
Från scenen i Folkets park ställdes en 
fråga till publiken vad arbetsglädje 
innebar för var och en. Genom ett 
nätbaserat verktyg kunde alla svara i 
sin mobil, vilket sedan samlades som 
ett ordmoln på scenens filmduk. 

Under alla fyra dagar blev sva-
ren ungefär desamma. Det de flesta 
förknippade med arbetsglädje var 
 kollegor och gemenskap. Jag har fun-
derat på om det var ett utslag för att vi 
just nu lever med olika påtagliga hot 
som rör ekonomi, klimat och säker-
het. Kanske blir vårt behov av nära 
kontakter än mer viktiga nu? 

Oavsett, under festivalen blev det 
väldigt tydligt vilken kraft det finns i 
det. Vi har behov av att jobba tillsam-
mans, vara tillsammans. Det tar jag 
med mig när utmaningarna knackar 
på dörren. God jul och gott nytt år! 

Tomelilla utvald för satsning på innovation

FRÅGOR. Du som behöver råd och stöd 
från socialtjänsten får nu ytterligare en 
väg in. Sedan en tid tillbaka är det möj-
ligt att chatta med en socialsekreterare 
vid fyra tillfällen i veckan.

– Vi vill helt enkelt öka tillgänglig-
heten. Vi ser att målgruppen använder 
sig av digitala verktyg i andra samman-
hang och vi vill också kunna erbjuda det.

I chatten kan man ställa frågor ano-
nymt  om till exempel försörjningsstöd, 
sociala bostadskontrakt eller våld i nära 
relationer.

– Vi tror att det är en fördel att man kan 
vara anonym i en chatt, säger Karolina 
Eriksson som är en av fyra socialsekrete-
rare som kommer att chatta. 

– Syftet med chatten är att kunna ge 
svar på en fråga direkt, men vi kan också 
behöva hänvisa vidare till rätt myndig-
het för att personen ska få rätt stöd, tror 
Emma Hederström, som också kommer 
att bemanna chatten. 

Frågorna behöver inte gälla en själv, 
det går också bra att chatta som anhörig. 
Karolina Eriksson och Emma Heder-

ström ser båda fram emot att få möta 
människor på ett lite nytt sätt. 

– Vi blir ofta spindeln i nätet som ska 
se till att alla får rätt stöd. Vi samverkar 
ju med många olika aktörer och det är 
viktigt att man får tillgång till det stöd 
som finns. 

Nu kan du chatta med socialtjänsten
Emma Hederström och Karolina Eriksson är två av fyra socialsekreterare du kan chatta med. 

Var rädd om 
gemenskapen!

Gladan är information från Tomelilla kommun 
till alla invånare och företag i kommunen.  
Gladan landar i brev lådan två gånger om året. 

Produktion: Kommunikationsavdelningen, 
Tomelilla kommun. Tryck: Åbergs Tryckeri AB.
På förstasidan: Martin Wassenius.

” Vi tror att det
är en fördel 
att man kan 
vara anonym 
i en chatt.”

JUL. Projektet Ung och omsorgsfull 
startade i början av hösten och har 
sedan dess engagerat flera ungdomar 
som sätter guldkant på vardagen för 
äldre på kommunens särskilda boenden. 

Under julen fortsätter projektet men 
tar en lite ny form. Ubah Mohammud är 
en av ungdomarna som är engagerade i 
Ung och omsorgsfull:

– Vi kom på idén med att sprida jul-
stämning på boendena för att vi ville 

göra något kul ihop med dem som bor 
där. Det kommer att bli en julturné som 
vi hoppas ska bli uppskattad.

Hur har det varit att jobba i projektet 
Ung och omsorgsfull under hösten? 

– Jättebra! Jag har fått en inblick i 
verksamheten och det känns bra att 
vi kan göra saker tillsammans med de 
äldre. Jag kan tänka mig att jobba inom 
vård och omsorg i framtiden. 

Unga besöker äldre för 
att sprida julstämning

Välkommen att chatta på 
tomelilla.se måndagar, tisdagar, 
torsdagar och fredagar klockan 11–12.
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UTMÄRKELSER. Nu kan du vara med 
och påverka vem som ska få årets kul-
turpris och årets miljö- och naturpris! 

Årets kulturpris: Priset delas ut till en 
person, grupp eller förening som har 
gjort en värdefull och uppskattad insats 
till berikande av kulturella värden. Pris-
tagaren ska vara bosatt eller verksam 
inom Tomelilla kommun eller på annat 
sätt ha anknytning till kommunen.

Årets miljö- och naturpris: Priset ska 

uppmuntra och uppmärksamma åtgär-
der och engagemang för livskraftig 
natur och ren miljö inom kommunen. 
10 000 kronor delas ut till en enskild 
person som är fast boende i kommunen 
eller till en grupp, en organisation, en 
förening eller ett företag med verksam-
het i kommunen.

ELEVER. Under hösten har barnen på 
Lindesborgsskolan arbetat med temat 
Lika unika. 

– Det handlar om vår gemensamma 
värdegrund och hur vi möter varan-
dra, förklarar Cecilia Hellichius som är 
lärare för klass 1a på Lindesborgsskolan. 

Syftet med temat har varit att skapa 

förståelse för andra människor, förmåga 
till inlevelse och att visa öppenhet och 
respekt för människors olikheter. 

Temat utgår från grundläggande 
rättigheter och värderingar enligt barn-
konventionen.  

– Eleverna har varit mycket engage-
rade i arbetet. De är så bra på att sätta 
ord på saker när vi pratar om lik heter 
och olikheter eller när vi pratar om vär-
defulla ord, säger Cecilia.  

Temat har varit gemensamt för alla 
barnen från förskoleklass till årskurs 6 
och fritidshem. Varje klass har arbetat, 
samtalat och gjort övningar i frågor som 
handlar om olika och lika. Eleverna 

har pratat om att ord kan såra och att 
det därför är viktigt att tänka på hur vi 
uttrycker oss – vikten av värdefulla ord 
som tack, hejdå och förlåt. 

I samband med valet 2022 behand-
lades begreppen inflytande, åsiktsfrihet 
och yttrandefrihet. 

Väggarna i matsalen pryds nu av en 
utställning där både ord och bild hand-
lar om det aktuella ämnet. 

Temat avslutades på FN-dagen då 
hela skolan samlades i en stor ring och 
barn från årskurs 3 läste upp rättighe-
ter från barnkonventionen. Därefter 
bildade eleverna ett stort hjärta som en 
symbol för kärlek och gemenskap. 

SÖKA. Nu finns en hel del ny heter 
i kommunens webbaserade kart-
funktion. Kartan finns både till för 
nyfikna kommuninvånare och för 
företag.  Du hittar bland annat kom-
munens verksamheter och service, 
var din närmaste vårdcentral finns, 
var det finns fritt wifi, naturområ-
den och lekplatser. Några nyheter 
är att du kan se grillplatser, vilken 
mark kommunen äger och vilka 
vägar som kommunen plogar. 

Gällande detaljplaner och pågå-
ende detaljplaner finns också i kartan. 
Snart kan du också hitta hundrastgår-
dar, utegym och mycket mer.

DU KAN GÖRA 
SKILLNAD.
Under hösten bjöd ungdomsrådet i 
Tomelilla in till temadagar mot mobbing 
för samtliga elever från årskurs 4 till 
årskurs 9. Tobias Karlsson, som är 
välkänd från Let´s Dance på TV, föreläste 
på temat Du kan göra skillnad. Arbetet 
med temat har sedan fortsatt.

Respekt och kärlek på schemat
Värdegrundsarbete 
har genomsyrat 
hösten på 
Lindesborgsskolan.

Nyheter i karta 
på webben

Temat avslutades på FN-dagen. På skolgården samlades hela skolan i en stor ring där barn från årskurs 3 läste upp rättigheter från barn-
konventionen. Därefter bildade eleverna ett stort hjärta som en symbol för kärlek och gemenskap. 

KURS. Studenter från Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) Alnarp 
besöker under hösten Tomelilla 
kommun. Under terminen kom-
mer Tomelilla vara studieobjekt i 
en tillämpningskurs inom området 
hållbar stadsutveckling. Det studen-
terna hittills läst och lärt ska nu möta 
befintliga hållbarhetsutmaningar.

Studenterna kommer ta fram 
projektidéer med tillhörande 
 planer. Projekten ska ha en konkret 
koppling till just Tomelilla. I slu-
tet av december är det dags för en 
avslutande redovisning på plats i 
kommunhuset.

Terese Bruhn är planarkitekt i 
kommunen och delaktig i kontak-
ten. Hon framhåller att kommunen 
både ger och får i samarbetet.  

– Det kommer bli mycket spän-
nande att få ta del av studenternas 
arbete. Det kan komma förslag på 
lösningar vi själva inte sett, menar 
hon.

Tomelilla kommun 
är studieobjekt

Nominera dina favoriter

Den sökbara kartan finns 
på tomelilla.se/karta

Nominera på tomelilla.se/
nominera senast 31 december



6 7

”Jag älskar att 
inte veta vad 
som väntar”

Martin Wassenius, 
kommunvägledare i Tomelilla kommun
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öppen till Ung sluss och det var nog en 
framgångsfaktor.

Simmat på elitnivå
Men innan dess har Martin, som länge 
simmade på elitnivå, varit simtränare, 
kock inom flottan på en båt som seg-
lade över Atlanten, arbetat på anstalten 
Kumla samt på behandlingshem. 

– Mötet med människor har all-

tid varit den röda tråden för mig. På 
Kumla fick jag verkligen lära mig att 
möta andra på riktigt. Jag fick otroliga 
erfarenheter där. 

När kommunens kontaktcenter, 
Tomelilla direkt föddes 2019 var  Martin 
en självklar rekrytering och här har han 
trivts sedan dess. 

– Jag älskar att Tomelilla kommun är 
precis så lagom stor så att jag kan ha ett 

grepp om hela förvaltningen. 
Oavsett vilket ärende du har kan du 

välja mellan att komma till kommun-
huset för ett fysiskt möte, ringa, mejla 
eller chatta. 

– Och just när det gäller budget- och 
skuldrådgivning; kom ihåg att det är 
aldrig för tidigt att ta kontakt, och aldrig 
heller för sent. Funderar du på det är det 
alltid rätt tid, säger Martin.

KONTAKT. Martin Wassenius kontor 
ligger i direkt anslutning till Tomelilla 
direkt, kommunens kontaktcenter. Det 
är inte Martins primära arbetsuppgift att 
ta emot besökare men det händer ganska 
ofta att han inte kan låta bli. 

– Jag älskar att inte veta vad som vän-
tar. Det kan komma in någon som är 
arg över ett beslut och då vill jag gärna 
försöka vända situationen. 

– Ibland handlar det om ett missför-
stånd, det kanske faktiskt inte är så illa 
som man trott. Ibland kan vi lösa pro-
blemet och ibland handlar det bara om 
att  visa medmänsklighet. 

Martin är kommunvägledare med 
ansvar för budget- och skuldrådgivning, 

registratur och ungdomsrådet. Som 
registrator tar han hand om all post som 
kommer in till kommunen, både den 
fysiska och digitala. 

– Kommuninvånare hör oftast av sig 
digitalt medan den fysiska posten till 
stor del består av beslut från myndig-
heter.

Oavsett form ska allt registreras och 
det det som kräver ett svar ska få ett svar. 

– Ibland handlar det om att skicka 
vidare till rätt person men ganska ofta 
kan jag själv ta reda på svaret och åter-
koppla.

Hjälp med budget
Även i sin andra halva av tjänsten i 
Tomelilla kommun, som budget- och 
skuldrådgivare, är mötet med människor 
centralt. 

 Som kommun har man ett uppdrag 
från Konsumentverket att erbjuda bud-
get- och skuldrådgivning och Martin 
och hans kollega får samtal varje dag. 

– Det behöver verkligen inte handla 
om att man är i en svår situation, det kan 
också vara att man vill ha hjälp med att 
göra en budget när man vill flytta hem-
ifrån, berättar Martin.

Han märker att olika abonnemang 
och onlineshopping är återkommande 
ämnen och menar att dagens snabba 
köptempo påverkar. 

– Förr gick man till affären när man 
skulle köpa en ny telefon och hann kan-

ske tänka efter på vägen dit. I dag sitter 
vi hemma och köper saker och tänker 
inte alltid på hur långa abonnemang vi 
binder upp oss på.

En lättnad för många
När man träffar en budget- och skuld-
rådgivare på kommunen kan man 
också få hjälp att göra en ansökan om 
skuldsanering om man är överskuldsatt.

– Vi börjar alltid med att skapa oss 
en bild och gör sedan en bedömning 
om det är aktuellt med en sådan ansö-
kan. Ibland är skuldsanering rätt väg 
men det finns även andra lösningar. 
Det kan  till exempel handla om att 
göra upp en betalplan eller en annan 
uppgörelse.

Martin menar att en skuldsanering 
kan skrämma många men att det finns 
flera fördelar:

– I en skuldsanering finns det ett ljus 
i tunneln som inte finns i en utmätning 
av lön eller pension.  Man gör också 
betalningen själv och  har två betal-
ningsfria månader. 

Han berättar att det är en lättnad för 
många bara att berätta om sin situation 
men det är också många gånger svåra 
möten. Något han har stor erfarenhet av. 

Martin kom till Tomelilla kommun 
2016 då han började som arbetsmark-
nadscoach med fokus på unga. 

– Det var fantastiskt! Vi gjorde stor  
skillnad för många, dörren var alltid  

Har du varit i kontakt med Tomelilla kommun någon gång under de 
senaste åren är det stor chans att det är Martin Wassenius som varit 
där på andra sidan i luren, i informationsdisken, i mejlet eller i chatten. 

Martin möter alla
med medmänsklighet

Martin Wassenius är även ansvarig för ungdomsrådet som består av ungdomar från alla skolor i Tomelilla. Syftet är att stärka ungdoms-
demokratin, något Martin också brinner för. ”Det är fantastiskt att se deras engagemang”, konstaterar han. ”Kom ihåg att det 

är aldrig för tidigt 
att ta kontakt, 
och aldrig heller 
för sent. Funderar 
du på det är det 
alltid rätt tid. 
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Målningarna är varken rent abstrakta eller avbildande, utan både och. 

STIPENDIUM. Kultur- och fritidsnämn-
den har tilldelat konstnären Magdalena 
Kleszynska från Polen, Sten Malmqvist 
stipendium. Hon blir därmed 2023 års 
Artist in residence i Tomelilla kommun

Under cirka  sex veckors tid under 
våren 2023 kommer Magdalena 
Kleszynska att bo och verka i Tomelilla.

Till 2023 års Artist in residence-utlys-
ning inkom cirka 65 ansökningar från 
flera delar av världen. Urvalet har gjorts 
med hänsyn till konstnärlig kvalitet men 
stor vikt har också lagts på projektbe-
skrivningen, samt konstnärens plan för 
allmänhetens interaktion.

I sitt konstnärskap undersöker Mag-
dalena Kleszynska föremål som har en 
koppling till det förflutna. Genom att 
synliggöra våra rötter sätter hon samti-
dens människor i dialog med människor 
som en gång levt. Magdalena Kleszyn-
skas plan för sin vistelse i Tomelilla 
innefattar ett avstamp i den lokala histo-
rien. Vistelsens första skede består i ett 
studium av bygdens museala samlingar. 

Magdalena 
Kleszynska 
till Tomelilla i vår

Under cirka sex veckors tid under våren 
2023 kommer Magdalena Kleszynska att bo 
och verka i Tomelilla.

KULTUR. Kulturprogrammet bjuder 
på många spännande aktiviteter under 
våren. 

I april gästas biblioteket i Tomelilla 
av författaren och journalisten Alba 

Mogensen som berättar om sin nya bok, 
En förlovad tid. Den 13 mars föreläser 
Hampus Skoglund om självhushållning, 
och den 4 maj pratar Urban Eriksson 
om universums hemligheter.   

Barn och unga kan den 4 april träffa 
författaren Jenny Bicho som skriver 
böckerna om Vilde och käpphästar. Och 
missa inte att vi firar Harry  Potter-dagen 
den 2 maj. Välkommen!

Många spännande aktiviteter i vårens kulturprogram

KONST.  Från den 12 november till 
den 8 januari ställs Torsten Anders-
sons verk ut i utställningen Rotverket. 
Genom sitt sökande efter ett eget språk 
kom Torsten Andersson att skapa några 
av den svenska konsthistoriens mest 
egenartade verk. Utställningen ger en 
koncentrerad inblick i Torsten Anders-
sons konstnärskap.

Avbildade skulpturer
Torsten Andersson såg det som sin livs-
uppgift att skapa ett eget språk. Svaret 
fann han i vad han själv kallade för 
”realistiska porträtt av abstrakta fiktiva 
skulpturer”. 

Målningarna är varken rent abstrakta 
eller avbildande, utan både och. 
Abstrakta, fiktiva men realistiskt avbild-
ade skulpturer tar form på dukarna, 

och de ter sig fullständigt trygga i sitt 
varande. Samtliga målningar tillhör den 
så kallade Identitetsfrisen, en samling 
verk som Torsten Andersson behöll 
i ateljén livet ut. Målningarna hörde 
enligt konstnären till hans viktigaste, 
men var inte de bästa som ”snittblom-
mor betraktade”. Verken kan snarare 
liknas vid konstnärskapets rotverk, vid 
de rötter som ger näring åt helheten.

Föddes i Östra Sallerup
Torsten Andersson föddes i Östra Sal-
lerup 1926. Efter studier vid skånska 
målarskolan i Malmö fortsatte han vid 
Kungl. Konsthögskolan, där han också 
blev professor år 1960. Sex år senare 
lämnade han Stockholm och återvände 
till barndomens Benarp, där han ver-
kade fram till sin död 2009.

Utställningen Rotverket 
på Tomelilla konsthall

MUSIK. Tomelilla kulturskola pro-
var ett nytt koncept för att för att öka 
intresset för blåsinstrument. Genom 
projektet Blåsväder får barn på tre av 
kommunens låg- och mellanstadiesko-
lor testa att spela i orkester och prova 
på blåsinstrument utan kostnad. 

Med hjälp av bidrag från Kulturrådet 
har kulturskolan köpt instrument som 
eleverna får låna under lektionstiden. 
Det innebär att barnen inte behöva hyra 
eller köpa ett eget instrument vilket 
annars kan vara en tröskel på vägen till 
musikskapande. 

Blåsinstrument har tappat i popula-
ritet i hela Sverige men med den nya 
satsningen får fler barn tillfälle att spela 
tillsammans i orkester och ha kul. Dess-
utom finns förhoppningen att barnen 
ska upptäcka kulturskolan med dess 
stora utbud. 

Passar nybörjare
Först ut i satsningen är elever i årskurs 
2 till 6 på Byavångsskolan, Lindes-
borgsskolan och Tryde friskola. Om det 
fungerar väl kan konceptet spridas till 
fler skolor i kommunen. 

Musikpedagogerna Lois Ivarsson och 
Ebba Eriksson är de som håller i lektio-
nerna.  

– Barnen tyckte att det var hemskt 
roligt och hade svårt att sluta spela när 
lektionen var slut, berättar Ebba. 

Det som är lite speciellt med de nya 
instrumenten är att de passar väldigt 

bra för nybörjare. De är tillverkade i 
lätta och färgglada material men är fullt 
fungerande. Att de är billigare att köpa 
gör att fler instrument kan införskaffas 
och därmed får fler elever tillgång till 
instrument. 

– Alla barnen fick ljud i instrumenten 
redan den första dagen och det upp-
skattas att de är färgglada och lätta att 
hantera, säger Lois. 

I barnens vanliga klassrum
Inledningsvis har intresset varit stort 
men det finns fortfarande platser kvar 
om fler barn är sugna på att vara med 
och spela. 

– Det är en fördel att vi håller lektio-
nerna i barnens vanliga klassrum. Det är 
en trygg miljö som eleverna är vana vid. 
Eftersom vi spelar tillsammans i orkes-
ter så har man fler kamrater omkring 
sig, säger Lois. 

De vill blåsa liv i barnens intresse 
Musikpedagogerna Lois Ivarsson och Ebba Eriksson håller i lektionerna. 

Blåsinstrument 
utan kostnad ska 
få fler barn att 
spela i orkester.
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Trio vill 
samla 
byborna 
runt ugn

NÄRINGSLIV. Onslundas kultur-
förening blev tidigare i år beviljade 
visionsmedel för bygget av en byaugn 
i sin samlingslokal ”Maggan” som lig-
ger centralt i Onslunda. Den vedeldade 
stenugnen ska bidra till att samman-
föra byns invånare kring nybakat bröd, 
kaffe och samtal. De bybor som vill 
ska kunna ta med sina egna degar och 
grädda. 

− Vi har tagit vår inspiration från 
Frankrike där det på sina håll fortfa-
rande finns kollektiva byaugnar som 
byborna ansvarar gemensamt för. Dess-
utom är det något med elden och dess 
symboliska värde – en plats för värme 
och gemenskap. Det vill vi skapa här, 
säger Jasmine Lyhagen.

Värma upp lokalen
Lokalen ska också kunna hyras ut till 
kursverksamheter och andra kulture-
venemang, och användas för att baka 
pizza vid fritidsaktivitet med ungdomar. 
Önskan att kunna erbjuda prenumera-
tionsbröd under vissa dagar i veckan 
finns också – möjligheterna är många. 
Ugnen ska även bidra till uppvärm-
ningen av lokalen för att minska på 

annan energiförbrukning. 
− Vi vill slå ett slag för mathantverket 

och lokala råvaror, och framhäva förde-
larna med lokal hållbar konsumtion. Vi 
vill använda mjöl och råvaror från lokala 
lantbruk i vår närhet, berättar Vilda 
Rosenblad, ordförande i föreningen.

Vill inspirera andra
Besökare från andra orter ska också  
få möjlighet att ta del av Maggans ugn 
vid till exempel kultur tillställningar och 
kurser. 

−Kanske inspirerar vi andra byar att 
göra samma sak, hoppas Vilda.

Inblick hur det fungerar
I samma ansökningsomgång fick 
Åsgård i Onslunda visionsmedel till 
en stenkvarn för att kunna mala sitt 
eget ekologiskt odlade kultursädes-
slag, såsom dinkel, emmervete och 
enkorn. 

Ett visningsfönster i butiken kommer 
ge besökare en inblick i hur kvarnen 
fungerar. 

Vilda Rosenblad (ordförande), Jasmine Lyhagen och Polgara Källman Järnefelt från Onslunda             kulturförening står framför porten till 
samlingslokalen Maggan som inom kort kommer hysa Onslundas byaugn.

Visionsmedel ligger 
bakom satsningen.

Vad har du för relation till Tomelilla? 
– Jag är uppvuxen utanför Ystad nära 
Tomelilla så jag har mer eller mindre 
alltid varit i kommunen och har en väl-
digt varm och positiv bild av Tomelilla. 
Idag har jag även ett stort intresse för 
mat och upplevelser och på min fritid 
åker jag mycket runt på Österlen och 
försöker uppleva nya destinationer och 
matupplevelser.

Vad vill du bidra med i Tomelilla? 
– Jag hoppas på att få vara ett ansikte 
utåt för kommun och att få möjlighet att 
träffa alla fantastiska företagare i Tome-
lilla. Jag vill vara tillgänglig, möjliggöra 
för utveckling och hjälpa till att skapa 
ett hållbart företagsklimat. 

– Jag är även en person som gillar krea-
tiva och innovativa idéer och jag vill vara 
den som kan lotsa rätt i kommunen och 
bidra till att företagarna får den hjälp de 
behöver att förverkliga sina idéer.  
  
Vad har du jobbat med tidigare?
– Min resa till näringslivutvecklare i 
Tomelilla kommun tog sin början inom 
hotellverksamheten. Sedan valde jag att 
flytta till Karlstad för att läsa projektled-
ning och turism. Efter mina år i Karlstad 
passade jag på att flytta upp i norr och få 
erfarenhet att jobba på Ice-hotel Jukkas-
järvi för att sedan ta mig ner mot Skåne 
igen. Idag bor jag i Lund och har  jobbat 
som kommunvägledare för Malmö stad 
i 2,5 år. En del av mina arbetsuppgifter 
har varit att ta emot ärende från med-
borgarna och företag och lotsa dem 

mellan olika förvaltningar och hitta sva-
ret på deras frågor.

Vad lockade dig till Tomelilla? 
– Tomelilla är för mig en kommun som 
har mycket av allt, det finns en kreati-
vitet som jag blir nyfiken på. De känns 
kul att vara med och bidra till att alla 
som bor, verkar i eller besöker Tomelilla 
kommun ska  få uppleva kommunen på 
bästa sätt!

–  Tomelilla har mycket att erbjuda 
och det känns spännande att få hjälpa till 
och skapa samverkan med närings livet 
men också få möjlighet att samverka 
med skolan och andra aktörer.  

Hur skulle du beskriva dig själv i en 
mening? 

– Jag skulle beskriva mig själv som 
glad, driven och nyfiken!

Matilda ska utveckla 
dialogen med det 
lokala näringslivet
Hej Matilda 
Andersson, ny 
näringslivsutvecklare 
i Tomelilla kommun!

Matilda Andersson tillträder sin nya tjänst 
som näringslivsutvecklare i Tomelilla kom-
mun efter årsskiftet. 

” Det finns en 
kreativitet 
som jag blir 
nyfiken på.”

Visionsmedel delas ut två gånger 
per år, men ansöka kan man 
göra löpande. Privatpersoner 
och organisationer med koppling 
till Tomelilla kan söka. Forskare 
och forskningsstuderande har en 
särskild pott. Läs mer och sök på 
tomelilla.se/visionsmedel

Sök visionsmedel!
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RÖRELSE. Lunnarp kommer snart få 
ett utegym som ska placeras nedanför 
lekplatsen på grusplanen vid Bivägen. 
Redskapen i utegymmet är valda för att 
täcka alla behov för en komplett träning 

av hela kroppen. Det kommer finnas 
maskiner för konditionsträning, red-
skap för att träna styrka och en mindre 
hinderbana för motorik samt en balans-
station anpassad för äldre. Vill du ha 

tips på bra övningar kommer det finnas 
en informationstavla med övningar att 
inspireras av.  Alla redskap är beställda 
och arbetet börjar så snart leveransen 
kommer. 

Utegym för hela kroppen i Lunnarp

1 000 
kvm lek!
LEKPLATS. Inom kort står Norreplans 
lekplats klar och blir då den största i 
kommunen med ett lekområde på näs-
tan 1 000 kvadratmeter. 

Lekytan är uppdelad i tre sektioner; 
en för de allra minsta barnen, en för 
barn mellan 3–12 år och en stor klätter-
ställning för både stora och små i åldern 
6 år och uppåt. 

Lekplatsområdet består till största 
delen av konstgräs som underlag för att 
lekplatsen ska vara tillgänglig för alla. 
Konstgräset är 100 procent återvin-
ningsbart. 

Framöver kommer det också att byg-
gas en grillplats, sättas bänkar, belysning 
och såklart planteras en massa nya väx-
ter. Välkommen att leka! 

Det finns många lekplatser att välja 
på i Tomelilla kommun. Nu finns alla 
samlade på en karta på tomelilla.se med 
bilder och information. 

Tomelilla med 
i energiprojekt 
ENERGIBEHOV. Tomelilla kommun 
kommer delta i ett större EU-projekt 
som ska utveckla ett verktyg för 
kommuner och regioner att planera, 
balansera och styra energibehov. De 
tolv huvudsakliga deltagarna kom-
mer från sex olika länder; Lettland, 
Litauen, Finland, Sverige, Polen och 
Tyskland.

Rigas tekniska universitet kom-
mer stå för utvecklingen av tekniken 
medan bland andra Tomelilla, som 
enda svenska kommun, bidrar med 
den lokala data som behövs. Projek-
tet pågår mellan 1 januari 2023 och 
sista december 2025. Medel kommer 
från EU:s Östersjöprogram, den 
totala budgeten är på flera miljoner 
kronor. Ungefär en miljon tillfaller 
specifikt Tomelilla kommun. 
 

Framöver kommer det också att byggas en                   grillplats, sättas bänkar och belysning här. 

Få kostnadsfri 
hjälp med vatten

Alla  
redskap är 

beställda och 
arbetet med 
utegymmet i 
Lunnarp bör-

jar så snart 
leveransen 

kommer.

Läs mer om alla lekplatser
på tomelilla.se/lekplatser

VÅTMARK. Nu kan du som är 
mark ägare få hjälp att anlägga en 
våtmark eller damm, samla vattnet 
i en översvämningsyta, återställa ett 
rätat vattendrag till sin ursprung-
liga form eller lyfta upp vatten i 
marknivå från en kulvert.  Genom 
projektet Vatten vård i sydost får du 
kostnadsfri hjälp och rådgivning för 
att genomföra olika vattenvårds-
åtgärder. Bakgrunden till projektet 
är att vatten dragen i sydöstra Skåne 
behöver förbättras för att uppnå god 
kemisk och ekologisk status i enlig-
het med EU:s ramdirektiv för vatten.

Läs mer om projektet på 
tomelilla.se/vattenvard

Lekytan är uppdelad i tre sektioner som 
tillsammans riktar sig till barn från 
treårsåldern upp till 12 år. 



FORTSÄTT LÄSA & TITTA

Instagram:  
@tomelillapaosterlen

Linkedin:  
@tomelillakommun

Facebook: 
@tomelillapaosterlen

Facebook:
@tomelillajobb

Du når Tomelilla direkt, Tomelilla kommuns kontaktcenter, under  
ordinarie öppettider på 0417-180 00 och på plats. Men du är alltid väl-
kommen att mejla till kommun@tomelilla, ställa din fråga till vår chatt-bot 
Kommun-Kim och använda våra e-tjänster på de tider du önskar. Vi hörs!

tomelilla.se

Välkommen att kontakta kommunen på ditt sätt

PAJDEG
4 dl vetemjöl
1 tsk salt
150 gram rumstempererat smör
0,5–1 dl vatten
Gör så här: Knåda samman alla 
ingredienser, tryck ut i pajform, låt vila 
i kyl i 30 minuter. Nagga sedan botten 
och kanter, grädda den i ugnen på 225 
grader i 10 minuter.

FYLLNING:
2 gula lökar
2 rödlökar
½ purjolök
svarta oliver 
riven ost
Gör så här: Skiva gul lök och rödlök.
Stek den röda löken 
i smör och lägg sedan ner 
i det förgräddade 
pajskalet. Stek gul 
lök med lite salt i 
smör. När den fått 
en glansig färg, 

strö på 2 msk socker och stek i ytter-
ligare 2 minuter. Lägg den i pajskalet. 
Tvätta purjolöken noga, hacka och 
lägg även den i pajskalet. Fyll på med 
oliver och riven ost.

STANNING:
4 ägg
200 gram färskost
1,5 dl grädde
salt
peppar
vitlökspulver
timjan 
rosmarin 
franska örter  
oregano
2 msk senap
Gör så här: Vispa samman alla ingre-
dienserna och fyll sedan pajskalet med 

stanningen. Grädda i ugnen i 
cirka 30 minuter på 175 grader.

Toppa pajen med ruccola och 
rostad lök.

Lökpaj från Smedstorpsdag

ARBETSGLÄDJE. Under fyra dagar 
i oktober samlades alla kommunens 
drygt 800 medarbetare för en med-
arbetarfestival. Syftet var att träffas 
över gränserna, sprida arbetsglädje 
och göra nya saker tillsammans.

Är du nyfiken på hur det är att 
jobba i Tomelilla kommun eller 
vilka lediga tjänster det finns? Följ  
@tomelillajobb på Facebook eller läs 
mer på tomelilla.se/ledigajobb.

Festival samlade 
800 medarbetare

Tidigare i höstas hölls en medborgardialog i Smedstorp där frågor om närområdet 
 diskuterades och var en hundrastgård kunde placeras. Några av önske målen från 
Smedstorpborna kommer förverkligas i närtid, bland annat en ny grillplats vid Gröne 
plan och gång- och cykelväg mellan Torggatan och Gårdlösavägen. Under dagen 
bjöd kommunen på en lökpaj som var mycket uppskattad. Många ville ha receptet 
och nu hittar du det här! 

Upptäck din 
kommun i juletid 
ADVENT. Vi bjuder dig på tips som 
gör att du kan upptäcka Tomelilla 
kommun under hela advent. Följ oss 
på Facebook och Instagram för att 
ta del av allt!


