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Företagsenkät 
– dina svar är 

viktiga!

Ökad 
valfrihet med 

tvårätterssystem 

Hög tid att söka 
feriearbete

Foto: Sanita Vukicevic 

spara pengar 
– sortera ditt avfall 
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Kyrkogatan tar form
April, månaden då vi hälsar våren välkommen, gör 
sitt antågande. Jag tycker att våren på många sätt är 
fantastisk då blomlökarna börjar knoppas, dagar-
na blir längre och ljusare, och dagstemperaturen sti-
ger. Utomhusaktiviteterna lockar och för egen del 
kommer jag att påta i trädgården en hel del. Jag kom-
mer också att se över mina trädgårdshäckar så att de 
inte växer på sådant sätt att trafiksäkerheten påver-
kas negativt. I detta nummer av Inblick kan du även 
läsa om vad plan- och bygglagen säger om plantering 
och beskärning av träd och buskar för bästa trafiksä-
kerhet. Kopplat till trafiksituationer vill jag även beto-
na utvecklingen på Kyrkogatan i Skurup. Gatumiljön 
börjar mer och mer ta form och jag ser fram emot ett 
fantastiskt slutresultat.

Skurups kommun arbetar ständigt med att försöka 
förbättra och utveckla de kommunala verksamheterna. 
Exempel på detta är företagsenkäten som genomförs 
under april, med syfte att fånga upp synpunkter för att 
förbättra det lokala näringslivet, arbetsmarknaden och 
samhällsutvecklingen. Andra exempel är införandet av 
tvårätterssystemet inom hemtjänsten, dvs möjlighe-
ten för hemtjänsttagaren att välja mellan två maträt-
ter. Ytterligare exempel är forskningsprojektet där små 
barns lärande studeras. Projektets mål är att utveckla 
modeller för dokumentation och utvärdering i förhål-
lande till läroplanens målområden samt utveckla kva-
liteten. 

I detta nummer av Inblick kan du även läsa om de 
plockanalyser som genomförts av hushållsavfallet. Här 
får du också tips på hur du kan sänka dina avfallskost-
nader till följd av att kommunen har en delvis viktba-
serad taxa för avfall.
 De ungdomar som avslutar årskurs åtta till somma-
ren har möjlighet att söka feriearbete/sommarjobb hos 
Skurups kommun. Det tillhandahålls ett stort antal 
ferieplatser inom flera olika verksamheter såsom barn-
omsorg, fritidshem, LSS, park, fritid mm. Det är en 
unik chans att få prova på arbeten inom kommunen. 
  Slutligen vill jag hälsa nya myndighetschefen för 
miljö, bygg och alkohol/tobak, Felicia Dobos, hjärtligt 
välkommen.

Marcus Willman
Ansvarig utgivare/ 
tf. kommundirektör

seRVIceFÖRVaLTnInGen

Kommundirektören 
har ordet!

Säker tra�k på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!
Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla  åtgärder 
före och under sommaren kan rädda liv.

Du som har utfart mot gata:

Vid utfart bör Du se till att dina växter 
inte är högre än 80 cm från gatan inom 
markerad sikttriangel.

Sikten skall vara fri minst 2,5 m från 
gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt:

Om din tomt ligger intill en gång- och 
cykelväg eller gata bör du se till att dina 
växter inte är högre än 80 cm i en sikt-
triangel som sträcker sig minst 10 m åt 
vardera hållet.

Du som har tomt intill gata:

Häck och buskar bör växa inom eget 
tomtområde.

Om du har buskar eller träd som 
sträcker sig ut över gata eller gångbana 
bör du se till att det �nns fri höjd för 
tra�kanterna. 

Den fria höjden som krävs är: 
 

 

Klipp häcken!
Fri sikt är viktigt för säkerheten på bostadsgator. 
Här följer lite information om vad du som 
tomtägare kan göra för att förbättra den.

Så här säger Plan- & bygglagen 8 kap 15 §

Häck och buskar bör växa inom eget 
tomtområde.

Om du har buskar eller träd som 
sträcker sig ut över gata eller gångbana 
bör du se till att det finns fri höjd för 
trafikanterna. 

Vid utfart bör du se till att dina växter 
inte är högre än 80 cm från gatan inom 
markerad sikttriangel.

Sikten skall vara fri minst 2,5 m från  
gatan eller gångbanan.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd. Några enkla åtgärder 
före och under sommaren kan rädda liv.

Företagsenkäten
Nu har företagsenkäten skickats ut till alla 
företag i Skurups kommun. Vi har valt att 
ge alla företag i kommunen möjlighet att 
lämna synpunkter. Utskicket är därför gjort 
efter Bolagsverkets företagsregister. Självklart 
behandlas alla svar anonymt. Resultatet av 
enkäten kommer att publiceras i en rapport 
och finnas tillgängligt på kommunens hem-
sida.
   Har du inte hunnit svara på enkäten eller 
har brevet kanske kommit bort eller hamnat 
fel? Vi skickar i så fall gärna en ny länk till 
enkäten.

Kontakta Cathrin Jung, företagslots, 
cathrin.jung@skurup.se eller 
0411-53 60 57

TILL aLLa FÖReTaGaRe:

Här är några viktiga saker att tänka på innan bål-
et tänds. Inom Skurups kommun är det enligt lokala 
föreskrifter angående miljö och hälsa förbjudet att elda 
utomhus inom område med detaljplan under perioden 
1 april – 30 september. För valborgsmässoeld och lik-
nande kan dispens från eldningsförbudet lämnas efter 
ansökan till Myndighetsnämnden för miljö och bygg-
nad, Skurups kommun. Om du vill tända ett majbål på 
en plats inom området med detaljplan så måste du kon-
takta miljöenheten för att ansöka om dispens.

Dags för valborgsbål

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas 
så att risken för olycksfall begränsas  

och betydande olägenheter för omgivningen 
och för trafiken inte uppkommer.”

över gångbana: minst 2,5 m, 
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Mycket nytt 
att lära på 
nya jobbetSäker tra�k på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla  åtgärder 
före och under sommaren kan rädda liv.

Du som har utfart mot gata:

Vid utfart bör Du se till att dina växter 
inte är högre än 80 cm från gatan inom 
markerad sikttriangel.

Sikten skall vara fri minst 2,5 m från 
gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt:

Om din tomt ligger intill en gång- och 
cykelväg eller gata bör du se till att dina 
växter inte är högre än 80 cm i en sikt-
triangel som sträcker sig minst 10 m åt 
vardera hållet.

Du som har tomt intill gata:

Häck och buskar bör växa inom eget 
tomtområde.

Om du har buskar eller träd som 
sträcker sig ut över gata eller gångbana 
bör du se till att det �nns fri höjd för 
tra�kanterna. 

Den fria höjden som krävs är: 
 

 

Klipp häcken!

simskola
Under sommaren erbjuds simskola på Friluftsbadet i 
Skurup. Anmälan till simskolan kan göras fram till och 
med fredagen den 26/4 2013. 

Inskrivning till simskolan 
sker endast via 
www.skurup.se/simskola
Platsantalet är begränsat.
Läs mer om simskolan på 
www.skurup.se/simskola

KonTaKT:

Felicia Dobos är myndighetschef för miljö- och byggnadsenheten, hon tillträdde tjänsten 
den 1 mars. Det är en helt ny tjänst som inte funnits tidigare i den här utformningen. 
Förut låg ansvaret för miljö- och byggnadsärenden samt även frågor om alkoholhantering 
under olika chefer och olika förvaltningar. nu är myndighetsutövningen inom nämnda 
områden samlad under en chef och tillhör samma verksamhet. 

MYnDIGHeTsenHeTen

I mars började Felicia Dobos sin 
tjänst som myndighetschef. Det är 
många nya namn som ska läras in 
och intryck som ska smältas när 
man börjar på ett nytt arbete. Det 
gäller också att snabbt sätta sig in 
i olika ärenden.
   – Ibland springer jag ut till ett 
kontor och tittar på namnskylten 
för att sedan kunna skicka e-post 
till personen, berättar Felicia med 
ett hjärtligt skratt.
 Inlärningsprocessen tar tid men 
hon tycker det är roligt.

Övergripande ansvar 
Myndighetschefen har det över-
gripande ansvaret för myndighets-
enheten för miljö och byggnad. 
Felicia Dobos ser sig som spindeln 
i nätet, hon får se till att hand-
läggning, prövning och tillsyn av 
ärenden inom miljö och bygg-
nad samt alkohol- och tobaks-
hantering sker på ett riktigt sätt. 
Dessutom har hon ansvar för per-
sonal och budget. 
 Felicia Dobos förklarar att verk-
samheten inom miljö och byggnad 
är lagstadgad, det vill säga kom-
munen är skyldig att ha den, och 
tillägger:
   – Alla beslut inom myndigheten 

tas med stöd av miljöbalken och 
plan- och bygglagen. 

Började om i sverige
Ursprungligen kommer Felicia 
Dobos från Rumänien, hon kom 
som flykting till Sverige 1990 
efter Ceauşescus fall. I Rumänien 
hade hon läst en universitetsut-
bildning till civilingenjör men hon 
hann inte bli färdig. I Sverige bör-
jade hon om och läste geologi på 
Lunds universitet, 1997 tog hon 
sin masterexamen. 
   Hennes planer var att stan-
na på universitetet och forska 
men hon hittade inga finansiera-
de projekt. Felicia läste företags-
ekonomi och försökte hitta andra 
inriktningar som kunde ge henne 
jobb. Så småningom kom hon till 
Länsstyrelsen i Kalmar där hon 
arbetade med täkter. Därefter 
jobbade hon på Länsstyrelsen i 
Malmö, även där med täkter och 
vattenärenden. Sedan var hon 
anställd som miljöinspektör inom 
Malmö kommun. Hennes senaste 
arbete innan hon kom till Skurup 
var på ett företag i Vellinge som 
arbetar med sanering av förore-
nad mark.

Rak ledarstil
Felicia sökte tjänsten som myn-
dighetschef på Skurups kommun 
då hon ville gå vidare i sin yrkes-
mässiga utveckling, dessutom gil-
lar hon att hennes arbetsuppgifter 
spänner över ett brett spektrum. 
   – Det är roligt att jobbet fören-
ar så många olika arbetsuppgifter. 
Jag vill att det händer saker, jag 
blir lätt uttråkad annars, berättar 
Felicia för Inblick.
 Som chef vill hon vara närva-
rande och tydlig.
    – Jag är en rak och ärlig person, 
jag gillar snabba beslutsvägar. Det 
är också den stilen jag kommer att 

använda, förklarar Felicia Dobos 
vänligt och bestämt.
   När det gäller det interna arbe-
tet så vill hon skapa glädje och 
gemenskap bland personalen i 
den nybildade verksamheten. Vad 
gäller arbetet utåt så har den nya 
myndighetschefen som mål att ge 

rättvis och snabb service till med-
borgarna.
   – Det är medborgarna som är 
våra kunder, säger Felicia.

Text och foto:
Cathrin Jung, kommuninformatör

cathrin.jung@skurup.se

FeLIcIa DoBos

Ålder: 47            Bor: I Lund           Familj: Dotter (13 år)

Intressen: Åka skidor och spela tennis. Hennes fritidsambition för 
i år är att försöka ta kustskepparexamen.

Tar sig till jobbet: Kör miljöbil

Motto: Behandla alla andra så som du själv vill bli behandlad. 
(Konfucius)

KonTaKT:

Felicia Dobos, myndighets-
chef för miljö och byggnad
Telefon: 0411-53 60 32
E-post: felicia.dobos@skurup.se

Felicia Dobos är myndighetschef för miljö- och byggnadsenheten sedan 1 mars. Felicia gillar snabba beslutsvägar.

MeDDeLanDe TILL FÖRenInGaR: 

Dags att söka föreningsstöd
Sista ansökningsdag för kommunens nya ”Utveck-
lingsstöd” och ”Utvecklingsstöd – Kultur” är den 30 
april. Sista ansökningsdag för tjejbidraget är den 30 
april. Information och ansökningsblanketter hittar 
ni på www.skurup.se/forening

Martin Kalén, 
fritidsstrateg,
Tel: 0411-53 60 06
martin.kalen@skurup.se

KonTaKT:

Martin Kalén, 
fritidsstrateg,
Tel: 0411-53 60 06
martin.kalen@skurup.se

Dags för valborgsbål
Förlängd anmälningstid
Anmälningstiden för Thure Carméns idrottspris, kulturpris och kul-
turstipendium förlängs till den 30 april! Passa på att nominera er favo-
rit. Läs mer på www.skurup.se/forening
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sedan den första april kan alla som får mat hemlevererad via hemtjänsten välja mellan 
två olika rätter. Inblick pratar med  verksamhetschefen för kost och service annci J:son-
svensson och följer med hemtjänsten när man levererar mat hemma hos en äldre dam. 

En fröjd för ögat 
och gommen

Anette Jönsson arbetar inom hemtjäns-
ten och en av hennes arbetsuppgifter är att 
distribuera mat till dem som inte kan laga 
mat själva längre. Hon hämtar färdigför-
packade enportionsrätter på Restaurang 

Rutger. Maten förvaras i en vär-
meväska under transporten.

   Inblick följer med 
Anette Jönsson när hon 

levererar lunch hem 
till Helga Almkvist. 
Hon är 94 år gam-
mal och bor fortfa-
rande själv i sitt hus 
i Skurup.
Anette Jönsson får 
ett mycket varmt 
välkomnande av 

Helga Almkvist när 
vi knackar på dörren. 

nyhet – Välj mellan 
två rätter

Sedan den första april kan 
alla som har matdistribution väl-

ja mellan två olika rätter, vilket tidiga-
re inte varit möjligt. Helga Almkvist val-
de fiskgratäng med citrussås, potatis och 
rårivna morötter den dag vi besöker hen-
ne. Det andra alternativet hade varit pytt i 
panna med stekt ägg, rödbetor och råriv-
na morötter.
   – Tänk så bra jag har det, jag får varm 
mat framför näsan utan att göra någonting, 
säger Helga som är mycket nöjd med ser-
vicen.

Logistiken fungerar bra
Restaurang Rutger i Skurup packar var-
je dag 125 matportioner som levereras via 
hemtjänsten hem till dem som har behov 
av det. På motsvarande sätt packar köket på 
äldreboendet Bruksgården i Rydsgård 15 
portioner om dagen som sedan distribue-
ras ut till brukarna. Anette Jönsson på hem-
tjänsten tycker att logistiken kring matdist-
ributionen fungerar bra.

Fler äter mat
Vissa dagar tycker Helga det är extra bra 
att man kan välja ett alternativ. 
   – Jag är inte överförtjust i soppa, med-
ger hon.  
Däremot älskar Helga till exempel fisk.
   Verksamhetschefen för kost och servi-

ce, Annci J:son Svensson, är 
initiativtagare och ansvarig för 
genomförandet av tvårätterssys-
temet. Ett stort arbete och enga-
gemang har också lagts ner av 
kostchef Anna Andersson till-
sammans med personalen i 
köket och inom hemtjänsten. 
   – Att kunna välja ett alterna-
tiv gör att fler personer äter mat 
och hoppar inte över måltiden, 
säger Annci J:son Svensson. 

3000 portioner om dagen
Kostenheten lagar inte bara mat 
till de 140 personer som bor hemma och 
har matdistribution utan ansvarar också 
för maten som serveras på förskolor, sko-
lor och äldreboenden. I kommunen finns 
totalt 16 tillagnings- och ett mottagnings-
kök. På alla skolor, förskolor och äldrebo-
enden arbetar utbildade kockar som lagar 
maten nära gästen. 
 – Jag tror att man får nöjdare gäster när 
de kan känna doften av maten och barnen 
kan se hur maten tillagas, berättar Annci 
J:son-Svensson.
 Det är ca 3000 lunchportioner om dagen 

som serveras via de kommunala köken 
till alla, från 1-åringen på förskolan till 
90-åringen på äldreboendet.

Text och foto:
Cathrin Jung, kommuninformatör

cathrin.jung@skurup.se 

InBLIcK
tittar In

Ann-Christin Nilsson 
packar mat till 
matdistribution.

Kerstin Persson, hemtjänsten hämtar färdigpackad 
mat på Restaurang Rutger. Anna Nilsson packar mat.

Maria Eriksson lagar all specialkost.

KonTaKT:

annci J:son-svensson, 
verksamhetschef för 
kost och service
annci.j-svensson@skurup.se
0411-53 63 50
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En fröjd för ögat 
och gommen Anette Jönsson kör ut mat till Helga Almkvist.. Maten förvaras i en värmeväska under transporten. 

PoLITIK

Offentliga 
sammanträden

Ibland hör man att elever klagar på 
skolmaten i skurups kommun.  
Men hur är det egentligen, är 
skolmaten så dålig?

J ag , L ou i s e  J ohans son  8E 
Mackleanskolan, praktikant på 
enheten för information och 
näringsliv, tog tillfället i akt och 
ställde några frågor till kost- 
och servicechefen Annci 
J:son Svensson.
Annci J:son Svensson, 
ansvarig för maten som 
många elever äter var-
je dag, tycker att skolma-
ten i Skurup har en hög 
standard.
 – Ska man titta på 
utbudet och vad det finns att välja på, kvaliteten på 
råvarorna vi köper in och att det är en stor andel eko-
logiskt, så blir standarden väldigt hög, 
säger Annci.

11.46 kronor per portion
En portion skolmat i Skurup kostar 
ca 30 kronor då både livsmedel och 
personalkostnader är inräknade. Om 
man räknar bort personalkostnader-
na är priset 11.46 kronor och ligger 
därmed över genomsnittet, som enligt Skolmatens 
Vänner är 9,48 kronor per portion i grundskolan.
   Enligt Livsmedelsverket ska alla ha god tid på sig 
att äta. Annci berättar att det finns med i kommu-
nens målsättning.

 – Skolan har ett ansvar att se till så att eleverna 
ska kunna vara i restaurangen minst tjugo minuter.

Flera alternativ
Självklart tycker man inte om skolmaten alla 
dagar. Då hänvisar Annci till salladsbuffén 
där det finns ett sortiment så att man kan 
göra sin egen kompletta måltid, med till 
exempel matvete, couscous och köttbullar. 

Oftast finns det också soppa eller ett andra 
alternativ. 

 – Om du är ren vegetarian och inte 
alls äter kött, då vill vi ha ett intyg. 
Det är för att vi vill att elevernas för-
äldrar ska veta att de äter vegetariskt 
i skolan, säger Annci. 

oftast vegetariskt alternativ
Hon förklarar att det är för att man 
vill ha mer ordning och undvika 

problem där elever påstår att de är vegetarianer två 
gånger i veckan, och sedan inte kommer till matsa-

len och äter den tillagade maten. Men hon 
betonar att det oftast, inte alltid, finns ett 
vegetariskt alternativ i serveringen.
 På frågan om hur man kan få fler elev-
er att tycka om skolmaten svarar hon att 
de har märkt att elever oftast äter ganska 
mycket skolmat. 
 – Bara på Restaurang Rutger är det 700 
elever som äter varje dag, och 700 gäster kan 

inte tycka: ”Jippy! Det är detta idag.”
 Annci hänvisar till matrådet på skolan om man 
har synpunkter på skolmaten.

Text:  Louise Johansson, 

praktikant

Louise Johansson 8e Mackleanskolan,

som serveras via de kommunala köken 
till alla, från 1-åringen på förskolan till 
90-åringen på äldreboendet.

Text och foto:
Cathrin Jung, kommuninformatör

cathrin.jung@skurup.se 

”Jippy! 
Det är 

detta idag.”

Bra kvalitet på 
skurups skolmat 

Helga Almkvist, som älskar fisk, valde fiskgratäng med citrussås, potatis och rårivna morötter denna dag.

Följande sammanträden är öppna för allmänheten:

annci J:son-svensson, 
verksamhetschef för 
kost och service
annci.j-svensson@skurup.se
0411-53 63 50

Kungörelse
Kommunfullmäktige:
29 april kl 18:00, aulan på Nils Holgerssongymnasiet
27 maj kl 18:00, aulan på Nils Holgerssongymnasiet

Fullständig dagordning finns på kommunens webb-
plats www.skurup.se under fliken Kommun & politik. 
Handlingar till sammanträdet kan beställas på kom-
munens kansli på kansli@skurup.se eller ring 0411-53 
62 18.

Kallelse
Kommunstyrelsen:
8 maj kl 16:00 sammanträdesrum Nils på 
kommunhuset, mötet är öppet för allmänheten 
efter kl 18:00.
Kommunutvecklingsberedningen:
13 maj kl 15:00 sammanträdesrum Mårten 
på kommunhuset
samhällsbyggnadsberedningen:
20 maj kl 17:30 sammanträdesrum Mårten 
på kommunhuset

skol- och utbildningsberedningen:
13 maj kl 17:00 sammanträdesrum Selma 
på kommunhuset

Individ- och omsorgsberedningen:
6 maj kl 17:30 sammanträdesrum Selma 
på kommunhuset

Kultur- och fritidsberedningen: 
14 maj kl 17:30 sammanträdesrum Akka 
på kommunhuset

Kommunhuset är öppet måndag till fredag till 
kl 16:30. Om du ska besöka ett möte efter 
kl 16:30 var snäll och ring till sammanträdes-
rummet där mötet hålls.
Sammanträdesrum Akka: 0411-53 60 68
Sammanträdesrum Mårten: 0411-53 60 67
Sammanträdesrum Selma: 0411-53 60 64 
Sammanträdesrum Nils och Holger: 0411-53 60 03
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InBLIcK
tittar In

Bättre sortering ger 
lägre avfallsräkning 
skurups kommun är en av 
få kommuner i landet som 
har en delvis viktbaserad 
taxa för avfallshantering. 
nyligen gjorda plockanalyser 
i kommunen visar att många 
hushåll kan sänka sina 
avfallskostnader.

I slutet av år 2012 beställde 
Skurups kommun en plockanalys 
på hushållsavfall för ett upptag-
ningsområde med ca 200 hushåll 
och 5 verksamheter. Detta upp-
tagningsområde motsvarar endast 
ca 5 procent av alla abonnenter i 
Skurups kommun och är därför 
inte statistiskt representativt för 
kommunen. Liknande plockana-
lyser i våra grannkommuner upp-
visar dock liknande data för avfall 
som omfattas av producentansvar, 
och därför kan man anta att det 
ligger mycket sanning bakom 
siffrorna. Dessa kommuner har 
dock ingen viktbaserad taxa som 
Skurup, vilket eliminerar abon-
nentens möjlighet att påverka sina 
avfallskostnader. 
   En plockanalys går till på så sätt 
att man samlar in hushållsavfall på 
vanligt sätt med en sopbil för att 
sedan åka till en anläggning där 
man häller ut allt på en stor plat-
ta. Eftersom Skurups kommun nu 
som så många andra kommuner 
följt regeringens etappmål beträf-
fande källsortering av matavfall, 
blir det två högar; en restavfalls-
hög och en matavfallshög. Sedan 
börjar ett noggrant sorterande för 
att se vilka fraktioner som slängts. 
Det är plast, mat, blöjor, pappers-
förpackningar och mycket annat.  
En ordentlig plockanalys är för-
hållandevis tidskrävande och ing-
et man gör för ofta. Det är dock 
ett effektivt sätt att få en upp-
skattning av vad hushållen lägger 
i sina rest- respektive matavfalls-
kärl. Viktigt att notera är att ing-

en information går att spåra till 
ett enskilt hushåll i denna analys.

Producentansvar
Data från plockanalysen visade 
att i genomsnitt bestod 47 vikt-
procent av det avfall som slängts 
i restavfallskärlet av sådant som 
omfattas av producentansvar. 
Avfall som omfattas av producent-
ansvar skall enligt Miljöbalken 
(Svensk lag) tas om hand av just 
producenten. I klartext betyder 
det att ett företag som produce-
rat en vara eller importerat den 
också är ansvarig för att denna 
vara, när den är förbrukad, sam-
las in, återvinns eller återanvänds 
på ett korrekt sätt. Producenten är 
även ansvarig för finansieringen av 
denna hantering. 
   Tillverkarna av produkter som 
omfattas av producentansvar har 
löst detta på lite olika sätt. För de 
vanligaste avfallsfraktionerna har 
berörda producenter gått ihop och 

bildat gemensamma bolag som 
bland annat står bakom alla åter-
vinningsstationer i Sverige. Idag 
finns det ca 5800 återvinningssta-
tioner i Sverige varav 11 finns i 
Skurups kommun. I praktiken är 
det faktiskt du som betalt dessa 
återvinningsstationer när du köpt 
en vara som omfattas av produ-
centansvar. Om du väljer att slänga 
ett avfall som omfattas av produ-
centansvar i ditt rest- respektive 
matavfallskärl (som finansieras av 
renhållningstaxan som du betalar), 
betalar du faktiskt två gånger för 
att slänga detta avfall. Det är inte 
vidare ekonomiskt. 

Vilket avfall omfattas?  
Vad är det då för avfall som 
omfattas av producentansvar och 
som Skurups kommuninvåna-
re i vissa fall betalar dubbelt för? 
Procentsatsen nedan visar hur stor 
del viktmässigt just den fraktionen 
utgjorde av allt som fanns i rest-
avfallskärlet. 
•	Tidningar	 	 5%
•	Pappersförpackningar	 16%
•	Mjukplast	 	 14%
•	Hårdplastförpackningar	 5%
•	Glasförpackningar	 2%
•	Metallförpackningar	 5%	
Med denna information vill jag 
uppmana alla kommuninvånare 
att försöka ändra sina avfallsva-
nor. Det finns pengar att spara 
och resurser att ta vara på! 

 På www.skurup.se/avfall hittar 
du information om var alla åter-
vinningsstationer finns och vad 
man kostnadsfritt får lämna där.

sortering av matavfall  
– bra siffror för skurup
Plockanalysen visade även intres-
sant data beträffande matavfalls-
sorteringen. Viktigt att notera här 
är det redan nämnda förhållande-
vis lilla upptagningsområdet. Det 
finns skillnader beträffande mat-
avfallssortering mellan villor, fler-
familjshus, tätbebyggt område och 
landsbygd. Skurups kommun skall 
senare under år 2013 i detalj ana-
lysera enbart matavfallssortering-
en. 
   

Hur går det då för Skurups kom-
mun? Plockanalysen visar att 
abonnenterna inom upptagnings-
området sorterar ut 52 procent 
av allt matavfall och lägger det i 
matavfallskärlet. Det är otroligt 
bra siffror efter så kort tid som 
Skurup har sorterat ut matavfall! 
Allt utsorterat matavfall rötas på 
Sysavs anläggning, vilket ger göd-
ning till Sveriges bönder, energi 
och fordonsgas till samhället. 
   Man skall dock inte glöm-
ma bort att det fortfarande läggs 
mycket matavfall felaktigt i rest-
avfallskärlet. Kom ihåg att kilo-
priset är lite billigare för matav-
fall just för att uppmuntra utsor-
teringen. Bäst av allt är att inte 
slänga maten överhuvudtaget. 
   Slutsatsen är att ju bättre man 
sorterar ut avfall som omfattas av 
producentansvar och matavfall ur 
hushållsavfallet, desto mindre blir 
avfallsräkningen.  

Text: 
Christian Lagerblad

seRVIceFÖRVaLTnInGen

ÖKaD ResURsHUsHÅLLnInG I LIVsMeDeLsKeDJan

Regeringen fastställde år 2012 ett etappmål rörande ökad resurshushållning i 
livsmedelskedjan, vilket skärpte kraven ytterligare på kommunerna beträffande 
matavfallssortering och hantering. Etappmålen är en precisering av riksdagens 
svenska miljömål som skall ligga till grund för Sveriges miljöarbete tillsammans med 
gällande lagstiftning.
Regeringens beslut:
”Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att 
insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar 
genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker 
och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring 
tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara 
senast 2018.”

KonTaKT:

christian Lagerblad 
Utvecklingsingenjör, 
Serviceförvaltningen 
christian.lagerblad@skurup.se 
0411-53 61 16 

Plockanalysen visade intressanta data beträffande Skurupbornas sopor.  Foton: Sanita Vukicevic
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Eleverna i årskurs 6-9 
på Alléskolan har fått en 
egen vattenmaskin med 
kylt kolsyrat vatten ifrån 
Sydvatten. De har också fått 
egna vattenflaskor, där det 
står Drick kranvatten på.

Hur går det då för Skurups kom-
mun? Plockanalysen visar att 
abonnenterna inom upptagnings-
området sorterar ut 52 procent 
av allt matavfall och lägger det i 
matavfallskärlet. Det är otroligt 
bra siffror efter så kort tid som 
Skurup har sorterat ut matavfall! 
Allt utsorterat matavfall rötas på 
Sysavs anläggning, vilket ger göd-
ning till Sveriges bönder, energi 
och fordonsgas till samhället. 
   Man skall dock inte glöm-
ma bort att det fortfarande läggs 
mycket matavfall felaktigt i rest-
avfallskärlet. Kom ihåg att kilo-
priset är lite billigare för matav-
fall just för att uppmuntra utsor-
teringen. Bäst av allt är att inte 
slänga maten överhuvudtaget. 
   Slutsatsen är att ju bättre man 
sorterar ut avfall som omfattas av 
producentansvar och matavfall ur 
hushållsavfallet, desto mindre blir 
avfallsräkningen.  

Text: 
Christian Lagerblad

sKoLa-UTBILDnInG

KonTaKT:

Kranvatten 
– smart, miljövänligt och billigt

christian Lagerblad 
Utvecklingsingenjör, 
Serviceförvaltningen 
christian.lagerblad@skurup.se 
0411-53 61 16 

Dags för föräldraenkät 
våren 2013
nytt för i år är att endast föräldrar med barn i 
skolans åk 3, 5 och 8 besvarar enkäten medan alla 
föräldrar med barn i förskolan och fritidshemmen 
ombedes svara!

Detta är ett utmärkt tillfälle för dig som förälder att vara 
delaktig och kunna påverka och förbättra verksamheter-
na i Skurups kommun. Svara därför på föräldraenkäten som 
genomförs fr.o.m. den 15 april t.o.m. 20 maj! 

Varför genomför vi enkätundersökningar?
Enkäterna är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Syftet 
är att vi vill veta om våra verksamheter tillfredsställer dina 
och ditt barns behov, det vill säga har rätt kvalitet. Eftersom 
behoven ständigt förändras måste verksamheten hela tiden 
utvecklas och förbättras med målgruppen – ditt barn och dig 
– i fokus. 
 Resultatet (samlat för kommunen) kommer att publiceras 
senast den 1 juli på Skurups kommuns webbplats www.skurup.
se under Utbildning & barn/Kvalitet och resultat. Resultatet 
för respektive skola, förskola och skolbarnsomsorg kommer 
att redovisas under enheternas respektive rubriker.

Hur går det till?
Rektor/förskolechef kommer att informera dig om genomför-
andet av enkäten. I den informationen finns även ett lösenord 
för att komma åt enkäten som kommer att publiceras dels på 
Skurups kommuns webbplats under Utbildning & barn dels 
på speciell angiven plats på varje skola/förskolas hemsida. De 
rektorer/förskolechefer som har e-postadresser till föräldrar-
na kan även välja att skicka informationen via mail. 

Text: 
Agneta Fränngård
utvecklingsledare

skurups förskolor deltar 
i FoU-programmet små 
barns lärande som pågår 
2013–2016. Forskning och 
utvecklingsarbete kommer 
att ske parallellt och i 
samarbete. starten skedde 
med en kick-off i skövde den 
7-8 mars.

Tol v  kommuner  medver -
kar med två förskolor varde-
ra, dvs sammanlagt 24 för-
skolor på olika orter i Sverige. 
Forskningsdelen av programmet 
leds av Linnéuniversitetet i Växjö. 
Syftet med programmet är bland 

annat att utveckla modeller för 
dokumentation och utvärdering 
och ge möjlighet för kompetens-
utveckling för förskollärare inom 
området små barns lärande. 

 Läs mer på www.skurup.se 
under Utbildning & barn!

Elever i årskurs 6-9 på Alléskolan samarbetar just nu med 
Sydvatten i ett vattenprojekt. Projektet syftar till att elever-
na ska dricka kranvatten i stället för buteljerat vatten eller 
energidrycker. Vi genomför/har genomfört ett antal lektio-
ner i olika ämnen som berör dessa frågor. 
   Eleverna har fått en egen vattenmaskin med kylt kolsyrat 
vatten ifrån Sydvatten. De har också fått egna vattenflaskor, 
där det står Drick kranvatten på.

skurup med i nytt forskningsprojekt 
om små barns lärande

TYcK TILL oM FÖRsKoLan 
- sKoLan - FRITIDsHeMMeT I sKURUP!

Vid frågor angående enkäterna 
kontakta: agneta Fränngård, 
utvecklingsledare
agneta.franngard@skurup.se
eller 0411-53 62 25
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BIo Alla filmer kostar 80 kr om inget annat anges.  
 
The act of killing (dok.) 
Ons 17/4 kl 18.  
 
Warm Bodies (från 15 år Thriller)
Fre 19/4 kl 19, Sön 21/4 kl 17,  
Mån 22/4 kl 19 
 
Kon-TIKI (Äventyr)
Ons 24/4 kl 19   
Iron Man 3 (Science-Fiction)
Fre 26/4 kl 19,  
Sön 28/4 kl 17,  
Mån 29/4 kl 19 
 
Jack The Giant slayer  
(från 11 år Fantasy)
Fre 3/5 kl 19, Sön 5/5 kl 14. 
 
Jakten (Drama)
Sön 5/5 kl 17, Mån 5/6 kl 19 
 
Förtrollad av Paris (Komedi)
Ons 8/5 kl 19 
 
star Trek into darkness 
Fre 10/5 kl 19,  
Sön 12/5 kl 17,  
Mån 13/5 kl 19 
  
 

ANNONS

BoKTIPseT  

Kvinnoöden i andra Världskrigets skugga 
”Vi kom över havet”
Av  Julie Otsuka

På  västkusten i USA 
bodde många japan-
ska män i början av förra 
seklet. Många av dem var 
lantarbetare eller tjänste-
folk. Dessa män behöv-
de fruar. Vad göra? Jo, man 
beskriver sig som ung, sti-
lig och framgångsrik och 
beställer en fru från Japan. 
   Unga förväntansfulla kvin-
nor kom i hundratal till Kalifornien 

för att slippa fat-
tigdomen och det 
hårda arbetet på ris-
fälten. I USA blev 
det inte mycket 
bättre. I tjugo år 
får vi följa kvin-
nornas öden fram 
till en dag 1941 
när alla  japaner 

blir utpekade som förrädare 
av den amerikanska staten. 

   Författaren Julie Otsuka föddes 
1962 i Kalifornien som barn till 
japanska invandrare och är nume-
ra bosatt i New York. Boken är liten 
och tunn, men innehållet är stort. 
Rekommenderas varmt. 

Kerstin Wallner,  
socialbibliotekarie,  

kerstin.wallner@skurup.se

Hög tid att söka feriearbete!

På Biorama
Stora Torggatan 4, Skurup 
För mer info och bokning:  www.bio-rama.se   

INFORMATION SKURUP 
Öppet: mån-fre 08.00-16.30

Stora Torggatan 4  
(kommunhuset på gågatan)
Tel. 0411-53 60 58
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Du som går ut årskurs åtta i 
sommar och är bosatt i Skurups 
kommun har möjlighet att söka 
feriearbete på kommunen.
 Skurups kommun söker dig 
som är engagerad, servicemed-
veten och motiverad att jobba 
några veckor i sommar.

anmäl dig senast 
den 24 april.

APRIL

17 kl 17.15-18.45 Medicinsk yoga  – Gummifabriken
18  kl 15-18 släktforskarjour – Skurups Bibliotek
19  kl. 9.30 saGosTUnD – Skurups Bibliotek
19  kl 19  ”abbekåsapågarna” – Abbekås Hamnkrog 

och Hotell
20-21  kl 11-16  Vävglädje – Svaneholms museum
20  kl 12-14 och 14.30-16.30 afternoon Tea  

– Svaneholms Slotts Gästgifveri & Festsalar 
20  kl 12-14 Vårvandring i historiens fotspår  

– Svaneholms Slotts Gästgifveri & Festsalar
20 kl 18-20 Konsert: Musikaliska pärlor  

– Skurups kyrka
21  kl. 14-16 Invigning av nya askgravplatsen 

kontraktsprost Åke Appelgren – Villie kyrkogård.
22  kl 19  selma Lagerlöf-gruppen  

– Församlingshuset i Östra Vemmenhög
23  kl 10-20 Världsbokdagen – Skurups Bibliotek
23  kl. 18.30-19.30 scoutgudstjänst  – Örsjö kyrka, 
24  kl 16.45-19.00 skrivarcirkel – Skurups Bibliotek
24 kl 17.15-18.45 Medicinsk yoga  – Gummifabriken
24  kl. 18-20 Taizégudstjänst – Örsjö kyrka
24  kl. 18-20 Kosläpp – Nils Holgersson gymnasiet
24  kl. 18-20 Öppet hus – Kulturskolan kl18.00-20.00
24  kl 19  Mr Tourette & jag – Skurups församlingshem
26 kl. 9.30 saGosTUnD  – Skurups Bibliotek
27  kl 09.30-11.30 Melodikrysset – Skurups Bibliotek
27 kl 10-14 Bakluckeloppis – Macklean Mc Club
27-28 kl 10-14 Tomat- och grönsaksplantor  
 – Gunnebo Trädgård
27-28  kl 11-16 Vävglädje – Svaneholms museum
30  kl 19.30-21.30  Valborgsmässobål – Svaneholm 
 
 
MAJ
1  kl 13-17 Invigning – JohannaMuseet
2  kl 18-20 Konstnären Gunnar ottosson  
 – Skurups Bibliotek
8 kl 17.15-18.45 Medicinsk yoga  – Gummifabriken
19  kl. 12-15 stöp dina egna ljus – Smén på Skramlan
25 kl 10-14 Bakluckeloppis – Macklean Mc Club
25  kl 14.30  skurupsmästarna – Stortorget i Skurup
25-26 kl 10-14 Växtskydd – Gunnebo Trädgård

Välkommen med er anmälan 
till en av årets golfhöjdpunkter 
där alla är välkomna! 

skurups kommun har i 
samarbete med abbekås 
Golfklubb arrangerat en 
av sydkustens största 
golftävlingar sedan 1994.

Årets tävling genomförs lör-
dagen den 18 maj med kanon-
start kl 08.00. Tävlingen spelas i 3 
klasser, A-klassen spelar slagtäv-
ling, B-klassen spelar slaggolf och 
C-klassen spelar poängbogey.
Startavgift 100:- + ev. greenfee. 
 Prisutdelning sker när alla har 
spelat klart då det är kanonstart. 
Anmälningsblanketter och mer 
information finner ni på 
www.abbekasgk.se och  

www.skurup.se/forening
Anmäl dig senast den 

16 maj kl. 15.00.

nils Holgersson cup i golf
Lördagen den 18 maj

MeR InFo

www.skurup.se/ledigajobb 
eller ring 0411-53 60 21


