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Energi- och klimatrådgivningen 
har som syfte att erbjuda privatper-
soner, företag och föreningar rådgiv-
ning gällande energi och klimat. Det 
kan vara olika områden exempelvis 
ventilation, transporter, solenergi 
och aktuella bidrag som tas upp. Det 
bästa är att rådgivningen är opartisk 
och gratis för målgrupperna. Sedan 
januari 2018 samarbetar Blekinges 
fem kommuner kring rådgivningen. 

Har du frågor kring energi eller vill boka 
ett möte? Kontakta gärna Therése på  
tel. 0455-30 32 48 eller  
mail: therese.samuelsson@karlskrona.se

Sölvesborg – en stad 
som andas framtid
Det händer mycket i vår underbara stad just nu, 
vi på näringslivskontoret märker det genom de 
förfrågningar som vi får, både inom och utifrån 
kommunen gällande olika etableringsfrågor. 
JYSK slog upp portarna i slutet av april och nu i 
juni öppnar ByggMax trädgård.

Under hösten öppnar House of Padel och Bra fastigheters 
uthyrning av förvaringsutrymmen. Våren 2019 är det dags 
för Rasta att etablera sig i Sölvesborg, en etablering som är 
viktig för besöksnäringen då etablering av Rasta möjliggör ca 
46 bäddar vid övernattning. Projekt Solixx, byggnation av ny 
innerhamn löper på, och projektet tar nya kliv varje vecka.

I Sölve jobbar vi för fullt med det vi kallar Sölve Östra, ett nytt 
företagsområde där vi kommer möjliggöra cirka 75 000 kva-
dratmeter företagsmark. Det roliga med detta är att samtliga 
kvadratmeter är intecknade i form av intresseanmälan från 
olika företag som vill bygga där, – jätteskoj tycker vi.

I Nogersund är snart Sjöräddningens centrallager och utbild-
ningscenter klart, ett fantastiskt fint bygge. Det är väldigt 
stort att Sjöräddningen bygger detta center i just Nogersund, 
en stor eloge till alla inblandade. Nogersund kommer även 
att få ett bed and breakfast framöver, ett bygge som kommer 
påbörjas inom kort.

Sölvesborg är en stad med så mycket potential och det finns 
ett stort intresse av besöksnäringen. En växande del är cykel-
turismen. Den är bara i sin linda men det börjar hända extremt 
mycket på den fronten. Att trampa sig igenom Sölvesborgs 
natur och besöksmål är ett bra sätt att uppleva kommunen, 

oavsett hur länge man bott i vår vackra 
stad. Varför inte ta en cykeltur längs 45 
kilometer långa Listerleden i sommar?

Stefan Olofsson
Näringslivschef
Kommunledningsförvaltningen
stefan.olofsson@solvesborg.se
0456 - 81 61 22



Lax, vin och bladgrönsaker 
– varsågod det är serverat!

Det har funnits ätbara inslag i krukorna som sätts ut runt om i Sölvesborg i några 
säsonger nu. I fjol uppmanade Parkenheten sölvesborgare och besökare att 
förse sig av det gröna, goda och det gör de även i år. Bladgrönsaker dominerar 
och årets temafärger är djupt vinrött och laxrosa. 

Den grönskande staden är Parkenhe-
tens hjärtefråga. Det är deras uppdrag 

att se till att våra parker är trevliga 
att vara i – året om. Inför varje säsong 

tänker de kring ett tema för stadens krukor 
och rabatter. Landskapsarkitekt Kristina Höijer 

berättar:

– Vi brukar ha ett arbetstema och i år kan man säga att vi 
föll pladask för en växt som fick bli kärnan i sommartemat. 
Växten är en djupt vinröd salvia med namnet Love & wishes 
som jag upptäckte förra sommaren. Jag visade salvian 
för vår odlare Viveka som blev lika förtjust som jag. När 
vi skulle hitta en komplementfärg ville vi gå utanför det 
självklara (vitt och rosa) och hittade en laxfärgad ton som 
känns perfekt. Den ser ni bland annat i en sammetstage-
tes i kulören Strawbery Blonde så det är lax och vin som 
dominerar våra planteringar i sommar.

Ätbart – en succé på god väg att bli tradition
Uppmaningen att plocka grönt från rabatterna fick fin 
feedback i fjol. Kristina berättar att skördandet skötts med
finess och ger några exempel på vad som finns i krukorna 
i år:

– Grönkål för att den är så sagolikt vacker och brukar klara 
angrepp bra. Purpurkål, röd ruccola, bladpersilja, vinröd 
bladmynta och en mild bronsfänkål är andra exempel. Mina 
bästa tips på hur de kan användas är att göra pesto eller 
paj av kålsorterna. Bladgrönsakerna är goda i en somrig 
sallad med valnötter och ädelost. Och våga testa brons-
fänkål med jordgubbar, det är riktigt läckert!

Läs mer om den grönskande staden på solvesborg.se eller följ 
parkenhetens arbete på instagram @solvesborgnaturligtvis

Salvia med namnet Love & wishes, 
på tillväxt i Parkavdelningens egna 
odlingshus.
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En ännu bättre 
festivalupplevelse
Med 35 000 besökare och tunga bandbokningar var årets festival större än någonsin. Eftersom 
SRF förstått att service och säkerhet är en stor del av en bra helhetsupplevelse, är utvecklingen 
av festivalområdet viktig. Och arbetet sker i samarbete med Sölvesborgs kommun med 
Sölvesborg Energi som utförare och entreprenör.

Kommunens samhällsbyggnadschef 
Thorwald Hasselbring berättar om 
relationen och om de många förbätt-
ringar som gjordes inför SRF 2018:
– Vi har ett mycket bra och lösnings-
fokuserat samarbete. Vi träffas flera 
gånger under året för att diskutera 
behov, risker och möjligheter. Inför 
den här sommaren, då festivalen lagt 
in ännu en växel och ökat kapaciteten, 
har också vi tillsammans gjort flera 
större insatser. Det finns ett arren-
deavtal som reglerar kostnader för 
investeringar oss emellan, och SRF 
står för alla kostnader för arbetet på 
den mark de själva äger.

Roger Mattsson, vd på Sölvesborg En-
ergi, ger oss listan på det som utförts 
under april och maj: 

Logistik och trafiksäkerhet
- Byggt om och förbättrat taxifickan 
för bättre logistik och trafiksäkerhet. 
Fickan har även kompletterats med 
två belysningsstolpar.

- Byggt om den Norra infarten till fes-
tivalområdet så att den nu är bredare. 

Publiksäkerhet, flöde och trivsel
- Byggt ut belysningen inne på festi-
valområdet med tio nya belysnings-
stolpar och högmaster för bättre ljus.

- Byggt om sträckningen på gång- 
och cykelvägen i anslutning till fd. 
Norje Motel för att förbättra flödet.

- Byggt ut avloppsnätet inne på festi-
valområdet.

- Byggt ut dagvattennätet inne på 
festivalområdet.

- Fyllt ut och hårdgjort ett antal ytor 
som belastas hårt under festivalen.  

Norje är mer än en rockfestival

Alla de insatser som gjorts i Norje 
under våren är inte kopplade till SRF. 
Samhället är ju också boendeort för 

hundratals människor när rockmusi-
ken tystnat. Gång- och cykelvägstun-
neln som går under gamla E22 har 
förbättrats på flera sätt. Roger Matts-
son berättar:
– Träd och annan växtlighet har tagits 
bort. Vi har satt ny belysning i tunneln 
och ersatt trätrappan i väster med en 
i betong på östra sidan, mot buss-
fickan. Dessutom har vi nivåjusterat 
gång- och cykelbanorna.

Ett välfungerande samarbete

Också Sofia Lindqvist Lacinai, mark-
nads- och kommunikationsansvarig 
på SRF är mycket nöjd med hur de 
samverkar för att göra festivalen till 
en positiv upplevelse för så många 
som möjligt:
– Vi är väldigt glada över det goda 
samarbetet oss emellan. Kommu-
nen förstår värdet av att festivalen 
finns just här, och förändringarna på 
området ger oss förutsättningar att 
utveckla vår verksamhet ytterligare.
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Kommunens nya växelvårdsavdelning: 

Kortare köer och rätt 
stöd till fler 
Att kunna bo hemma längre, fast man behöver extra stöd. Att få leva med sin partner men också orka ta hand om sig 
själv. Det är två stora vinster med växelvård och tack vare en omorganisation och en ny växelvårdsavdelning, får nu 
fler sölvesborgare möjligheten.

Växelvård innebär att anhöriga till en person med vårdbe-
hov kan få avlastning 1–2 veckor per månad. På så sätt kan 
personen – brukaren – bo kvar hemma längre och under 
veckorna på boendet, få hjälp att träna på de saker som 
hen vill orka och klara av.  Den anhöriga kan i sin tur åter-
hämta sig och hinna med det som sätts på paus när man 
ansvarar för någon med vårdbehov. 

Allt samlat

I Sölvesborg har det funnits fyra växelvårdsplatser – tre 
på Utsikten och en på Falkalyckan och kön har varit lång. I 
mitten av mars 2018 blev Avdelning 4 på Gerbogården en 
växelvårdsavdelning med sex platser och alla växelvård 
flyttades dit. Linda Nordell som är enhetschef för avdel-
ningen berättar mer om effekterna:  

– Satsningen för med sig så mycket positivt: att platserna är 
samlade på en avdelning betyder personal som är intres-
serade av vardagsrehabilitering och utgår från frågan Vad 
klarar du av att göra? Flytten från Falkalyckan och Utsikten 
ger dem fler platser för demens- och korttidsvård. Och så 
är våra lokaler nyrenoverade och perfekt anpassade för 
vår verksamhet. 

– Två fler växelvårdsplatser kanske inte låter så mycket. 
Men eftersom våra brukare är här 1–2 veckor åt gången 
kan vi nu erbjuda stöd till ytterligare max åtta personer 
under en månad och det gör stor skillnad. Väntetiden är 
kort, ofta bara några veckor.  Det känns väldigt bra att 
kunna bevilja fler och vi har fått mycket positiv respons.
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För tredje året i rad får Sölvesborgs kommun, liksom övriga kommuner i landet, statsbidrag 
för att erbjuda kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar i åldrarna 6-15 år. 
Denna sommar erbjuds ett mer fullspäckat program än någonsin och för första gången gör man 
det i samarbete med föreningslivet.

Vem som helst kan anmäla sig till 
en eller flera av de aktiviteter som 
anordnas i sommar för alla barn och 
ungdomar i Sölvesborg. Sommarlovs-
programmet kommer att dra igång 
redan fredagen den 15/6 med en 
bussresa till Karlshamn där konsert 
med bl.a. Samir och Viktor väntar. 
Sedan rullar det på hela sommaren i 
det som kommer att gå under namnet 
Lägersommar. Fritidsgårdarna anord-
nar alltifrån dagläger med aktiviteter 
på olika platser runt om i kommunen 
tillsammans med bl.a. föreningslivet, 
till övernattningsläger som till exem-
pel kanotläger där man paddlar och 
sover i vindskydd. 

— ” Det kommer att bli en grym som-
mar med något för alla. Tanken är att 
göra ett sommarlovsprogram för barn 
och ungdomar som blir roligt, händel-
serikt och gratis så att ALLA kan vara 
med på något eller några aktiviteter 
oavsett ekonomiska förutsättningar” 
 Fredrik Belfrage, chef över fritidsgårdarna.

Vecka 28 blir en riktig kollovecka med 
fyra fullspäckade dagar på Ivö med 
övernattning på Ivögården. Frukost, 

lunch, middag och kvällsfika med 
övernattning ingår i paketet. Dagarna 
fylls med aktiviteter såsom bad, fiske, 
grillning, paddling, chill, biokväll och 
en massa andra överraskningar – allt 
helt gratis.  Kolloveckan riktar sig till 
barn och ungdomar i årskurs 6 – 9 (de 
som slutar femteklass till och med 
niondeklass i sommar). 

— Det känns såklart helt underbart att 
kunna erbjuda detta så att alla kan 
få ett riktigt sommarminne att leva 
länge på och vi hoppas att de 40 plat-
serna som vi har till kollot ska fyllas 
på bästa sätt vilket vi ska se till.  
Lena Storberg, en av de 6 medföljande fritids-
ledarna som ska vara med på kollot och hela 
lägersommaren.

Utöver detta kommer det att bli dans-
läger, ridläger och dagsaktiviteter i 
samarbete med föreningslivet och ett 
kulturläger som anordnas av biblioteket.

 
För info om fullständigt program och mer 
information om dagar, tider och anmälan 
se www.solvesborg.se/sommarlov eller 
Facebook Fritidsgårdarna Sölvesborg

Sommarlovs-
pengarna 
En grym sommar med något för alla
Vänskap. Kärlek. Drama. Någon som gör bomben från badbryggan. En glass i solen och 
sena kvällar vid brasan, kanske en och annan fisk på kroken. Upplevelser som kan skapa 
nya minnen för livet. Har du någon gång varit på kollo, kan du säkert återskapa den där 
känslan. I sommar får 40 barn och ungdomar i Sölvesborgs kommun möjligheten att följa 
med på kollo.

Bild: Personal från Fritidsgårdarna och Ivö-
gården som planerar för sommarens kollo.
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Alla jobbar inte dagtid, måndag till fredag. För 
de barn vars föräldrar jobbar skift eller har 
arbetstider som ligger utanför de dagöppna 
förskolorna och fritidshemmens tider, är det 
Nattis som gäller. Fast benämningen Nattis är 
lite missvisande eftersom verksamheten inte 
alls bara handlar om att ta hand om sovande 
barn. 

Nattis är öppet lördag och söndag, röda dagar och efter 
18.30 – helt enkelt när all annan barnomsorg har stängt. I 
Sölvesborgs kommun finns ett Nattis, beläget på Timotej-
vägens förskola i Falkvik. Barnen som kommer hit är 1–12 
år och eftersom åldrarna skiljer sig mycket åt gör också 
aktiviteterna det. Gunilla Persson som är ansvarig försko-
lechef berättar:

– Barnens önskemål får ofta styra, vi är flexibla. Vi går i 
skogen, spelar spel och läser mycket. Vårt fokus ligger 
på att barnen ska känna sig trygga här; samma sovplats, 
”rätt” sängkläder och välkända rutiner, till exempel. Det 
ska vara ett komplement till hemmet – så hemmalikt som 
möjligt. Det finns tio platser och just nu är sju barn inskrivna 
hos oss. Det känns väldigt bra att vi kan erbjuda de familjer 
som behöver det, en trygg plats och en utvecklande verk-
samhet också då ordinarie verksamhet är stängd. 

Läs mer om Timotejvägens nattis på solvesborg.se/nattis
Har du frågor om barnomsorg på tider utanför ordinarie 
öppettider? Kontakta ansvarig förskolechef Gunilla Persson 
på 0456-81 65 90 eller  gunilla.persson@solvesborg.se

Nattis 
mycket mer än någon  
annanstans att sova

Lägersommar 
Sommarlovsaktiviteter 2018

Vecka 24
• Fritidsgårdarna bjuder på resa till Samir och 

Viktor och Tjuvjakt i Karlshamn.
• Somaliska integrationsföreningen ordnar  

aktivitetsdag på Slottsudden

Vecka 25
• Fritidsgårdarna fixar utflykt till Tosselilla och 

kanotläger m.m.

Vecka 26
• Fritidsgårdarna arrangerar prova-på-vecka 

tillsammans med många av Sölvesborgs  
föreningar. 

• Basebollskola med svenska mästarna  
Sölvesborgs firehawks. 

• Västra Näs byaförening ordnar drakflygning.

Vecka 27
• Fritidsgårdarna ordnar utflykt till Hanö och 

beachparty i Sandviken innan det är dags för 
Killebomaktiviteter i Skateparken.

Vecka 28
• Fritidsgårdarna bjuder in till kollo-vecka på Ivö. 
• Sölvesborgs ridklubb arrangerar dagridläger.

Vecka 29
• Fritidsgårdarna ordnar kanotutfärd, heldag på 

Hälleviksbadet och Go-cart i Kristianstad.
• Dancezone arrangerar Hip/Hop och Popping-

läger med professionella danspedagoger  
verksamma i hela Sverige.

• Västra Näs byaförening arrangerar  
nycirkus – workshop och föreställning. 

Vecka 30
• Lörby IF arrangerar fotbollscamp för tjejer.
• Västra Näs byaförening ordnar kojbygge och 

spökhistorier.

Vecka 31
• Sölvesborgs bibliotek arrangerar Kulturläger 

på museet i Sölvesborg.

Vecka 32
• Sölvesborgs bibliotek arrangerar Kulturläger 

på museet i Sölvesborg. 

För info om fullständigt program och mer infor-
mation om dagar, tider och anmälan till en del av 
aktiviteterna se www.solvesborg.se/sommarlov eller 
Facebook Fritidsgårdarna Sölvesborg.
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Falkviksskolan 
I maj startade den efterlängtade om- och tillbyggnaden av Falkviks-
skolan! Skolan kommer att få nya klassrum, halvklassrum, grupprum 
och ett helt nytt tillagningskök som gör att maten till barnen kan 
tillagas från grunden, på plats. Skolköken är redan sedan några år 
tillbaka KRAV-certifierade och har ca 30% ekologiska livsmedel. 
Skolan kommer dessutom att få fjärrvärme och solceller på taken 
och bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Satsningen på Falkviksskolan är stor, bygget beräknas vara klart år 
2020 till en totalt kostnad om 73 miljoner.  Anledningarna till att man 
satsar på just Falkviksskolan är flera. Dels är byggnaderna äldre och 
i behov av upprustning, samtidigt ser man att Sölvesborg som helhet 
och stadsdelen Falkvik växer, och man vill att de äldre årskurserna 
som nu är utspridda på andra skolor ska kunna gå kvar i Falkvik tills de 
slutar sexan och ska börja högstadiet. 

I samband med att om- och tillbyggnaden startade bestämde man sig 
också för att byta namn till Falkviksskolan. Tidigare har skolan hetat 
Falkviksgården.

Både eleverna och personalen på skolan har varit delaktiga i planeringen 
av hur den nya skolan och utemiljön ska se ut. Bygget kommer att göras 
i etapper, så att barnen kan gå kvar i sin skola även under tiden den 
byggs om, berättar Alf Svensson som är byggprojektledare. 

Foto: Ritning av den nya Falkviksskolan som kommer att bli 
större än den gamla och få en putsad fasad. 
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Din hjälp i vardagen

Familjehuset 

Känner du att du behöver någon att prata 
med? Tycker du att vardagspusslet känns 
överväldigande och konflikterna för många? 
Då kan Familjehuset vara något för dig. 
Familjehuset i Sölvesborg kan hjälpa dig 
att hitta bra verktyg för att få vardagen att 
fungera så bra som möjligt!

Vi anordnar särskilda grupper där fokus 
ligger exempelvis på barn som lever med 
skilda föräldrar eller där det finns en beroen-
deproblematik hos någon nära anhörig eller 
förälder. Det finns även grupper för föräldrar 
som upplever att de har konflikter med 
sina barn och tonåringar. Tillsammans med 
Familjehuset kan din familj få råd för hur ni 
tillsammans kan göra dagen mer harmonisk. 
Familjehuset finns till för er!

Kontakta Familjehusets telefon: 0456-81 63 01

Sölvesborgs kommun söker kontaktfamiljer

Har du plats i 
hem och hjärta?
Det finns barn och ungdomar som behöver en 
familj eller en person som stöd i tillvaron. Vi sö-
ker trygga och stabila familjer/personer som 
kan dela sin vardag och sina intressen med 
ett eller fler barn till.

Vill du veta mer om att vara kontaktfamilj?
Kontakta Jessica Holst på tel 0456-81 63 77  
eller e-post: jessica.holst@solvesborg.se



Stränderna är redo 
– trots extrema mängder sjögräs och tång
Det är naturligt att det blåser in tång och sjögräs på 
våra stränder. Många upplever att det blir mer för varje 
år. Helt säkert är att det blivit allt mer sjögräs och allt 
mindre blåstång. Det beror på havets förändrade ph-
värde. Vindriktningen på höststormarna spelar stor roll 
för hur mycket som hamnar på stränderna just längs vår 
kustremsa.

Vi pratar med Daniel Nilsson på fastighetsavdelningen om 
arbetet med att rensa sex* av kommunens stränder från 
tång och sjögräs och hålla dem snygga. Han berättar om 
strandläget i år och om hur Timo Huttunen, strandvårdare 
sedan 18 år tillbaka, lägger upp sitt jobb:
– Arbetet med att städa stränderna börjar redan i februari 
och sedan ska stränderna vara klara att öppna (toaletter 
låsas upp där de finns och papperskorgar sättas ut) i mitten 
av maj. 

Extrema mängder i år

– Den största mängden sjögräs kommer in under höst- och 
vinterstormarna. Eftersom det var en kall vår var det fru-
set länge och vi kom inte riktigt i gång i tid. Men vi hann, 

trots att det var extrema mängder sjögräs i våras – runt 
3000 ton kommer att fraktas bort 2018. Sedan rycker 
Timo och hans medhjälpare ut när det blåser in nya ladd-
ningar under badsäsongen. De jobbar hårt för att strän-
derna ska vara fina, säger Daniel och fortsätter:

– Vi får inte ta bort sjögräs som ligger ute i vattnet, bara 
det som spolats upp på land. En stor utmaning är att 
rensa utan att få med stora mängder sand. Timo har blivit 
skicklig på det genom åren och återställer dessutom sand-
mängden när erosionen varit kraftig på en strand. 

En bra strandupplevelse handlar inte bara om minimala 
mängder sjögräs. Vi påverkar den genom att slänga skräp i 
soptunnorna, minska på plastförbrukningen och ta ansvar 
både för världshaven och vår lokala badvik.

* Stränder som städas: Sandviken, Hällevik, Tredenborg, 
Norje Havsbad, Västra Torsö, och Hörvik.

Läs mer om havens miljötillstånd i Sverige och världen på 
havet.nu 
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Snart dags för årets mest efter-
längtade veckoslut: Killebom
Festivalgeneral Lukas Wägbo har bråda dagar såhär i mitten av juni. Att se till så att allt under 
vår efterlängtade festvecka fungerar, är ett stort uppdrag. Vi tog honom på pulsen och bad att 
få veta lite mer om vad som händer i Sölvesborg 4–8 juli.

– Vi gjorde en ganska rejäl förändring av upplägget 2017 
och det ska vi förvalta. Det handlar om att skapa vi-känsla i 
centrum och se till så att det händer kul saker även dagtid. 
De färgglada sittkuddarna och utsmyckningen hjälper till 
att ge rätt känsla och vi fortsätter med stor närvaro på 
Facebook och Instagram, berättar Lukas.

Tar festivalen till seniorerna

– Händelserna koncentreras till Stortorget och stråket ner 
till hamnen men det kommer att finnas ett nytt serverings-
tält bakom Flora Persson. Och så kan jag stolt presentera 
Duvans Mötesplats som i år kommer vara en del av festivalen. 
Där bjuds på bl.a. allsång, jazz med Dragkedjan, soul och 
country. Alla är välkomna att besöka evenemangen på 
Duvan, en plats som i första hand vänder sig till seniorer. 
Jag tycker det är extra kul att få sätta festivalstämning 
även där.

Starka lokala inslag

Det finns en hel del programpunkter med lokal anknytning 
i år. En maffig upplevelse av kraften i sång kickar igång 
hela Killebom. Det är popkören Joyvoice, med 250 körer 
runt om i landet, som bjuder på den. På Scalabiografens 
scen tolkar Sunnerfjell & Hiller Cat Stevens och bygdens 
skald Ove Johnsson hyllas med diktläsning och vissång. 
Här kan man också förbluffas av Talang-finalisten Douglas 
Nordenbelts magiska show. PRO fyller Museigården med 

musik och underhållning under samtliga festivaldagar och 
i S:t Nicolai kyrka blir det en hyllningskonsert till Jörgen  
Severins minne på fredagskvällen. I Järnvägsparken  
arrangerar dessutom musikföreningen The Rock i samarbete 
med Studiefrämjandet en livescen under fredagen och 
lördagen.

Svårt att välja favoriter

När vi frågar Lukas vad man absolut inte får missa blir det 
besvärligt.
– Det är så mycket som jag tror blir riktigt, riktigt bra! 
Några av de programpunkter jag gärna nämner är:

• Allsång med Partypolarna
• De intima konserterna på Scala Bio med bl.a. David 

Urwitz och Moa Lignell
• Glitterdiscot med Fab Freddie eller fredagskonserten 

med Samir & Viktor – det lär bli fullt…och fullt drag!
• Finalspelningen med Ebbot Lundberg på lördagskvällen  

– det blir en explosiv avslutning!

– Varmt välkomna till Killebom 2018! Det är folket som gör 
festen, så låt oss göra den fantastisk tillsammans.

Se hela programmet på killebom.se och följ evenemanget 
i sociala kanaler via @killebom

Pernilla Andersson
Lördag 7 juli kl. 20:00, Stortorget

Artisten, låtskrivaren och inte minst 
producenten Pernilla Andersson har 

under sin karriär hunnit ge ut nio solo-
album, blivit grammisnominerad, deltagit 

i Melodifestivalen och turnerat flitigt. 
Med låtar som ”En gång ägde jag mitt 

liv”, ”Desperados”, ”Johnny Cash & Nina 
P.” kan lördagskvällen på Killebom inte 

bli annat än magisk!
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Glitterdisco med Fab Freddie
Torsdag 5 juli kl. 16:00, Stortorget

Sveriges glittrigaste personlighet Fab 
Freddie siktar in sina glitterkanoner på 

Sölvesborg och har som mål att hela 
Stortorget ska glittra. Freddie kommer 
anordna ett sprakande glitterdisco för 
alla barn och ungdomar med ett stort 

dansgolv, glittriga utklädnader och 
massa skratt. Hoodeladi!

Sigrid Bernson
Torsdag 5 juli kl. 14:00, Stortorget

Proffsdansaren Sigrid Bernson är kanske 
mest känd från Let’s Dance men numera 

titulerar hon sig även som popartist. 
I årets melodifestival såg vi henne tävla 
med låten ”Patrick Swayze” som gick till 
andra chansen. Den 5 juli välkomnar vi 

Sigrid till Killebom!

David Urwitz
Fredag 6 juli kl. 21:00, Scala Bio

Han har ibland kallats Skandinaviens 
bäst bevarade hemlighet. Sedan debuten 

för 13 år sedan har David Urwitz släppt 
åtta skivor, samarbetat och turnerat med 

bland annat Peter LeMarc, Eldkvarn, 
Caroline af Ugglas och Uno Svenningsson. 
Har du inte redan upptäckt David Urwitz 

är det hög tid att göra det nu!

Samir & Viktor
Fredag 6 juli kl. 18:00, Stortorget

Ingen kan väl ha undgått Samir & 
Viktors dunderhits ”Bada Nakna”, 
”Groupie” och deras senaste hit 
Shuffla som fått dansgolven att 

vibrera? Med totalt över 100 
miljoner streams på Spotify intar 

nu duon Killebom för första gången. 
Det lär bli en publiksuccé!

Ebbot Lundberg
Lördag 7 juli kl. 22:00 Stortorget

Med en stor röst, karisma, humor och 
ett särpräglat uttryck hör Ebbot till våra 
absolut främsta artister. Han har gjort 

sig ett namn som frontfigur i två av 
den svenska rockhistoriens bästa och 

viktigaste band - Union Carbide och The 
Soundtrack of Our Lives. Missa inte årets 

finalakt på Killebom!

Vad händer 
på Killebom 
den 4-8 juli? 
www.solvesborg.se

/killebom

Sean Banan
Lördag 7 juli kl. 16:00, Stortorget

Komikern, skådespelaren, sångaren och 
dansaren har dragit storpublik varje 

gång han åkt på turné. Sean Banan bju-
der på en lekfull scenshow med alla sina 

hits ”Skaka rumpa!” ”Copacabanana”, 
”Sean den förste Banan” och ”Gamers”. 
Missa inte festivalens mest galna famil-

jeakt!

Bamse och Lova 
sjunger & dansar

Fredag 6 juli kl. 14:00, Stortorget

Bamse lovar klassiker som ”Huvud, 
axlar, knä och tå”, ”Blinka lilla stjärna”, 

”Imse vimse spindel” och en hel 
potpurri av andra välkända barnlåtar. 
Alla kan vara med, stora som små, och 
efter sångstunden är det Meet n’ Greet 

med karaktärerna. 

Larz-Kristerz
Fredag 6 juli kl. 21:00, Stortorget

Efter att ha vunnit dansbandskampen 
2008 blev suget efter Larz-Kristerz 

större än de kunnat ana och sen dess 
turnerar de över hela Sverige. Med låtar 

som ”Det måste gå att dansa till”, ”Hjärtat 
bankar” och deras största hit ”Carina” 

kommer denna dansafton bli en fullträff.

Pernilla Andersson
Lördag 7 juli kl. 20:00, Stortorget

Artisten, låtskrivaren och inte minst 
producenten Pernilla Andersson har 

under sin karriär hunnit ge ut nio solo-
album, blivit grammisnominerad, deltagit 

i Melodifestivalen och turnerat flitigt. 
Med låtar som ”En gång ägde jag mitt 

liv”, ”Desperados”, ”Johnny Cash & Nina 
P.” kan lördagskvällen på Killebom inte 

bli annat än magisk!

Håll utkik efter hela
Killebomprogrammet 

som landar i din 
brevlåda den 

1 juli.



Våra vardagshjältar:

Hällevikslägret 
– magiska somrar sedan 1928
Doften av tall och hav som skulle bli en succé om den såldes på flaska. Revelj och tapto, läger-
bål och disco, sång och gymnastik. Nya sporter, vänner och erfarenheter. Och så viktigast av 
allt – drygt 300 barn och drygt 100 vuxna. 

Det är människorna som gör lägret 
och om det inte vore för att med-
lemmarna i ett tiotal familjer kända 
som veteranerna och lägerledningen 
lägger stora delar av sin sommar där 
– år efter år, generation efter genera-
tion – så hade det troligen inte firats 
90-årsjubileum i år. Men tack vare 
deras tid och engagemang kan barn 
mellan 9 och 13 år fortsätta att upp-
leva magin på lägerområdet ett sten-
kast från hav och strand i Hällevik.

Landets längsta läger
Ändå sedan 1928 har lägerheden fyllts 
av barn under några sommarveckor. 
När grundaren Fritz Sjöberg och 
hans Märta bjöd in till det allra första 
Hällevikslägret, vågade de nog inte 
drömma om att lägret skulle finnas i 
dag. Men veckan efter midsommar är 
det dags för det 89:e lägret*. Ett läger 
som hjälpt till att sätta Sölvesborg 
på kartan och varit anledningen till 
många av besöken från andra  
kommuner och län. 

Foto: Jens Lennartsson

Foto: Ulf Sjöberg
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Vi pratar med Ulf Sjöberg som till-
sammans med storebror Torsten tog 
över driften när pappa Fritz gick bort 
1969. På senare år har deras söner, 
kusinerna Tuffe och Calle klivit in. 
När vi ses är det dags för det årliga 
städlägret – en helg då veteraner och 
lägerledningen ser till att allt är i bra 
skick inför sommaren. Och umgås 
förstås. 

– Många av veteranerna har varit här 
i stort sett varenda sommar sedan 
60-talet, några ännu längre. Lägret 
svetsar samman människor och med 
åren har vi blivit som en stor Lägerfa-
milj. Lägerbarnen återkommer också 
– runt 200 av de 310 – och det är väl 
det bästa betyg man kan få. Vi hade 
en svacka någon gång på 60-talet 

men sedan dess har vi nästan alltid 
haft fullt till sista plats och kölista, i år 
står ca 50 barn på den, berättar Ulf.

– Hällevikslägret är unikt på flera sätt; 
bred verksamhet, 14 dagar långt, egen 
orkester på 8–10 man, egen sjuksys-
ter med mera. Jag är så tacksam för 
att min familj och alla de andra – unga 
och gamla – som ställer upp med sin 
kunskap och tid också tycker att det 
är värt det. Tillsammans ser vi till 
att lägret inte bara lever vidare utan 
också utvecklas, fortsätter han.

* uppehåll under två krigsår.

Tack för magin och det ni tillför  
Sölvesborgs kommun!

Foto: Från uppvisning på lägerheden - sent 40-talFoto: Veteranernas städläger 2018

Läs mer om Hällevikslägrets 
historia och verksamhet på 
hallevikslagret.se 
Följ dem på Facebook: 
@blekingeshallevikslager för 
att hänga med i lägerlivet.  



Ny storlekplats i 
Ljungalyckan Falkvik
I Falkvik, närmare bestämt i Ljungalyckan vid Myrans väg, är bygget av kommunens nya stor-
lekplats igång. Om arbetet löper på som planerat har vi en ny mötesplats klar i juli månad, med 
fokus på lek, rörelse, fart och fläkt, fylld med utmaningar för både stora och små barn.

Inspirationen till lekplatsen kommer från barnen 
själva. Det är 5-6 åringar på Timotejs förskola samt 
elever i årskurs 3 på Falkviksskolan som fått vara 
med och utforma sin egen drömlekplats berättar 
Kristina Höijer, Landskapsarkitekt på Sölvesborgs 
kommun. På barnens önskelista fanns idéer om att 
kunna flyga, snurra, och studsa. Ett av önskemålen 
som nu blir till verklighet är bland annat en linbana.

Ljungalyckans lekplats kommer att vara belyst, till-
gänglighetsanpassad och utrustad med fallskydds-
underlag och gott om sittplatser. I nära anslutning 
till lekplatsen finns två busshållplatser, en vid 
Bernalyckevägen och en vid Sommarvägen.

Utöver den nya storlekplatsen i Falkvik börjar man 
nu med planering och projektering av en ny lekplats 
i Mjällby, vid Östra och Västra Parkvägen. 

Vill du vara vårt bollplank?

Vill du ingå i vår arbetsgrupp  och vara en av de 
personer som får tycka till och lämna synpunkter 
under arbetets gång med lekplatsen i Mjällby? Skriv 
ett mejl och berätta varför du vill vara med, skicka 
till sbf@solvesborg.se

Sölvesborgsbron 
fyller fem år
I år är det fem år sedan Sölvesborgs-
bron invigdes, vilket vi uppmärksam-
made med en Brofest den 2 juni. Men 
en helt annan sak som görs efter fem år 
är en så kallad garantibesiktning, för vår 
säkerhet och brons framtids skull.

Samhällsbyggnadsförvaltningen som 
är ansvariga för bron genomförde en 
garantibesiktning tidigt i våras. Enligt 
besiktningsmännen var bron “i nästan 
lika fint skick som dagen den byggdes” 
och blev godkänd med beröm.

Visste du att

När bron skulle byggas fick våra förtroende-
valda politiker elva olika uppslag på broar 
presenterade för sig utan företagsnamn eller 
pris, och trots det fastnade man för det lokala 
företaget Stål och rörmontages förslag. 

Bron har varit föremål för ett aprilskämt, då 
man 2014 skojade om att man skulle börja ta 
ut en avgift från varje person som passerade 
och dessutom bygga en linbana från Kanin-
holmen till en av silosbyggnaderna. 

Sölvesborgsbron har uppmärksammats 
av nyhetskanalen CNN som en av världens 
elva mest spektakulära broar, att den finns 
med som exempel i en amerikansk lärobok 
i konstruktion på universitetsnivå och har 
blivit frimärke här i Sverige. Bron är flitigt 
fotograferad av både sölvesborgare och 
besökare, och har betytt oerhört mycket för 
att marknadsföra och sätta Sölvesborg på 
kartan. 14 | Naturligtvis



Moma Merzi är ny projektledare på 
Näringslivskontoret för PAP-projek-
tet, ett samarbete mellan Sölves-
borgs kommun och Arbetsförmed-
lingen. Syftet är att introducera 
långtidsarbetslösa till rutiner för 

jobbsökande och tillsammans med 
Sölvesborgs näringsliv hitta möjliga 

framtida jobb via praktik.

Kontakta Moma Merzi 
Projektledare
Telefon:  0456-81 61 69
E-post: moma.merzi@solvesborg.se

Sanna Persson är besöks- och 
näringslivsutvecklare på Sölvesborgs 
kommun. Besöksnäringen är en 
bransch som växer nationellt och 
skapar riktigt många arbetstillfällen. 
I Sölvesborg finns goda förutsättningar 

för att utveckla den ytterligare, därför 
växlar vi nu upp vårt arbete i de här 

frågorna. Första uppgiften: ta fram underlag för en strategi 
Besöksnäringen är den näring som bidrar till turismkon-
sumtion och inkluderar bland annat branscherna hotell, 
camping och andra typer av boende, kultur och sport.

Kontakta Sanna Persson 
Besöks- och näringsutvecklare
Telefon: 0456- 81 61 65 
E-post: sanna.persson@solvesborg.se

Nyanställda på  
näringslivskontoret
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Vi har köpt företagsmark  
i Sölvesborg! 

Bra förvaring är ett företag som 
till hösten kommer att erbjuda 
lagermöjlighet på 2-15 kvm 
för privatpersoner och mindre 
företag. Daniel Movind berättar: 

– Kontakten med kommunen har 
fungerat jättebra, de har verkligen 

gjort skäl för sin lön. Vårt bygglov 
blev godkänt på en vecka, instämmer Peter Lagerberg.  
Daniel och Peter har funderat på att starta någonting 
liknande under längre tid, och för några månader sen 
gjorde de slag i saken och köpte en företagstomt. Bra 
förvaring kommer att bli det första lagerhotellet i Söl-
vesborg, och byggs nu under sommaren.

Stålbergs kök och utemiljö är inriktade på grillar, 
utekök och braskaminer. Frans Stålberg som driver  
företaget började som snickare, men ville starta eget 
och inledde tidigt en kontakt med kommunen. Relationen 
med kommunen har fungerat smidigt, berättar Frans. 
Jag har fått hjälp med det jag har undrat och hoppas 
kunna börja bygga snart. 

På kort tid har ovanligt många köpt mark på ett företags-
område i Sölvesborg, antingen för att starta ett nytt 
företag där eller för att de vill flytta sin verksamhet till 
nya lokaler. För Sölvesborgarna innebär de nya etable-
ringarna ett ökat utbud av shopping, idrottsaktiviteter 
och inte minst fler möjliga arbetsgivare på hemmaplan. 

Kommunens näringslivschef Stefan Olofsson berättar om 
det gedigna förarbete som möjliggjort utvecklingen.
– När man planerar för nya företagsområden gör man det 
för lång tid framåt, ungefär 5-10 år. En del av förklaringen 
till att det går undan nu är alltså att ett riktigt bra förarbete 
är gjort.

Merparten av förberedelserna görs av samhällsbyggnads-
förvaltningen. De tar fram nya områdesbestämmelser 
och detaljplaner där infrastruktur, vattenförsörjning och 
befolkningsutveckling är viktiga underlag. Inriktningen på 
planerna bestäms av våra förtroendevalda politiker, och 
det finns möjlighet för medborgare att komma med idéer 
och synpunkter. 

Därför ska företagarna välja Sölvesborg
Näringslivskontoret som säljer företagstomterna, tar 
kontakt med passande företag och marknadsför Sölvesborg 
som etableringsort. Stefan Olofsson fortsätter:
– Vi berättar för dem om Sölvesborg om de inte känner till 
kommunen sedan tidigare, till exempel att vi är nästan 
17 500 invånare som bor här året om, 30 0000 sommartid. 
Att vi har 1700 aktiva företag och att handelsföreningen 
anordnar återkommande evenemang, om satsningarna 
på landsbygden och den växande turismen. Vi kan nu 
också berätta att vi ligger bra till i flera olika mätningar av 
företagsklimatet, där man tittat på hur snabbt ett bygglov 
godkänns och hur god relationen man som företagare 
anser sig ha till kommunledningen. 

Lediga företagstomter
Det finns tre områden i Sölvesborg med lediga företags-
tomter, fortsätter Stefan: Kämpaslätten, Sölve och Noger-
sund. Områdena har lite olika förutsättningar, så det finns 
skillnader i vilka typer av verksamheter som passar bäst 
där. 

Någonting som är särskilt roligt med flera av de senaste 
personerna som köpt mark är att de är mindre företagare 
som kommer från Sölvesborg och vågar satsa i sin hemstad, 
berättar Stefan. Det har varit fantastiskt roligt att få vara 
en del av deras resa och hjälpa dem att förverkliga sin 
dröm, det är det jag brinner för i mitt jobb.

En plats att 
växa på



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

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

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

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

Hälleviks bibliotek
måndag:   kl. 10:30-11:30, 12:00-17:00
onsdag:   kl. 14:00-19:00 
Sommaröppettider 10/6- 20/8: 
mån 12:00 - 17:00, ons 14:00-19:00

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



Sommarkort till 
skolungdomar 
I början av juni kommer det skickas ut cirka 
11 500 Sommarkort till skolungdomar som 
bor i Blekinge. Med Sommarkort skolungdom 
reser du gratis ombord på buss, tåg och båt 
i Blekinge mellan den 15 juni – 15 augusti 
under dygnets alla timmar.

Sommarkortet skickas ut till ungdomar som 
vårterminen 2018 lämnar årskurserna 6–9 i 
grundskolan eller grundsärskolan, årskurserna 
6-10 i specialskolan och årskurserna 1 och 2 i 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, och 
som bor i Blekinge. Kortet är personligt, det 
kan inte lånas ut till någon annan och gäller 
alltså endast för dig vars namn det står på 
kortet. Kortet är en värdehandling.

Så använd kollektivtrafiken i sommar och ta 
dig enkelt till alla höjdpunkter. I Sölvesborg 
erbjuds även detta år en badbuss som tar dig 
till Tredenborg och Sandviken flera gånger om 
dagen. Dessutom kör Hanöbåten extra kvälls-
turer under sommaren.

Danskväll
Torsdag 14 juni, kl. 18
Dans och underhållning med Martin 
och Anna på Duvans Mötesplats 
S:t Ibbsgatan 1D.

Biljettförsäljning på Medborgarkontoret eller på 
Duvans Mötesplats. Pris 100kr i biljetten ingår 
dryck och enkelt tilltugg. Välkomna!



Evenemangs-
kalender
Juni
14 Danskväll Duvans mötesplats
16 Silladagen i Nogersund
22 Midsommarfirande runt om i kommunen 
30 Sölvesborgslördag i centrum

Juli
4-8 Killebomfestivalen 
9 Allsång i Hällevik  
10 Musik i Parken
14 Kulturdag i Hällevik 
16 Allsång i Hällevik   
21 Hanödagen
22 Ljungabackastämman
23 Allsång i Hällevik   
28 Visfestival på Spraglehall  
31 Musik i Parken

Augusti
4 Nostalgidag i Hörvik
9-12 Hällevik Tradjazz Festival 
18 Trädgårdsdag i Slottslängorna 
18 Nattpulsloppet 
18-19 Internationella fyrdagarna på Hanö
25 Sölvesborgslördag i centrum

September
29 Sölvesborgslördag i centrum

Oktober
6 Höstmarknad i centrum
25 En kväll i ljusets tecken i centrum
25 -3 nov Kulturkalas

December
Julkul på stan (alla adventshelger)
Lördagar 10-15, Söndagar 10-12
30/11-2/12 Julmarknad i Slottslängorna

Musik i Parken
Packa picknickkorgen och något skönt att sitta på. För i 
sommar bjuder vi in till Musik i Parken.  Under två kvällar 
kan du bege dig till mysiga och lummiga Biblioteksparken, 
som passar perfekt för picknick-konsert, med svängig 
musik och skratt. 

10 juli
kl. 18

 ”Kom an katten, det svänger ju” 
Den 10 juli blir det en mysig upplevelse för hela fa-
miljen med två spelningar i parken. Först ut bjuder 

Castells på ”Kom an katten, det svänger ju” med sång, 
musik och rörelser för små och stora barn i en blandning av 
mer och mindre kända sånger. Efter barnens föreställning 
tar två välkända Sölvesborgstrubadurer över och  
underhåller resten av kvällen.

31 juli
kl. 18

Anette Castell & the Summer Jazz Combo
Finstämd och svängig musik. På repertoaren 
finns både jazz, visa och bossa nova i en härligt 

somrig blandning.

Bandet består av: Anette Castell- sång, Per Sjödin- gitarr, Jonas Castell- 
bas, Pelle Trazan Jonasson- trummor. 
 
I samarbete med Musik i Blekinge och Castells

Foto: Pelle Ohlsson

Foto: Lasse Fagerberg

POST
PORTO 
BETALT

Till 
Invånarna i Sölvesborgs kommun

Guidade turer
Bränder i 
Sölvesborg
Tis 19/6 kl. 17.00
Tis 24/7 17.00
Norje
Ons 27/6 kl. 17.00
Stadsvandring
Lör 30/6 kl. 11.00
Tis 10/7 kl. 17.00
Lör 14/7 kl. 11.00
Tis 17/7 kl. 17.00
Lör 21/7 kl. 11.00
Tors 26/7 kl. 11.00
Lör 28/7 kl. 11.00
Tors 2/8 kl. 11.00
Tis 7/8 kl. 17.00

Tingshuset
Ons 11/7 kl. 11.00
Ons 18/7 kl. 15.00
Ons 25/7 kl. 11.00
Tors 9/8 kl. 11.00
Stadsvandring med 
kyrkan
Tors 12/7 kl. 11.00
Tis 31/7 kl. 17.00
Lör 11/8 kl. 11.00
Krokås
Ons 18/7 kl. 18.00
Slottsområdet
Tors 19/7 kl. 11.00
Hörvik
Ons 1/8 kl. 18.00                 

Biljetten kostar 30 kr/person och säljs i ett begränsat antal. 
Bokning och betalning görs på Sölvesborgs turistbyrå i Stads-
husets entré. Tel: 0456-81 61 81, turistbyran@solvesborg.se. Ev 
överblivna biljetter säljs av guiden.


