Titta på fåglar - lördagar 5/9 - 24/10

Sök kulturstipendium!
Är du ung och håller på
med kultur? Då kan du söka
Vellinge kommuns kulturstipendium, som delas ut för att
stödja och uppmuntra talangfulla utövare inom skilda
kulturella områden. Det är
främst till för personer som
står i början av sin konstnärliga bana. Du som söker ska
antingen bo i eller ha anknytning till Vellinge kommun.
Ansökan eller förslag till
stipendiat, med motivering
och kontaktuppgifter skickas
senast 1 oktober till
M-nämnden,Vellinge kommun
235 81 Vellinge.
Ingen särskild ansökningsblankett behövs.

Företagarexpo
För 2:a gången anordnas i
år en FEX-mässa i kommunen. Årets mässa hålls på
Falsterbo Strandbad 12-13
september och är öppen för
alla. Förutom möjlighet att
lära känna ett smörgåsbord
av lokala företagare blir det
föreläsningar, bland annat om
hur man som företagare tar
sig ur finanskrisen.
– Idén med FEX är att berätta
om företagen i kommunen
och vad de sysslar med, säger
Thomas Claugthon Wallin,
ordförande för företagarna i
kommunen.
– Många åker in till Malmö
och Köpenhamn och handlar.
Vad de ofta glömmer är att till
priserna tillkommer resorna.
Genom detta förlorar handlare i kommunen varje år 500700 miljoner kr i inkomster.
Och de som handlar tjänar
egentligen ingenting eftersom
reskostnaden tillkommer.
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Skärfläcka – karaktärsart i Vellinge och en av LIFE-BaltCoasts ”målarter”.
Foto: P-G Bentz.

Gratis fågelguidning
Inom ramen för ett EU-projekt,
LIFE–BaltCoast, anordnar Falsterbo
Fågelstation och Vellinge kommun
fågelguidningar under den allra bästa
flyttfågelperioden, varje lördag från
5 september till 24 oktober.
Målet för EU-projektet är att bevara

Fågelguiden P-G Bentz släpper en
ringmärkt sparvhök efter demonstration.
Foto: Sophie Ehnbom/Fågelstationen.

landskapets karaktär och den biologiska mångfalden i de låglänta kustavsnitten runt Östersjön. I projektet deltar 24
parter från Danmark, Estland, Litauen,
Tyskland och Sverige. Falsterbonäset
och Vellinge ängar är referenslokaler.
Projektet har flera ”målarter” som
behöver utökat skydd, bland annat
skärfläcka och sydlig kärrsnäppa. Även
grönfläckig padda och strandpadda
omfattas. Ett annat syfte är att öka intresset och respekten för naturen samt
sprida kunskap om hur ekosystemen
fungerar.
Fågelguidningarna sker vid Falsterbo
fyr. Samling: Västra grinden kl 08 där
fågelguiden P-G Bentz tar emot. Ingen
förhandsanmälan behövs. Oömma kläder rekommenderas och kikare är bra
att ha. Guidningarna är gratis!

