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Det har varit en underlig vår, på många 
sätt, men naturen håller öppet och går i 
blom, går i sång, går i växt, går i svallande 
vågor och bäckars sorl – precis som van
ligt. Nu somras det, för att använda musei
chef Lena Alebos ord. Och ut i naturen 
kan vi fortfarande gå för upplevelser och 
rekreation, när så mycket annat i samhället 
stängs ner eller beläggs med restriktioner. 

Hemestra i paradiset
Kanske är det många som får hemestra i 
år – semestra hemma och upptäcka de till 
synes välbekanta hemtrakterna på nytt. 
Häromdagen berättade en av mina 
bekanta att hon upptäckt Sträntemölla 
med dess forsande vattenfall. Hon har 
bott här i 14 år, men hade aldrig varit där 
förut, hon visste inte ens om att den plat
sen fanns. Nu åker hon dit och kallar den 
för sin paradisplats. Och visst finns det 
fler sådana paradisplatser här hemmavid! 
Ta en promenad genom lunden vid havet i 
Baskemölla och lyssna till näktergalen. 
Den tjoar på för fullt fram till midsom
mar. Eller vandra i forntidens spår längs 
Jätteleden strax söder om Gröstorp och 
längs Hällristningsleden som börjar vid 
Yxornas häll i Simrislund. På Österlens 
museums hemsida och i museibutiken 
finns foldrar att hämta för våra fornläm
ningar och vandringsleder. De är väl 
värda ett varsamt besök. 

Upptäck Simrishamn
Eller varför inte upptäcka staden? Inne i 
Simrishamn, bland trånga gränder, sträd
den och gamla hus gömmer sig berättelser 
av många olika slag. Med hjälp av appen 
”Simrishamn 900 år” kan du lyssna till en 
del av dem och upptäcka stadens historia. 
Österlens museum valt ut 16 olika platser 
och deras berättelser och med dessa vill vi 
locka dig att sakta gå genom stan. Vill du 
ha sällskap av museichef Lena Alebo kan 
du välja att följa med på en av hennes 
stadsvandringar under juli månad. 

Och besök Österlens museum, våra utställ
ningar och vår blommande trädgård – en 
oas i staden. Eller gå till biblioteket, låna en 
bok eller flera och slå dig ner på din para
displats med en läsupplevelse. Här i Kultur
guiden hittar du uppslag till upplevelser av 
olika slag. Ta för dig av dem.

Välkommen till sommaren på Österlen! 

Maria Heijbel
Kommunikatör på  
Österlens museum

Här är den ljuva sommaren
Nu blommar det i museets trädgård, nu doftar sommaren. På vindflöjeln på  
Hafreborgs tak sitter en koltrast och sjunger – obekymrad om det virus som drar 
fram över världen och som påverkar oss människor i de flesta av våra aktiviteter. 
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2023 är det 900 år sedan som Simrishamn 
som plats uppmärksammades första 
gången i skrift. Om man får tro Kunga
sagorna i Heimskringlan det vill säga. 
Sigurd Jorsalafar kom då till platsen som 
han benämner Svimraros, med 300 skepp 
i följe. Os betyder mynning och finns 
också i andra ortnamn som till exempel 
Västerås (västar Aros) och Osby. Namnet 
Svimraros kan tolkas som ”Svimbers myn
ning”, det vill säga Tommarpsåns utlopp.

Simrishamn är en av Skånes minsta städer 
och har idag cirka 7000 invånare. Som 
när det gäller de flesta städer kan Simris
hamn visa upp perioder av uppgång och 
fall, av pest och krig som minskat och plå
gat stadens befolkning. Här har skett stän
dig inflyttning och utflyttning av personer 

och grupper. Hit kom lübeckarna för att 
köpa upp sill under medeltiden. Många 
stannade kvar. Hit kom köpmän från hela 
södra Sverige för att sätta upp sina verk
samheter och flyktingar från Östersjölän
derna i perioder. Härifrån flyttade de som 
ville skaffa sig högre utbildningar, de som 
for till Amerika, Bornholm eller Tyskland 
för att skaffa sig ett bättre liv och de som 
inte fann arbete under rationaliserings
tider. En stad i ständig förändring.

Vi har plockat ut 16 platser som vi vill 
berätta om och som går att besöka via 
appen. Här får du veta mer om byggnader, 
parker och människor, vardag och nöjen 
och allt som hör en småstad som Simris
hamn till.

Ladda ner gratis-appen ”Simrishamn 900 år”
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15/6–31/8,  
Simrishamns bibliotek: 

Bokbingo 
Läs eller lyssna på ett gäng böcker som 
matchar beskrivningarna på sommarens 
bokbingobricka. Utmana dig själv och läs 
böcker du inte brukar läsa. Tanken är att 
du ska få fem i rad (vågrätt, lodrätt eller 
diagonalt). Hämta brickan i lånedisken på 
biblioteket eller ladda ner den från biblio
tekets hemsida. Massor med läsinspiration 
och fina prisböcker utlovas!

15/6–31/8,  
Simrishamns bibliotek: 

Sommarboken 
Läs fem böcker – få en! Från och med 15 
juni kan du hämta ett sommarbokshäfte 
på Simrishamns bibliotek. När du lämnat 
in ditt häfte får du en bok i present av oss. 
Du kan även recensera böckerna på  
www.biblioteksso.se. Du kan vara med i 
sommarboken två gånger och har fram till  
31 augusti att lämna in dina recensioner. 
Vi önskar er en trevlig lässommar!

Onsdag 22/7, 29/7, 5/8 kl. 14–15.30,  
Österlens museum:

Pest, kolera, fattigdom 
och brand
Lär känna Simrishamn med hjälp av 
museichef Lena Alebo som tar dig över 
torg och genom gator och strädden. I år 
blir det lite extra fokus på tidigare 
århundradens olyckor och hur man 
manövrerat i pandemier och fattigdom. 
Men det blir också berättelser om stadens 
utveckling och näringsliv, personer som 
bott här, stora och små händelser ur sta
dens historia. Pris: 100 kr. Max 20 delta
gare. För deltagande krävs föranmälan 
till: osterlens.museum@simrishamn.se

Torsdag 16/7, 23/7, 30/7, 6/8  
kl. 18–19.30,  
Österlens museum:

Pest, kolera, fattigdom 
och brand

Lär känna Simris
hamn med hjälp av 
museichef Lena 
Alebo som tar dig 
över torg och 
genom gator och 
strädden. I år blir 
det lite extra fokus 
på tidigare 
århundradens 
olyckor och hur 

man manövrerat i pandemier och fattig
dom. Men det blir också berättelser om 
stadens utveckling och näringsliv, perso
ner som bott här, stora och små händelser 

Återkommande arrangemang

Museichef Lena Alebo
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Biblioteket anpassar sin verksamhet så att 
du som inte vill eller kan gå in på bibliote
ket ändå kan ta del av bibliotekets tjänster.

Hämta böcker utanför biblioteket
För att inte riskgrupper ska behöva gå in 
på biblioteket i Simrishamn erbjuder vi 
upphämtning av böcker utanför biblioteket 
så länge som Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer till riskgrupperna  
gäller. Reservera böcker som vanligt och 
ring och boka tid för avhämtning!

Förlängd lånetid
Lånetiden på alla medier är nu förlängd 
till 6 veckor (42 dagar). Detta gäller även 
vid omlån.

Återlämning dygnet runt
Bokinkast finns på baksidan av biblioteket, 
vid lastbryggan. Det töms varje dag.

Strömma film hemifrån soffan
Biblioteket erbjuder över 4 000 ström

mande filmer! Allt man behöver är ett 
lånekort och en internetuppkoppling.  
Läs mer på bibliotekets egen webbsida  
biblioteksso.se.

Läs digitala böcker och tidningar
Lyssna på en eljudbok eller läs en ebok 
med vår app Biblio. I vår tidningstjänst 
PressReader kan du läsa ett stort antal 
dagstidningar och tidskrifter från hela 
världen (närmare bestämt 7 000 dagstid
ningar och tidskrifter från 100 länder på 
60 olika språk) – alldeles gratis. Logga 
bara in med ditt lånekort på biblioteksso.se 
först. Använder du PressReaderappen 
kan du  ladda ner tidskrifter i 60 dagar 
efter din senaste anslutning till bibliote
kets wifi.

Känner du dig osäker på hur man  
använder våra digitala resurser?
Ring till biblioteket på 041481 93 00 så 
hjälper vi dig!

ur stadens historia. Pris: 100 kr. Max 20 
deltagare. För deltagande krävs föranmä
lan till: osterlens.museum@simrishamn.se

15/6–15/9, 
Österlens museum:

Tipspromenad: Lär känna 
Simrishamn
År 2023 är det 900 år sedan Simrishamn 
som plats uppmärksammas första gången i 
skrift. Mycket har hänt i vår lilla stad 
genom århundradena, både uppgång och 
fall, inflyttningar och utflyttningar. Öster
lens museum har i appen ”Simrishamn 900 

Biblioteket möjliggör

år” plockat ut 16 platser som vi vill berätta 
om och som går att besöka via appen. Här 
får du veta mer om byggnader, parker och 
människor, vardag och nöjen och allt som 
hör en småstad som Simrishamn till. 
Appen laddas ner gratis i Google Play eller 
App Store. Hämta ett tipsformulär med tio 
frågor i museibutiken, gå en promenad 
med appen ”Simrishamn 900 år” och svara 
på frågorna. Sen lämnar du in ditt ifyllda 
tipsformulär och deltar i vårt lotteri. Den 
17 september lottar vi ut tre fina priser från 
museibutiken bland dem som svarat alla 
rätt på tipsrundan. Vi skickar priser till 
dem som bor på annat håll.
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Torsdag 25/6 kl. 18–20, 
Österlens museum:

Invigning av Berättarfest 
på Österlen 2020
För femte året i rad drar berättarfesten 
igång på Österlen. Årets tema är brott och 
annat elände. Berättarfesten invigs tradi
tionsenligt på Österlens museum och 
årets invigningstalare är Ewa Gun West
ford, kommunikationsansvarig för polisen 
i Skåne. Invigningen innehåller även pre
sentation av berättarfestens program samt 
mingel och försäljning av festivalband. 
Under kvällen kommer också författaren 
Annika Anderbark att medverka och 
berätta en historia om häxor i Hammen
hög samt signera sin bok ”Oväsen i Älvda
len”. Pris: Festivalband för 20 kr gäller och 
finns att köpa på Österlens museum. Ban
det gäller för alla evenemang inom Berät
tarfest på Österlen 2020. Betalning sker 
på plats eller swish 123 115 77 34. För del
tagande krävs anmälan till: osterlens.
museum@simrishamn.se. Max 40 delta
gare. Arrangör: Österlen Berättar i samar
bete med Österlens museum. Vi följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendatio
ner och sitter med behörigt avstånd från 
varandra. 

Fredag 26/6, kl. 11.30–12.30, 
Blodboken i Bergengrenska trädgården, 
Simrishamn: 

Lunchberättelser under 
blodboken 
Österlen berättar delar med sig av berät
telser med utgångspunkt i årets tema 
Brott och annat elände. Medtag egen 
lunch. Evenemanget ingår i Berättarfest 
på Österlen 2020. Pris: Festivalband för 
20 kr gäller, finns att köpa på Österlens 
museum eller betala på plats med swish 
123 115 77 34. Bandet gäller för alla eve
nemang inom Berättarfest på Österlen 
2020.  För deltagande krävs anmälan till: 
osterlens.museum@simrishamn.se. Max 
40 deltagare. Arrangör: Österlen berättar 
i samarbete med Österlens museum. Kon
takt: Cecilia Granquist Dahmén, info@
ceciliagranquist.se. Vi följer Folkhälso
myndighetens rekommendationer och sit
ter med behörigt avstånd från varandra. 

Lördag 27/6 kl. 20.00, 
Österlens museum:

Himska berättelser i 
skymningen
Österlen Berättar bjuder in till en berät
tarkväll med berättelser om brott, farsot 
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och annat elände. Har du kanske själv en 
berättelse att dela? Vi samlas i museiträd
gården och delar våra ”himska” berättel
ser. Evenemanget ingår i Berättarfest på 
Österlen 2020. Pris: Festivalband för 20 kr 
gäller och finns att köpa på Österlens 
museum. Bandet gäller för alla evenemang 
inom Berättarfest på Österlen 2020. Betal
ning sker på plats eller swish 123 115 77 34. 
För deltagande krävs anmälan till: oster
lens.museum@simrishamn.se. Max 40 del
tagare. Arrangör: Österlen Berättar i sam
arbete med Österlens museum. Kontakt: 
Cecilia Granquist Dahmén, info@cecilia
granquist.se. Vi följer Folkhälso
myndighetens rekommendationer och sit
ter med behörigt avstånd från varandra.

Lördag 27/6 kl. 17–18.30 och söndag 
28/6 kl. 14–15.30,
Österlens museum:

Eländesvandring i  
Simrishamn
Med berättelser om fattigdom, farsoter, 
bråk, brott och krig speglar vi stadens 
olika århundraden från medeltiden och 
framåt. Vandringen leds av museichef 
Lena Alebo och skådespelaren Cecilia 
Granquist Dahmén. Evenemanget ingår i 
Berättarfest på Österlen 2020. Pris:120 kr 

samt festivalband för Berättarfest på 
Österlen 2020. Festivalband för 20 kr 
finns att köpa på Österlens museum och 
gäller för alla evenemang inom Berättar
fest på Österlen 2020. För deltagande 
krävs anmälan till: osterlens.museum@
simrishamn.se. Info på samma adress eller 
på 041481 96 70. Max 20 deltagare. Vi 
följer Folkhälsomyndighetens rekommen
dationer och vandrar på behörigt avstånd 
från varandra.

Söndag 28/6 kl. 17–18, 
Österlens museum:

Five o’clock must
Kaka, äppelmust och mustiga berättelser. 
Har du själv en historia att berätta, ta med 
dig den! Evenemanget ingår i Berättarfest 
på Österlen 2020. Pris: 80 kr samt festival
band. Festivalband för 20 kr finns att köpa 
på Österlens museum och gäller för alla 
evenemang inom Berättarfest på Österlen 
2020. Betalning sker på plats eller swish 
123 115 77 34. För deltagande krävs anmä
lan till: osterlens.museum@simrishamn.se 
Max 40 deltagare. Arrangör: Österlen 
Berättar i samarbete med Österlens 
museum. Kontaktperson: Helena Hey
man, helena.heyman@telia.com. Vi följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendatio
ner och sitter med behörigt avstånd från 
varandra.
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Romska smycken 
(utställningen pågår till 30/9)
Guld och smycken har alltid haft en speci
ell betydelse för romer. Förr bar romska 
kvinnor familjens kapital i form av 
smycken. De var familjens livförsäkring, 
såväl som något att dekorera sig med. Om 
någonting hände och familjen behövde 
pengar var det enkelt att lösgöra en del i 
ett smycke för att sälja eller pantsätta. 
Många av dessa romska föremål har idag 
sålts eller smälts ner. Utställningen Rom
ska smycken berättar om en del av romsk 
och svensk kulturhistoria som håller på att 
gå förlorad. Till utställningen hör också 
en romsk vagn, som är placerad ute i 
museets trädgård. I vagnen bodde en 
romsk familj på sju personer så sent som 
in på 1950talet. Det är tillåtet att gå in i 
vagnen och se hur familjen levde. Kontakta 
personalen i museibutiken så hjälper de 
till. Utställningen är en vandringsutställ
ning som producerats av Romska Kultur
centret i Malmö tillsammans med Region
museet Kristianstad. Den berättar om 

svenskromsk 
smyckestradi
tion utifrån 
ett kulturhis
toriskt, este
tiskt och 
materiellt per
spektiv. Bilder, 
berättelser 
och äkta guld. 

Aktuella utställningar på Österlens museum
Det är fri entré till alla museets utställningar under 2020

Livs-medel 
(utställningen öppnar 18/6 och  
pågår till 17/10)
Konstnären Gunnel Pettersson har ett 
intresse för samhällskritik och undersö
kande processer. Hon har drivit projektet 
Bovete på Österlen, under projektpara
plyet Odlingen, ett landsbygdsutvecklings
projekt som använder konstnärliga meto
der. Utställningen Livsmedel ger ett kul
turhistoriskt sammanhang för örten 
bo vete, och tar upp olika perspektiv kopp
lat till dagens frågor om lokal livsmedels
produktion och kultursorternas betydelse. 
Hur vi vill leva? Platsens betydelse koppat 
till det globala perspektivet från samhälls
engagemang till recept och berättelser. I 
utställningen visas foto, video och olika 
aktiviteter kopplat till kulturlandskapet 
och odling. 
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Mottainai – en utställning 
om återbruk 
(utställningen öppnar 18/6 och  
pågår till 17/10)

Konstnären 
Takao Momiy
ama växte upp i 
en japansk 
bonde kultur 
innan konsum
tionssamhället 
tog vid. Här 
fanns en levande 

kunskapsöverföring som byggde på att ta 
till vara på små resurser. Mottainai är ett 
japanskt uttryck som betyder ungefär: 
slösa inte. Begreppet ger namn åt en filo
sofi av sparsamhet. På senare år har ordet 
fått internationell uppmärksamhet och 
används av miljökämpar i olika länder. 
Utställningen handlar om omsorg och om 
att lappa och laga med hjälp av den japan
ska sömnadstekniken sashiko, en traditio
nell lagningsteknik som bygger på för
stygn. Reparerade vardagsplagg och kom
positioner visas. Det handlar också om att 
föra vidare en kunskap om att ta hand om 
saker. Att ta hand om tar tid. Långsamma 
stygn; det är inte slit och släng utan istället 
slit och laga i lager efter lager. 

Skrabban – aktiva och  
interaktiva rum
Traditionella och digitala utställningar 
om Simrishamns historia från forntid till 
mitten av 1900talet i en hel våning för 
barn, barnfamiljer och skolklasser. I 
utställningen finns plats för verkstäder 
och andra program året runt med lördags

evenemang och lovprogram. Avgift tas ut 
då verkstäder, teater med flera program 
arrangeras.  

Särken först – om kläder 
och människor

Särken först visar 
kläder från 1700
talet fram till 
1970 ur Fören
ingens samlingar 
på Österlens 
museum. Klä
derna berättar 
egentligen alla 
historier samti
digt det handlar 

om kommunikation, gemenskap, utanför
skap, status och ekonomi, öden, tradition 
och förnyelse. Därför blir utställningen en 
provkarta över mänskliga beteenden och 
ett sätt att berätta vår lokala historia. Och 
därmed också en utställning inte bara för 
den redan intresserade.

Skörda regnvatten
”Skörda regnvatten” är en 
installation i museets träd
gård skapad tillsammans 
med Eva Mathiasson,  
Sophia Callmer och 
Susanna Widlundh. Här 
visas hur regnvatten kan 

samlas in, lagras och användas för att 
skapa hållbara trädgårdar och en bättre 
miljö för oss själva och kommande genera
tioner. I samarbete med samhällsbygg
nadsförvaltningens gata och parkavdel
ning och med medel från Sparbanken Syd. 
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Jätteleden
hittar du söder om Gröstorp och öster om 
Järrestad. Enligt en urgammal sägen lig
ger en jätte begravd strax utanför Grös
torp, i utmarkerna till Jarlens ägor i 
Järrestad. Den nya vandringsleden till
gängliggör Kvejsahöj, Stenstuan utanför 
Gröstorp och Pittjestenen – en vandring 
som omfattar stenåldern, bronsåldern och 
järnåldern i det österlenska landskapet. 
Startpunkt för vandringen är vid kanten 
av gamla Järrestadvägen (väg 1537), där 
du även kan parkera. Vandringsleden är 
sammanlagt cirka 1,7 km lång. I vår folder 
”Välkommen att vandra Jätteleden” finns 
en karta och mer information. Foldern 
finns att hämta i museibutiken och på vår 
hemsida: www.simrishamn.se/museum

Hällristningsleden
är en enkel vandringsled mellan de två 
större hällristningsfälten i Simrishamn. 
Leden är cirka 1,5 km lång, fram och till
baka, och är markerad med korta röd
målade stolpar och röda pilar. Du vandrar 

Vandringsleder på Österlen
Österlens museum har anlagt två vandringsleder i forntidens spår  
på Österlen: Jätteleden och Hällristningsleden. 

genom betesmarker och passerar över/
genom stängsel. Vi ber dig att se till att 
stänga efter dig så att betesdjuren inte 
kommer ut. Startpunkt för vandringen 
och parkering är vid Yxornas häll, strax 
utanför Simrislund längs Branteviksvä
gen. Parkera öster om vägen, hällristning
arna ligger väster om vägen – det är väl 
skyltat, med bra parkering.

Horsahallen, strax söder om Simrishamn, 
är ett av Skandinaviens viktigaste hällrist
ningsområde. Den ena hällen nästan nere 
vid stranden kallas Yxornas häll. Ristning
arna här är också bland de äldsta i Skandi
naviens bronsålderskultur. Bilderna hitta
des i slutet av 1800talet. Du finner många 
yxor, skepp och en del solhjul, men också 
människofigurer. En man bär på en yxa 
som är långt större än han själv. Högst upp 
på hällen är inhugget en njurformad figur 
tillsammans med en häst och ett skepp. 
Forskarna har tolkat att den njurformade 
figuren föreställer en mantel. Det finns 
också en tolkning som säger att mantelrist
ningen visar solens vandring över himla
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valvet ombord på ett skepp tillsammans 
med sina hjälpare hästen och ormen. 
När du följer vandringsleden som börjar 
vid Yxornas häll och går upp genom hag
markerna kommer du till Stenkilsrist
ningen. Hällen är 20 x 15 meter stor och 
var den första öppet liggande hällrist
ningen som upptäcktes på Österlen. Från 
platsen kan man skymta Bornholm i 
fjärran och det kan ha varit en anledning 
till att just den här platsen valdes ut för 
3 500 år sedan. 

På södra sidan av hällen finns ett stort 
skepp med ett hästhuvud i var stäv. Skeppet 
ligger alldeles ensamt och ser ut att 
komma seglande från våtmarken som bre
der ut sig ett par hundra meter söderut. 
Våtmarker och mossar finns nästan alltid i 
närheten av hällristningar och hade troli
gen en stor betydelse för valet av ristnings
platser. Offer i våtmarker var under brons
åldern en del i kommunikationen med 
gudarna. Längst i öster på hällen, precis 

Museet flyttar föremål till ett musei
magasin och flytten kommer att ta upp
märksamhet och kraft under en ganska 
lång period. Det tar tid att packa, flytta 
och packa upp 230 000 föremål. Därför 
kommer museet att ha insamlingsstopp 
under flyttperioden. Har du föremål, 
foton eller arkivalier som du vill skänka? 

intill åkerkanten finns tre yxbärande 
män, varav två möter den tredje. Yxorna 
som är avbildade här är av samma typ som 
den stora processionsyxa från bronsål
dern som är funnen i Borrby. Platsen med 
dess bilder avslöjar något om ceremo
nierna under bronsåldern.

Stenkilsristningen har 65 bilder och 100 
skålgropar – bilder av skepp, människor, 
yxor, djur och hjulkors men också bilder 
som vi inte vet hur vi ska tolka. De är vitt
rade och inte lätta att hitta, men det är 
värt ett försök, för de är mäktiga att titta 
på. De framträder bäst i släpljusbelysning, 
så pröva att se dem i ljuset från en fick
lampa i skymningen.

I vår folder ”Hällristningsleden” finns en 
karta över vandringsleden och mer infor
mation om de båda platserna. Foldern 
finns att hämta i museibutiken och på vår 
hemsida: www.simrishamn.se/museum
 

Österlens museum har insamlingsstopp  
under hela 2020

Vi ber er ha tålamod under flyttperioden 
och behålla era saker därhemma. Insam
lingsstoppet gäller under hela 2020. 
Har du frågor kring våra samlingar eller 
om gåvor till samlingarna –kontakta 
gärna museets föremålsantikvarie Ulrika 
Wallebom per epost: ulrika.wallebom@
simrishamn.se.  



Österlens museum
Onsdag–fredag kl. 12–16
Helgfri lördag kl. 10–14
Midsommarafton 19/6 stängt.

Sommaröppet 24/6–31/8: 
Onsdag – fredag kl. 11–17
Helgfri lördag kl. 10–14

Fri entré till utställningarna under 2020

Storgatan 24, Simrishamn 
Tel: 0414-81 96 70
osterlens.museum@simrishamn.se
www.simrishamn.se/museum

Simrishamns bibliotek
Måndag: kl. 10.30–19
Tisdag: kl. 10.30–17
Onsdag: kl. 10.30–19
Torsdag–fredag: kl. 10.30–17
Helgfri lördag: kl. 11–14
(Vid storhelg gäller särskilda öppettider)

Meröppettider på biblioteket:
(som kräver speciellt meröppetlånekort)
Söndag–torsdag: kl. 8–22
Fredag: kl. 8–17
Lördag: kl. 8–18

Järnvägsgatan 2, Simrishamn
Tel: 0414-81 93 00 eller
biblioteket@simrishamn.se

Biblioteksbussen
Biblioteksbussen besöker över 20 byar! Du 
hittar turlistan på simrishamn.se. På bussen 
kan du skaffa lånekort, låna, lämna och reser-
vera, skriva ut och kopiera dokument, surfa 
gratis på dina egna enheter och ställa frågor 
om digital teknik. Bussen är handikapp-
anpassad. Vi tar gärna emot förslag på nya 
hållplatser! Tel: 0414-81 93 00 eller  
bokbuss@simrishamn.se 

Bénka-dí/Ungdomens hus
(från och med 17 augusti)
Måndag-torsdag kl. 15–19
Fredag kl. 15–21

Verksamheten välkomnar ungdomar från års-
kurs 7 upp till och med 17 år. Verksamheten 
är gratis och drogfri. Öppettiderna gäller ej 
under jul- och sommarlov.

Järnvägsgatan 2, Simrishamn
Tel: 0414-81 98 65 
ungdomenshus@simrishamn.se 

Vi finns på  
Facebook

– sök på Simrishamns kommun, 
Simrishamns bibliotek,

Österlens museum och Bénka-dí.

och på Instagram
@simrishamnskommun

@simrishamns_bibliotek
@osterlens.museum

@benkadi.simrishamn
@tbosterlen (vårt nostalgikonto)

Simrishamn på Österlen
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