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Förskolebarnen Cahlle och Iris fick vara med och gräva med tanterna och farbröderna när första spadtaget för Familjens hus togs på onsdagen. De vuxna representerades av Angelica Kryhl,
förskollärare, Ulrika Falck, utbildningschef förskolan, Maggie Åkerblom rektor i Alstad och Anderslöv, Per Tylberg, Curahill fastigheter, Thomas Ellkvist, vd MVB, Mikael Rubin (M), kommunalråd i Trelleborg, Charlotta Åkesson, chef för vårdcentralen i Anderslöv, Birte Sandberg (C), ordförande i primärvårdsnämnden i Region Skåne samt Lennart Höckert (S), oppositionsråd i
Trelleborg.

Små tag för efterlängtat bygge
● Det var ovanligt många spadar som sattes i marken när de

symboliska spadtagen för Familjens hus togs på onsdagen.
● Det i sig var en symbol på hur mångfacetterad verksamheten på
före detta Thysellstomten i östra delen av byn kommer att vara.
ANDERSLÖV. Vårdcentral,
barnavårdscentral, äldreboende, förskola, öppen
förskola, bibliotek, tillagningskök och lokaler för
hemvårdens personal. Det
är många verksamheter
som ska få plats under
samma tak. Eller flera tak
egentligen, eftersom projektet både innefattar ombyggnation av en del av
det gamla möbelhuset
samt en helt ny byggnad.
Ett lyft för hela byn,
konstaterade spadtagarna.

– Detta är oerhört spännande. I stor politisk enighet har vi valt att utveckla
den nästa största orten i
kommunen. Detta blir en
fantastisk mötesplats där
många verksamheter kan
träffas, sa kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg, Mikael Rubin (M).

Birte Sandberg (C), ordförande
i
primärvårdsnämnden i Region Skåne
och Charlotta Åkesson,
chef för vårdcentralen i
Anderslöv, framhöll att

Birte Sandberg (C), ordförande primärvårdsnämnden i Region Skåne, talade liksom kommunalrådet Mikael Rubin (M).

primärvården på orten nu
har möjlighet att växa. I de
nuvarande lokalerna är
man mycket trångbodd.
– Jag får knappt själv
plats där längre. Vi har en
ständigt ökad tillströmning av patienter men nu
kommer vi att kunna anställa mer personal och ta
emot fler patienter, sa
Charlotta Åkesson.

Med och grävde med de
stora tanterna och farbröderna var treåringarna Iris
och Cahlle från Orrens för-

skola. Orren och Smörblomman kommer att flytta till Familjens hus när
det står klart om cirka två
år. Tillsammans med en
avdelning som i dag huserar i paviljong på Söderängen och ”nya” barn
bildas då en ny förskoleenhet på totalt åtta avdelningar.
Maggie Åkerblom, rektor i Alstad och Anderslöv,
ser fram emot flytten.
– Vi har längtat efter
detta i tio år och verkligen
sett fram emot det. Jag har

Per Tylberg, till höger, från fastighetsägaren Curahill fastigheter, hälsade folk välkomna och berättade om projektet.
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Familjens hus
Ombyggnaden av Thysellshuset omfattar cirka 1 700 kvadratmeter. Där ska vårdcentral och barnavårdcentral inrymmas.
På nybyggnationen, som mäter totalt 9 000 kvadratmeter, blir det äldreboende med 64 platser, förskola med
åtta avdelningar, bibliotek och tillagningskök. Även hemvården kommer att utgå därifrån.
Inflyttning beräknas till sista kvartalet 2021.
Fastighetsägare är Curahill fastigheter och bygger gör företaget MVB.
Källa: mvbab.se
sagt att jag nog hinner gå i
pension innan det här blir
färdigt, men nu är det i
gång och jag har lovat
stanna tills det är klart, säger Maggie Åkerblom och
berättar att barnen själva
är med och planerar den
nya verksamheten.
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Iris och Cahlle från Orrens förskola var med och ta första
spadtaget. De fick titta på ritningar över kommande förskolan.

