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Visst är det trevligt att den här kommunen är en 
plats som många rekommenderar, att det finns 
ett varierat bostadsutbud, bra skolor och om-
sorgsfull vård? Förutom det ett rikt fritidsliv med 
många möjligheter till aktivitet och rörelse. Sve-
dala kommun har i sitt exploateringsprogram 
för 2017–2021 flera bostadsprojekt för den som 
söker lägenhet, radhus, villa eller annat boende. 

BYGGANDET SLOG REKORD 2016
Enligt vårt bostadsförsörjningsprogram 2016–2020 planera-
des 96 bostäder att börja byggas 2016. Antalet blev hela 
137, varav 95 bostadsrätter inom Åkerbruket och Tegelbruks-
området i Svedala samt 42 småhus. Cirka 40 procent fler 

bostäder påbörjades än planerat. Antalet påbörjade bostäder 
var rekordmånga och det högsta antalet sedan 1991.

CIRKA 720 NYA BOSTÄDER FRAM TILL 2021
I den starka byggkonjunktur som för närvarande råder räknar 
vi med fortsatt stort bostadsbyggande de närmaste åren.   
För perioden 2017–2021 bedömer vi att cirka 720  
bostäder kommer att byggas.

SVEDALA, BARA OCH KLÅGERUP
Under 2017 kommer bostäder att börja byggas i Svedala  
på Åkerbruket med villor och radhus samt bostadsrätter   
i flerbostadshus, samt inom Segestrand med lägenheter. 
I Bara centrum vid Värbytorget byggs hyresrätter, och i 

VI BYGGER EN ATTRAKTIV KOMMUN

SVEDALA KOMMUNS 40-ÅRSJUBILEUM –     
VI BLICKAR BAKÅT OCH FRAMÅT UNDER ÅRET
Eftersom det är 40 år sedan som kommunsammanslagningen ägde rum, när Bara    
kommun istället kom att tillhöra Svedala kommun, firar vi på olika sätt. Firandet   
består i att ge dig som bor och verkar i kommunen upplevelser i ditt närområde.    
Läs mer om trevliga 40-årsaktiviteter på sidan 3. 



VÄLKOMMEN TILL    
ÖPPET HUS HOS KOMMUNENS 
VERKSAMHET BYGG OCH MILJÖ
Funderar du på att ansöka om bygglov och undrar vilka 
handlingar som krävs? Eller vilka regler som gäller vid ett 
enskilt avlopp? Kanske är du bara nyfiken på vad som 
planeras i Svedala kommun härnäst? Representanter från 
verksamheterna bygg, plan och miljö finns på plats för att 
svara på just dina frågor. Tid: 6 april mellan kl 16–19. 
Plats: Naverlönnsalen, kommunhuset, Åbjörngatan 7  
i Svedala. Vi ser fram emot att träffa dig!
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Klågerup byggs bostadsrätter och villor. Under 2018 
fortsätter byggandet på Åkerbruket och Tegelbruks-
området. Svedalahem bygger på före detta Ica-tomten 
och Svea Park vid Sveagatan. I Bara centrum fortsätter 
utbyggnaden och i Klågerup byggs, precis som i år, 
bostadsrätter som markbostäder samt villor på 
styckehustomter.

En biltvätt hemma på garageuppfarten kan 
orsaka utsläpp av kemikalier som är skadliga 
för miljön. När du skall tvätta bilen är det 
därför bra om du åker till en automattvätt 
eller en ”Gör-det-själv-hall”. Där tas det smut-
siga vattnet från tvätten hand om och renas.  

Att tänka på vid biltvätt:
• Tvätta bilen i en automattvätt eller en ”Gör-det-själv-hall”.
• Avsluta biltvätten med att vaxa bilen.

Om du trots allt tvättar bilen hemma tänk på följande:
• Tvätta bilen på underlag som grus eller gräs.
• Använd miljöanpassade biltvättmedel.

Biltvätt på gatan är en onödig utsläppskälla. När bilen 
tvättas på garageuppfarten eller gatan rinner tvättvattnet 
ner i gatubrunnarna och ofta rakt ut i närmsta sjö eller 
vattendrag. Dagvattnet från brunnarna på gatan är inte 
alltid kopplade till något reningsverk. Detta gör att 
kemikalier och miljöfarliga ämnen sprids i naturen.

BYPROMENADER MED REISNERT OCH GULLBERG  
Anders Reisnert, före detta stadsantikvarie och Karin  
Gullberg, stadsarkitekt i Svedala kommun tar dig med  
på spännande bypromenader där historia och framtid  
varvas med reflektioner och frågor. Bypromenaderna  
behöver du inte anmäla dig till och de äger rum på  
våren och hösten på följande datum:
Klågerup: 25 april och 5 september kl 18–19:30. 
Mötesplats: Gamla Stationshuset/Förskolan Ur och Skur 
på Stationsvägen 13.
Bara: 9 maj och 19 september kl 18–19:30. 
Mötesplats: Värbygården, Hyby kyrkoväg 35.
Svedala: 23 maj och 26 september kl 18–19:30. 
Mötesplats: Kommunhuset, Åbjörngatan 7.

NATURVANDRINGAR
Ta med familjen och upptäck ditt vackra livfulla närområde. 
Vad sägs om grodvandringar eller håvning och elfiske 

Svedala kommun vill gärna uppmärksamma och synliggöra 
våra företag och företagare. Den 20 april arrangeras därför  
en kväll där näringslivet i Svedala är i fokus. Kvällen bjuder  
på inspirerande möten, god lokal mat och prisutdelningar. 

Nyföretagarcentrum Öresund delar ut priset till Årets Nyföretagare i Svedala 
2016 och Svedala kommun uppmärksammar Årets framåtblickare och Årets 
initiativtagare. Sist men inte minst så utses Årets Företagare i Svedala 2016   
av Företagarna Svedala.

Denna festkväll får vi också lyssna på Kristina Paltén, civilingenjören med 18 års 
chefserfarenhet som blev  äventyrare, ultralöpare, föreläsare, författare och coach 
– och den första kvinnan som sprungit tvärs genom Iran! Kristinas föredrag är en 
berättelse om mod, att förverkliga sina drömmar, våga göra det annorlunda och 
viljan och förmågan att påverka sin omvärld. 

Näringslivskvällen arrangeras av Svedala kommun, Svedala Business Group och 
Företagarna Svedala. Var och när hittar du på www.svedala.se/naringslivskvall.

VAR RÄDD OM MILJÖN, TVÄTTA INTE BILEN PÅ GATAN 
Enligt Stiftelsen Håll Sverige Rent tvättar vi svenskar bilen 
över 30 miljoner gånger per år och 2/3 av dessa tvättar 
sker på gatan. Detta innebär att 5,5 ton tungmetaller, 
5 000 ton avfettningsmedel, bilschampo och bilvax 
samt 2 000 ton olja riskerar att spridas i naturen.

Om du ändå väljer att tvätta bilen hemma är det bättre 
att göra det på en yta som suger upp vattnet, som grus 
eller gräs.

För att underlätta för konsumenten finns avfettningsmedel 
och bilschampo som är miljömärkta med Svanen eller 
Bra Miljöval. De ger mindre miljöproblem och hälsorisker 
än andra produkter samtidigt som de är lika bra   
kvalitetsmässigt.

Om du behöver använda rostborttagningsmedel är 
medel med syra miljömässigt bättre än de lösnings-
medelsbaserade.

Du kan även minska miljöpåverkan genom att tänka på 
vilket sätt du tvättar din bil. Att avsluta biltvätten med att 
vaxa bilen innebär exempelvis att smutsen inte fastnar 
lika lätt och att bilen inte behöver tvättas lika ofta.

längs och i Segeå? Det är exempel på sköna och gröna 
upplevelser som äger rum i vår och sommar. Grodvand-
ringarna gör vi med hjälp av en duktig guide och målet 
är att försöka se och lyssna på grodor. Vi samlas kl 20 på 
Industrigatan, vid grodtunnlarna, i Svedala. Guidningen 
genomförs i samarbete med Segeåns Vattendragsförbund 
och Vattenråd och äger rum 6 april, 27 april och 11 maj. 
Smådjurshåvning och elfiske för att se vad vi kan finna i 
Segeå gör vi med guide den 15 juni kl 18, samling vid 
Aggarpsvallens bro. Till dessa aktiviteter behöver du 
anmäla dig. Läs hur du gör på www.svedala.se/kalender.

NATIONALDAGSFIRANDE
Som vanligt arrangerar vi traditionsenligt nationaldags-
firande 6 juni på Stortorget i Svedala. En folkfest du inte 
bör missa! Läs mer om nationaldagen på sidan 4.
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40 ÅR OCH HÄRLIGA            
AKTIVITETER I NÄROMRÅDET

Fler aktiviteter med anledning av 40-års-
jubileet följer! SvedalaNytt kommer bland 
annat att träffa personer som är engagerade 
i historiska fakta och personer som är med 
i föreningen Svedala-Barabygden med stor 
kunskap om hur Svedala kommun sett ut och 
hur kommunen utvecklats under åren.

BLI INSPIRERAD PÅ ÅRETS 
NÄRINGSLIVSKVÄLL 20 APRIL  

Till alla företagare i Svedala kommun:

Föreläsaren, äventyraren och coachen Kristina Paltén besöker oss och ger oss sin berättelse om mod och drömmar. Anmäl ditt intresse på svedala.se/naringslivskvall.

LÄS MER OM SVEDALA KOMMUNS BYGGANDE
I Svedala kommuns exploateringsprogram 2017–2021 
finns mer detaljerad information om planerat byggande. 
Detta kan du läsa mer om på www.svedala.se eller få 
skickat till dig genom att kontakta Kundservice på   
040-626 80 00 eller kommunen@svedala.se.

Svedala kommuns ekonomiska resultat 
2016: 37,9 mkr. Det bästa resultatet 
genom tiderna samtidigt som kvalitén i 
verksamheten är hög. En rad förbättringar 
har skett under 2016 främst på skolans 
område där vår placering i jämförelsen 
med samtliga Sveriges kommuner förbätt-
rades med 108 placeringar. Även inom 
vård och omsorg erhåller vår verksamhet 
mycket höga omdömen från brukarna.
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VILL DU BLI VOLONTÄRVÄRD I BARA?
Nu efterlyser Bara bibliotek volontärvärdar till språkcaféet. På 
språkcaféet ses vi och fikar, och som volontärvärd hjälper du till att 
få igång samtalet. Kanske har du tänkt ut ett tema för dagen eller 
så talar vi om det som faller oss in. Vill ni vara två som står värdar 
tillsammans går det självklart också jättebra. Vi planerar att ha 
språkcaféet på biblioteket en onsdag i månaden kl 14–15. 
För mer information, kontakta Bara bibliotek på:
biblioteket.bara@svedala.se eller på 040-626 89 70. 
Vi ser fram emot att höra av dig!

VILL DU ANSÖKA OM EN 
SVENSK FLAGGA? SÖK    
SENAST 24 APRIL
Vill du ansöka om svensk flagga till din flaggstång 
måste du lämna in din blankett senast den 24 april. 
Hämta blanketten i Kundservice på kommunhuset eller 
ladda ner den som en e-tjänst på svedala.se. Flaggan 
delas ut vid nationaldagsfirandet i Svedala den 6 juni.

SÅNG OCH MUSIK, FLAGGOR, 
PRISER OCH STIPENDIER GÖR 
NATIONALDAGEN TILL FOLKFEST
Den 6 juni firar Svedala kommun nationaldagen på  
Stortorget i Svedala. Kommunen delar ut flaggor till de 
som ansökt om detta, se notis på sidan 3. Föreningar som 
önskar medverka i nationaldagsfirandet samlas redan kl 10 
och med Kulturskolans Blåsorkester i täten tågar de genom 
Svedala tätort med start cirka kl 10:30. Själva firandet  
startar kl 11, när föreningar och orkester tågar in på  
Stortorget. Kommunen delar ut priser och stipendier,  
Kulturskolan och Svedala Manskör underhåller. Alla är 
välkomna till denna härliga folkfest!
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Att som förening vara med i Svedala kommuns 
föreningsregister är både en fördel för din  
förening och för Svedala kommuns invånare.  
I föreningsregistret kan invånarna lättare hitta 
olika fritidsaktiviteter i Svedala som de kan 
delta i.

REGISTER PÅ SVEDALA.SE
I Kultur och fritids webbaserade föreningsregister finns möj-
lighet att söka efter förening med namn, föreningstyp eller 
verksamhet. Här finns aktuella adress- och kontaktuppgifter 
till samtliga föreningar som är verksamma och registrerade i 
Svedala kommun. I de flesta fall finns även länk till förening-
arnas egna hemsidor.

Vi hälsar Joel Trygg och Anna Olls välkomna till 
Svedala kommun som nya rektorer på Spångholms-
skolan och Roslättsskolan. Joel Trygg bor i kommu-
nen och blev inspirerad att söka arbete som rektor 
på Spångholmsskolan genom kommunens hemsida 
www.kvutis.se (Kvalitet och utveckling i Svedala). 
Där berättar vi om grundskolans utvecklingsarbete 
och skolornas arbete på vetenskaplig grund. 

– Jag vill vara med och bidra till en skola där eleverna lär sig 
massor och utvecklas till självständiga, tänkande människor som 
bryr sig om varandra, säger Joel.

ÄR DIN FÖRENING MED I VÅRT REGISTER? 
KONTROLLERA OCH MEDDELA OSS
Det är vanligt att föreningar och organisationer genomför 
sina årsmöten under våren och därmed gör förändringar i 
styrelsen. Vi uppmanar alla föreningar att kontrollera sina 
egna uppgifter och meddela förändringar genom att 
skicka in uppdaterade föreningsuppgifter via blanketten 
”förenings-/organisationsrapport” som finns som en e-tjänst 
på kommunens hemsida. 

För ytterligare upplysningar kontakta Fritidsenheten på 
040-626 80 00 eller via mejl, fritid@svedala.se.

NYA REKTORER
SPÅNGHOLMSSKOLAN 
OCH ROSLÄTTSSKOLAN 

Anna Olls är nyinflyttad i Skåne och har hört mycket 
positivt om skolan i Svedala och kommunen som 
arbetsgivare. Anna sökte därför tjänsten som rektor 
på Roslättsskolan.

– Jag vill vidareutveckla det kollegiala lärandet, det 
språkutvecklande arbetssättet och elevhälsoarbetet på 
skolan då detta är områden som jag arbetat mycket 
med och brinner för, säger Anna.

15 MAJ – PREMIÄR FÖR MERÖPPET I KLÅGERUP
Måndag 15 maj får Klågerupborna ett Meröppet bibliotek som kan besökas  
kl 7–21 varje dag, året om. Under meröppet kan du som besökare bland annat 
låna och lämna böcker, läsa tidningar, spela spel, ha möten, studera, använda 
dator och mysa i barnhörnan. För att registrera dig som meröppetlåntagare behöver 
du ett lånekort, en personlig kod och vara 18 år fyllda. Kontakta biblioteket 
för mer information om hur du registrerar dig på 040-626 89 08  eller 
biblioteket.klagerup@svedala.se.

MÖT HELA VÄRLDEN I SVEDALA

Ta chansen att uppleva världen på många olika och 

spännande sätt genom att träffa människor från olika  

kulturer. Svedala kyrka och Svedala kommun samarbetar 

för att du ska kunna möta hela världen under trevliga 

former. Välkommen!

Tid: Söndag 9 april kl 13–16. 

Plats: Svedala församlingshem

SMAKPROV PÅ MAT   

FRÅN OLIKA LÄNDER

MUSIK
FIKAFÖRSÄLJNING

KONST

BARNAKTIVITETER

FISKDAMM



KULTUR FÖR DE MINSTA: BANDITSAGOR 
– JACK OCH BÖNSTJÄLKEN 1 APRIL
Teater för barn från 3 år, Bara bibliotek, lördag 1 april kl 10:30 (30 min). 
Gratisbiljetter på biblioteket! Jack och bönstjälken är en klassisk folksaga 
som teatergruppen Banditsagor nu ger i ny modern tappning. 
Föreställningen utmanar och uppmuntrar till fantasin och gestaltas lekfullt 
med enkla medel.
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PÅSKPYSSEL OCH PÅSKLÄSNING PÅ BIBLIOTEKEN

Välkommen in på biblioteket och pyssla så att fjädrarna ryker. 

Vi har dukat upp med material och det är alldeles gratis att delta.

Svedala bibliotek: lördag 8 april och måndag 10 april, drop-in hela dagen.

Bara bibliotek: måndag 10 april kl 14–17.

Klågerup: tisdag 11 april kl 14–17.

PÅSKLÄSNING

Vi läser in påsken med mysiga berättelser. Ingen föranmälan.

Bara bibliotek: tisdag 11 april kl 10, 3–6 år.

Klågerup bibliotek: tisdag 11 april kl 16, 3–6 år.

Välkommen att springa Tandalaloppet lördag 
den 13 maj kl 12. Registrerar dig gör du  
mellan 10:30 och 11:30. Loppet inleds på  
Stortorget, vidare genom Svedalas bostads-
kvarter och avslutas längs Storgatan, där 
många av Svedalas företag marknadsför sina 
tjänster och produkter. På Stortorget kommer 
det att finnas underhållning, grillning, lotteri 
med mera.

Loppet är cirka 5 kilometer långt, karta och mer information 
om loppet finns på vår facebooksida: facebook.com/ 
tandalanaverlonnskolan. 

Anmäler dig gör du genom att skicka ett mejl till:   
tandalaloppet2017@gmail.com. 

Kommunens kultur- och fritidsnämnd har 
utsett tre pristagare och två stipendiater för 
2016. Utmärkelserna delas ut under Sveriges 
nationaldag den 6 juni 2017.

KULTURPRIS
Mottagare av kulturpriset 2016 delas mellan Sveamatea 
och Hampus Gsaxner. 
Sveamatea är en kulturell förening med en stor barn- och 
ungdomsverksamhet där barn och unga får den fantastiska 
möjligheten att ställa sig på scenen och känna kulturhusets 
Flammans rampljus under mycket lek och stor glädje.

Hampus Gsaxner med titeln medlemsansvarig i Sveamatea 
är en stark drivande kraft i föreningen. Med outgrundlig 
energi spenderar han all sin lediga vakna tid på Flamman. 
Han är allt från klädansvarig till kostymör, rekvisitaansvarig, 
ansvarig för alla barn- och ungdomsgrupper, hjälpledare till 
alla grupper, styrelsemedlem med mera. Hampus som blott 
är 18 år studerar sista året på gymnasiet.

KULTURSTIPENDIUM
Mottagare av kulturstipendiet 2016 är Oliver Ascard.
Oliver Ascard studerar i årskurs 3 i gymnasiet. Han är en 
av eleverna vid Jensen gymnasium i Lund som getts möjlig-
heten att åka till Tanzania och besöka sin gymnasieskolas 
vänskola Msiriwi Secondary School. I sitt gymnasiearbe-
te skriver Oliver på engelska och om några Tanzaniska 
barns skoldag. Ett av Olivers största intresse är djur och på 
plats har han även haft observationer med djur och natur. 
Tillsammans med sin religionslärare har de besökt kyrkorna 
på plats.

I din anmälan ska följande stå:
• Ditt förnamn och efternamn
• Personnummer
• Mejladress

Anmälningsavgift är 120 kr och betalas helst in i förskott  
genom swish, men du kan också betala på plats. OBS! 
Efteranmälning på plats kostar 150 kronor. Swisha till 123 
107 96 49 och ange ditt personnummer i meddelandefältet. 
Mottagaren är “Naverlönnskolans skol-if”.

För de tre snabbaste löparna väntar fina priser vid mållinjen. 
Eftersom alla pengar går till vår vänskola i Tanzania uppskat-
tar vi alla extra bidrag. Välkomna önskar Naverlönnskolans 
Tandalagrupp.

SPRING FÖR BARNEN  
I SVEDALAS VÄNSKOLA 
I TANZANIA

 

GRATTIS TILL VÅRA         
PRISTAGARE OCH STIPENDIATER

IDROTTSPRIS
Mottagare av idrottspriset 2016 är Tilda Ek.
Tilda Ek som vuxit fram ur i Svedala kampsportförening där 
hon började i unga år, har utvecklats till en av världens främ-
sta inom kampsporten Kempo. Guld fick hon på juniorvärlds-
mästerskapen i Ungern 2014. Dessutom guld på U21, 
världsmästerskapen i Turkiet 2015 samt guld på världsmäs-
terskapen i Rumänien 2016. Tilda Ek åker till världsmäster-
skapen i Portugal 2017 för att försvara sitt guld.

FÖRENINGSLEDARSTIPENDIUM
Mottagare av föreningsledarstipendiet 2016 är 
Lennie Sverin. 
Lennie Sverin har under 28 års tid lagt ner kropp och själ 
på att träna och lära ut volleyboll i Svedala volleybollklubb. 
Han lägger alltid volleybollen först oavsett vad han skrivit 
i sitt schema och hittar alltid bra lösningar om han mot 
förmodan inte skulle kunna delta. Lennie lägger ner oerhört 
mycket tid på att träna sitt nuvarande lag. Han har vunnit en 
del SM-medaljer, vunnit allt som går att vinna i Sverige för 
ungdom och senior och därmed en hel drös med medaljer. 
Listan kan bli lång.

OM UTMÄRKELSERNA
Svedala kommun delar varje år ut ett antal priser och stipen-
dier inom idrott och kultur. Du kan själv söka eller nominera 
andra till dessa utmärkelser. Priserna och stipendierna är 
på 10 000 kronor per kategori och vid flera pristagare i 
samma kategori delas prissumman. Utmärkelserna delas ut 
under Sveriges nationaldag den 6 juni 2017. Stort grattis 
till alla pristagare och stipendiater!

Vänskolan i Tanzania. Foto: Naverlönnskolan.
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MALMÖ OPERA PÅ KULTURHUSET 
FLAMMAN 26 APRIL
I musikalen Jag blir nog aldrig bjuden dit igen minns Göthe 
Ericsson sitt liv med Karl Gerhard medan han sliter med 
att renskriva den store revykungens dagböcker. Biljetter till 
Malmö Operas gästspel på Flamman onsdag 26 april  
kl 19, finns på Svedala bibliotek, telefon 040-626 82 03.

Karl Gerhard var berömd för sina elaka men eleganta och 
litterära kupletter. Han var en politiskt modig och kritisera-
de nazismen och den svenska eftergiftspolitiken kraftigt. 
Göthe var 16 år när han första gången mötte sin stora 
idol Karl Gerhard. Göthe blev snart engagerad som Karl 
Gerhards sekreterare. Detta blev början på en komplicerad 
kärlekshistoria som fick pågå i det fördolda; homosexuella 
relationer var olagligt. 

Tonsättaren Jan-Erik Sääf och textförfattaren Erik Fägerborn 
har skapat en faktabaserad fantasi om Göthe Ericsson och 
Karl Gerhard. Lars Humble spelar huvudrollen och Stina 
Ancker regisserar. Damorkestern leds av Annika Bjelk.

Vid fyra tillfällen i sommar hålls det läger för dig som är 
ung anhörig med en demenssjuk förälder.

Avesta, Dalarna: 16–19 juni. För dig som är 7–17 år 
tillsammans med din friska förälder.
Avesta, Dalarna: 18–21 augusti. För dig som är 18–30 år.
Luleå, Norrland: 24–27 augusti. För dig som är 18–30 år.
Ystad, Skåne: 25–28 augusti. För dig som är 18–30 år.

LÄGRENS MÅL OCH SYFTE
• Att bryta känslan av ensamhet och träffa andra som 

befinner sig i liknande situation.
• Att få kunskap om demenssjukdomar och bemötande.
• Att umgås och skapa nya kontakter som kan vara 
• värdefulla inför framtiden.
• Att få möjlighet att lyssna och ställa frågor till kunniga 

föreläsare med specialkompetens inom demenssjukdomar.

JOHANNA KANDELL     
ÄR VÅR NYA FRITIDSCHEF
Sedan 27 februari är Johanna Kandell nytillträdd fritidschef. I fritids-
chefens uppdrag ingår bland annat att stimulera och utveckla fören-
ingslivet, skapa förutsättningar för medborgarna att ha en meningsfull 
fritid, oavsett ålder, samt att ge barn och unga goda förutsättningar 
i livet i samverkan med eller utanför traditionell bildning som skolan 
står för. Det handlar om att planera anläggningar som ska tillgodose 
dessa behov samt tänka långsiktigt hur fritidsverksamheten ska bidra 
till att göra Svedala till en attraktiv och levande kommun.
Johanna har tidigare arbetat i Malmö stad, bland annat med ekonomi, 
evenemang, föreningsliv samt rekreationsanläggningar. Hon har själv 
också varit aktiv sedan barnsben i föreningar av många olika slag, 
både inom idrott och kultur. Idag är utmaningen att få vara med och 
utveckla fritiden i Svedala.
– Svedala kommun är helt ny för mig, men jag vill gärna jobba brett 
med fritiden, nära kultur och skola, vilket jag har möjligheter att göra 
i en kommun som Svedala. Här finns så mycket energi, så mycket vilja 
att utveckla och dessutom ett rikt och engagerat föreningsliv. Att få 
arbeta tillsammans med engagerade kollegor och medborgare tycker 
jag ska bli både spännande och roligt, säger Johanna Kandell. 

Vi hälsar Johanna välkommen till vår kommun!

MALMÖ STADSTEATER PÅ BARA 
BIBLIOTEK – NI KAN KALLA MIG 
ERNST 19 APRIL
Malmö Stadsteater gästspelar på Bara bibliotek med en 
monolog om Victoria Benedictsson, onsdag 19 april kl 19. 
Biljettpris 50 kronor. Förköp på biblioteken från 29 mars.
”Kvinna utan kärlek, konstnär utan konstnärlighet – Nej! 
Då är livet intet, intet!” Året är 1888. Vi möter Victoria 
ensam på sitt rum i Köpenhamn. Det är hennes sista natt, 
rakkniven ligger på det lilla bordet invid sängen. Hon är 
mitt i livet, mitt i sin författarkarriär men hon är också så in i 
döden trött... 

Victoria Benedictssons författarskap är fortfarande levande, 
och hennes böcker kommer ständigt ut i nya utgåvor. Hon 
skrev under pseudonymen Ernst Ahlgren, och med ett urval 
av de texter som hon skapade under sitt sista år gestaltar 
skådespelaren Cecilia Lindqvist Ernst Ahlgren och ger nytt 
liv åt en av Sveriges och Skånes största författare.

VALBORGSFIRANDE     
RUNT OM I KOMMUNEN 
På Valborg 30 april välkomnar vi våren. För många är Valborg en 
symbol för våren och ljuset. Valborgsmässoafton infaller på solens 
”kvartspunkt” i solhjulet, mitt emellan vårdagjämning och midsommar 
och det är dags att fira vinterns sista dag. Valborgeldar tändes förr i 
tiden för att bränna upp det gamla och ge plats för det nya. Här har  
vi samlat de valborgsfiranden som runt om i kommunen som kommit   
oss till känna. Håll även utkik på svedala.se/kalender för information 
om Unga fritids aktiviteter för ungdomar.

Valborgsfirande i Bara kl 20
Bål, Tvillingdammarna på Värbyvägen, Bara.
Valborgsfirande i Börringe kl 20
Allsång på Kalvabacken i Börringe.
Valborgsfirande i Klågerup kl 20
Bål på kullen vid Hybyvägens slut i Klågerup.
Valborgsfirande i Svedala kl 19
Svedala Manskör sjunger vårsånger i Stadsparken, Svedala.
Kl 20, bål och Svedala Manskör sjunger vårsånger vid Aggarps kvarn.

Valborgsfirande på äldreboenden 
Svedala Manskör sjunger vårsånger.
Kl 10:15  Toftaängen i Svedala
Kl 11:15  Solgården i Klågerup
Kl 14:00  Holmagården i Svedala

NATIONELLA LÄGER FÖR UNGA     
ANHÖRIGA MED DEMENSSJUK FÖRÄLDER

Anmälningar till samtliga läger tas emot på www.avesta.se/
sommarlager. Antalet platser är begränsat och det  
upprättas vid behov en återbudskö.

Unga anhöriga från hela Sverige är välkomna. Alzheimer-
fonden står för kost, logi och resa!

Har du funderingar, kontakta gärna projektledarna Katrin 
Lindholm, katrin.lindholm@avesta.se på 0226-64 58 92 
eller Gudrun Strandberg, gudrun.strandberg@avesta.se 
på 0226-64 57 84.

Mer information finns också på www.alzheimerfonden.se 
Lägren hålls i samarbete mellan Alzheimerfonden och 
kommunerna  Avesta, Ystad, Eslöv, Malmö, Mora, Svedala 
och Luleå.



1110

Från april är det Sysav som sköter avfalls-
frågorna i Svedala kommun. Har du frågor 
kring de nya fyrfacksskärlen, sophämtning i 
allmänhet, fakturor eller abonnemang är du 
välkommen att kontakta Sysavs kundservice. 
Redaktionen på SvedalaNytt har ställt några 
frågor till Carita, som arbetar i Sysavs 
kundservice.

VAD KAN JAG FÅ HJÄLP MED OM 
JAG KONTAKTAR SYSAVS KUNDSERVICE?
– Den absolut vanligaste frågan handlar om tömnings-
datum, men vi hjälper naturligtvis till med alla möjliga 
frågor kring sophantering. 

HUR KOMMER JAG I KONTAKT 
MED SYSAVS KUNDSERVICE?
– Du kan ringa oss på 040-635 18 00 vardagar mellan 
kl 8–16:30 eller mejla oss på kundservice@sysav.se.  
Vi har en hel del information på www.sysav.se och på 
www.karl-lek.se också.

NÅGOT DU VILL HÄLSA SVEDALABORNA?
– Vi finns till för er och tycker det är jätteroligt att hjälpa  
till vad än frågan gäller. Så alla kan känna sig varmt  
välkomna med alla möjliga avfallsfrågor. Vi hörs på ett  
eller annat sätt!

Fakta om Sysavs kundservice
Telefon: 040-635 18 00, vardagar kl 8–16:30.
Mejl: kundservice@sysav.se.
www.sysav.se.
www.karl-lek.se.

Sysavs kundservice arbetar bland annat med Svedala,  
Lomma och inom kort även Kävlinge kommun. 

Nu bygger vi äntligen 
om Aggarpsbron
Nu är det äntligen dags att bygga om Aggarpsbron över 
Sege å. Den nya bron får en ny sträckning med en snällare 
kurva än den som finns idag. På den nya bron kommer 
det att vara en skild gång- och cykelväg från övrig trafik. 
Norr om den nya bron, mot befintlig gångbro och järnväg, 
kommer vi att anlägga ett grönområde där en ny gång- 
och cykelväg knyts ihop med befintligt gång- och cykelnät. 
Svedala kommun har köpt den gröna byggnaden där det 
senast varit en cykelbutik. Byggnaden kommer att rivas för 
att ge plats åt den nya bron. Arbetet påbörjas under våren 
och beräknas vara klart till årsskiftet. Den gamla bron 
kommer att finnas kvar och i drift under byggtiden.  
Vi ber om er förståelse för att det under byggtiden tidvis 
kan vara besvärligt att ta sig fram i området.

SYSAV SVARAR DIG PÅ     
ALLA AVFALLSFRÅGOR

TIPS: SÖK SOPHÄMTNINGSDAG
På Sysavs hemsida finns en speciell ”Svedalasida”. Där 
finns flera nyttiga och bra funktioner – du kan söka efter 
din sophämtningsdag, anmäla ändringar och utebliven 
tömning, läsa hur du ska hantera kärlen och hitta de olika 
abonnemangsalternativen. Det finns även en sorteringsguide 
där du kan söka på olika föremål och få svar på hur de ska 
sorteras. Vill du besöka Svedalasidan, gå in på sysav.se och 
klicka på knappen för ”min sophämtning” uppe till höger på 
startsidan. Välj sedan ”Svedala”.

FARLIGT AVFALL-BILEN KOMMER TILL DIG
Bara, Centrumgatan vid återvinningsstationen 
Tisdag 25 april kl 17:30–18.
Svedala, Stortorget 
Tisdag 25 april kl 18:30–19.

Vattenledningarna byggs nu om i Klågerup för att på sikt 
säkra vattenförsörjningen i Klågerup och Bara. Detta kan 
leda till störningar i vattenförsörjningen i Klågerup.
Det kommer att ske en del korta avstängningar av vattnet. 
Information kommer att läggas ut på www.svedala.se. 
Under sommarmånaderna kan det bli problem med 
vattentrycket i Klågerup. Dessa problem kan uppkomma 
till exempel när det är fint väder och många vattnar i sina 

Vi ser fram emot en härlig och fartfylld vecka med era barn! 
Sommarsporren är under vecka 32, den 7–11 augusti. 
Läs mer och anmäl dig på sommarsporren.svedala.se.
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SNART ÄR DET DAGS FÖR 
SOMMARSPORREN 2017

Från april sköter Sysav avfallsfrågorna. 

trädgårdar och fyller sina pooler. Vattenförbrukningen kan 
då mångdubblas jämfört med en normal dag. 

Vi vill därför uppmana samtliga boende i Klågerup att vattna 
samt fylla pooler nattetid. Detta hjälper till att hålla ett bättre 
vattentryck dagtid. Vi hoppas att ni har överseende med 
dessa störningar och hjälper till att skapa en hållbar vatten-
situation i sommar!
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VIKTIGT OM VATTEN FÖR DIG SOM BOR I KLÅGERUP

VÄLKOMMEN TILL PGA SWEDEN NATIONAL I 
BARA OCH SLAGET FÖR DET GODA 25–26 MAJ
Välkomna till en familjefest i det gröna tillsammans med PGA-banan, Star for Life och  
Forget Foundation. Det kommer att erbjudas barnteater, prova på cirkus, barndisco   
och hoppborgar. Varmt välkommen!

DELA MED DIG AV    
DINA SMULTRONSTÄLLEN
Vilket är ditt smultronställe i Svedala kommun? 
Vi skulle tycka det var roligt att få veta vilken som är 
din favoritplats i kommunen – det där speciella stället 
som du gillar allra mest. Vi ser fram emot många tips 
och tackar på förhand! Tipsen skickar du till 
kommunikation@svedala.se eller till Svedala kommun, 
Smultronställen, 233 80 Svedala.



FÖR MER DETALJERAD INFORMATION GÅ IN PÅ WWW.SVEDALA.SE/KALENDER

KALENDER

Kulturhuset Flamman, G:a Brandstationen, Holmagårdens dagcentral samt Stella dagcentral ligger i Svedala. Ett urval av vad  
som händer i vår kommun. Med reservation för ändringar. Meddela oss ditt evenemang via www.svedala.se/tipsa-om-evenemang

Utebliven SvedalaNytt? Vänligen kontakta Tidningsbärarna på 010-498 20 00, info@tidningsbararna.se

BRA ATT VETA
Webbplats: 
www.svedala.se 

E-postadress: 
kommunen@svedala.se

Telefon: 
040-626 80 00

Postadress: 
Svedala kommun 
233 80 Svedala

Ansvarig utgivare: 
Elisabeth Larsson

Redaktion: 
Nina Gilljam 
nina.gilljam@svedala.se

Seniorgymnastik  
Holmagården 
Varje måndag
Kl 9–10 och 10–11
Kuben
Varje torsdag
Kl 09:30–10:30
Svedala sporthall
Varje torsdag
Kl 16–17. 
Gympan i Svedala 
pågår till och med v.17. 
Gympan i Bara pågår till 
och med v.19. Dock är 
passet den 4 maj inställt

 2017-03-30
Tonårsträff med  
ekologisk hudvård
Kl 16–17
Nyttoliv Hälsocenter, 
Svedala

 2017-03-31
Föredrag med 
naturfilmare Göran 
Johannesson
Vandringar i skånsk natur
Kl 13:30–16
Stella dagcentral

 2017-04-01
Familjelördag i sagor-
nas förtrollade värld
Kl 10–13
Bara bibliotek

 2017-04-01
Barnloppis
Kl 10–14
Svedala Folkets Hus

 2017-04-01
Teater: Jack och 
bönstjälken
Kl 10:30–11:15
Bara bibliotek

 2017-04-02 
Vandring i Knivsåsens 
naturreservat
Friluftsfrämjandet
Kl 9:30–13:30
Samåkning från CircleK 
(Statoil), Svedala

 2017-04-03
Måndagscafé –  
”Svedala i Svart och 
Vitt” del 2
Kl 13:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2017-04-04
After föris – Minimello
Kl 14–17
Svedala bibliotek

 2017-04-05
Bebisbibblan
Kl 9:30–10:30
Svedala bibliotek

 2017-04-05
Språkcafé – Kom  
och prata svenska!
Kl 16–18:30
Svedala bibliotek

 2017-04-05 
Varför skvallrar vi om 
kungen? Forskarturné 
från Lunds universitet
Kl 19–20:30
Klågerups bibliotek

 2017-04-05
Seniorshop 
Kl 13:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2017-04-06
Drop-in-pyssel:  
Bokvikning
Kl 15–18
Bara bibliotek

 2017-04-06
Öppet hus hos bygg- 
och miljökontoret
Kl 16–19
Naverlönnsalen,  
Kommunhuset i Svedala

 2017-04-06
Handarbetscafé
Kl 13:30
Stella dagcentral

 2017-04-06
Naturvandring 
med grodor
Kl 20–21:30
Östra industriområdet, 
Svedala

 2017-04-07
Träffas och trivs
Kl 13:30
Stella dagcentral

 2017-04-08
Påskpyssel
Kl 10–13
Svedala bibliotek

 2017-04-08
Lions loppisförsäljning
Kl 10–13
I hörnet av Åbjörngatan - 
Gjuterigatan

 2017-04-09
Kulturdag – Möt 
världen i Svedala
Kl 13–16
Svedala församlingshem

 2017-04-10
Påskpyssel
Kl 10–19
Svedala bibliotek

 2017-04-10
Påskpyssel
Kl 14–17
Bara bibliotek

 2017-04-10
Måndagscafé –   
I påskens tecken
Kl 13:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2017-04-11 
Påskläsning med  
mysiga berättelser
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2017-04-11 
Påskpyssel
Kl 14–17
Klågerup bibliotek

 2017-04-11 
Påskläsning med 
mysiga berättelser
Kl 16–16:30
Klågerup bibliotek

 2017-04-11
Gudstjänst
Kl 14
Holmagårdens 
dagcentral

 2017-04-12 
Bokfika
Kl 14–15:30
Bara bibliotek

 2017-04-12
Språkcafé – Kom 
och prata svenska!
Kl 16–17:30
Svedala bibliotek

 2017-04-13 
Konstrunda i  
Aggarp Vernissage
Kl 16–20
Kallerholms gård och 
Möllebostaden, Aggarp

 2017-04-14--04-17 
Konstrunda i Aggarp
Kl 10–17
Kallerholms gård och 
Möllebostaden, Aggarp

 2017-04-14
Dans till orkester 
Nordhs
Treklangen Anderslöv
Kl 19:30–00
Svedala Folkets Hus

 2017-04-19
Språkcafé – Kom  
och prata svenska!
Kl 16–17:30
Svedala bibliotek

 2017-04-19
Vattendragsvandring 
längs Segeå i Svedala
Segeåns Vattendragsför-
bund och Vattenråd
Kl 17:30–19
Samling Lindholmens 
borgruin

 2017-04-19
”Ni kan kalla mig 
Ernst” från Malmö 
stadsteater
Monolog om författaren 
Victoria Benedictssons liv
Kl 19–21. Biljett krävs
Bara bibliotek

 2017-04-20
Bokfika
Kl 13:30–15
Svedala bibliotek

 2017-04-20
En inspirerande kväll 
för näringslivet i 
Svedala
Kl 18–22
Biljett krävs
Mötesplats Tejarp

 2017-04-20
Gullan Bornemark sud-
dar fram glada miner
Välkända sånglärkan 
kommer till Holmagår-
dens dagcentral
Kl 13:30. Biljett krävs 
Samåkning från Stella 
och Bara dagcentraler

 2017-04-21
Träffas och trivs – 
Majblomman
Kl 13:30
Stellas dagcentral

 2017-04-22--04-23
Konstrunda i Aggarp
Kl 10–17
Kallerholms gård och 
Möllebostaden, Aggarp

 2017-04-24
After föris – Minimello
Kl 15–17
Bara bibliotek

 2017-04-24
Måndagscafé – 
”Vad händer sen?”
Kl 13:30
Holmagårdens 
dagcentral

Utgivningsplan 2017: 26/5, 31/8, 28/9, 26/10, 30/11. 

Fotograf/Illustratör: Leif Öst, Lotta Heinegård, Emmalisa Pauly,  
Andreas Offesson, Scandinav/ Thomas Adolfsén, Adobestock,  
Ingimage.

 

 
facebook.com/svedalakommun 
facebook.com/jobbaisvedala
facebook.com/   
arbeteintegrationsvedala 
facebook.com/bibliotekenisvedala 
facebook.com/naringslivsvedala
facebook.com/kvutis

 
  
@KvUtiS Kvalitet och utveckling   
i Svedala kommuns skolor

@RTJSvedala Räddningstjänsten   
i Svedala

Lediga tjänster och jobbinspiration:  
Svedala kommun på LinkedIn

Ovan är exempel på var Svedala 
kommun finns i sociala medier.  
Följ oss gärna!

POLITIK och PÅVERKAN
Du hittar alla mötestider och  
protokoll på svedala.se. Kommun- 
fullmäktiges och nämndernas 
möten nedan är öppna för alla 
och hålls i kommunhuset i Svedala. 
Kommunfullmäktige går även att 
se via webb-tv på svedala.se.

Kultur- och fritidsnämnden 
5 april och 3 maj kl 18:30–21

Teknisk nämnd 
18 april och 16 maj kl 17

Kommunfullmäktige
19 april och 17 maj kl 19–21 

Socialnämnden 
27 april och 11 maj kl 18:30–20

@svedala_kommun
Inblick för dig som vill söka ett 
jobb: @jobba_i_svedalakommun


