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Under våren blir det enklare för dig att sortera 
ditt avfall nära bostaden. Mycket av det som du 
tidigare behövt lämna på en återvinningsstation 
kommer du kunna sortera direkt i dina avfalls- 
kärl. Ditt nuvarande kärl byggs om med hjälp  
av en insats, så att den får fyra fack. Dessutom 
får du ytterligare ett kärl med fyra fack.

En som redan idag har erfarenhet av så kallade fyrfackskärl 
är Svedalabon Bengt Persson. Kanske känner du igen Bengt, 
som till vardags är ett bekant ansikte på OKQ8-macken i 
Svedala. Dessutom är han mycket engagerad i veteranfordon 
och är ordförande i den lokala Motor- och veteranklubben i 
Svedala. 

SLIPPER KÖRA TILL ÅTERVINNINGSSTATIONEN
I fritidshuset i Blentarp har Bengt sedan två år tillbaka fyrfacks-
lösningen på sin tomt och pratar sig varm om de många 
fördelarna.

– Här i Svedala behöver jag regelbundet köra till åter-
vinningsstationen med mitt avfall och det kommer jag att 
slippa framöver, vilket är skönt för mig och bra för miljön.  
Det sparar jag både tid och utrymme på. 

Bengt bor i Torup sedan några år tillbaka och har organi-
serat sin sortering på ett sätt som fungerar bra för honom 
och hustrun. Flera plastlådor staplade på varandra är tydligt 
uppmärkta med vilket avfall som ska läggas var.

– Mina plastlådor tar upp en hel garderob för sortering av 
plast, glas, tidningar med mera. Så fort de nya kärlen är 
på plats intill huset ser jag fram emot att slippa ha soporna 
inomhus och dessutom kunna använda garderoben till annat.

GLAD FÖR ATT KUNNA BIDRA
Bengt bor i en naturskön miljö med bokskogen alldeles intill. 
Han berättar om besök av vildsvin och fasaner på tomten 
och han trivs bra i skogen och den lugna miljön.
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MALMÖ OPERAS GÄSTSPEL
Nu finns biljetter till Malmö Operas gästspel på Kulturhuset 
Flamman i Svedala ”Jag blir nog aldrig bjuden dit igen”, onsdag 
26 april kl 19. I musikalen minns Göthe Ericsson sitt liv med Karl 
Gerhard medan han sliter med att renskriva den store revykungens 
dagböcker. Tonsättaren Jan-Erik Sääf och textförfattaren Erik Fäger-
born har skapat en faktabaserad fantasi om Göthe Ericsson och  
Karl Gerhard.

Biljetter köper du på Svedala bibliotek, 040-626 82 03.   
Pris: 200 kronor. Upp till 25 år, 100 kr.
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Genom att sortera rätt och därmed öka återvinningen 
av värdefulla resurser och minska de egna transpor-
terna kan jag bidra på mitt sätt till att både natur och 
djur mår så bra som möjligt. Det känns bra för mig. 
Jag som är i bensinbranschen är väl medveten om  
att vi alla behöver ta ansvar för en hållbar värld.

Namn: Bengt Persson. Ålder: 62 år. Bor: I Torup.
Familj: Hustrun Bodil och två vuxna barn.
Yrke: Bensinföreståndare på OKQ8-macken i Svedala. 
Fritidsintressen: Motor- och veteranfordon, djur och natur.

OM DET NYA FYRFACKSSYSTEMET I SVEDALA
Det blir Sysav som sköter avfallshanteringen i Svedala 
kommun från och med den 1 april. Vi hoppas att så 
många som möjligt ska se fördelarna med de nya kärlen 
där du alldeles intill din bostad sorterar matavfall, restav-
fall, tidningar, plastförpackningar, ofärgade glasförpack-
ningar, färgade glasförpackningar, metallförpackningar 
och pappersförpackningar. Med start i slutet av februari 
kommer ett nytt fyrfackskärl placeras ut. Därefter, med start 
1 april, kommer ditt nuvarande kärl tömmas och byggas 
om. Det här sköts av den nya entreprenören Ohlssons som 
tar över efter Suez. Bytet till de två fyrfackskärlen är inte 
förenat med någon höjning av avfallstaxan. Måtten på 
kärlen är 765 x 803 mm och höjden är 1 097 mm. 

I februari kommer det att gå ut en folder till alla hushåll 
där du får mer information och hur du meddelar om du 
eventuellt inte vill nyttja fyrfackssystemet.

Mer information hittar du på: www.karl-lek.se. 

SVEDALA KOMMUN 40 ÅR
– VI BLICKAR BAKÅT OCH FRAMÅT

Har du sett eller hört något? Tycker du det är svårt att komma 
fram till polisen? Här får du som bor i Svedala kommun 
några enkla tips. Dygnet runt, året runt, var du än befinner 
dig i Sverige kan du komma i kontakt med polisen för att 
ställa frågor, lämna tips eller göra enklare anmälningar på 
telefon 114 14. Har det hänt något akut, är ett pågående 
brott eller akut fara ska du ALLTID ringa 112. 

Du kan även göra polisanmälan via polisens webbformulär 
för vissa brott:

VILL DU STARTA EGET ELLER UTVECKLA DITT FÖRETAG?
Från och med 2017 samarbetar Svedala kommun med Nyföretagarcenter Syd. Genom 
samarbetet kan du få kostnadsfri rådgivning, gå på starta eget-kurser och delta i olika nätverk 
och lunchmöten. Nyföretagarcenter Syds rådgivare är på plats i Svedala under våren vid två 
tillfällen för att ge dig en timmes individuell och konfidentiell rådgivning. 
15 februari och10 maj kl 9–12, kommunhuset, Åbjörngatan 7 i Svedala.

För mer information: Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare.
Direkt 040-626 81 46, thomas.carlsson@svedala.se.

Vilka behov har ditt företag och vilken 
nytta kan näringsliv och samhälle ha av 
de kompetenser som finns inom Svedala 
kommun?  

Enheten för Arbete och integration och Närings-
livsenheten i Svedala kommun bjuder in till en 
näringslivsträff på temat inkluderande arbetsmark-
nad tisdag 7 februari kl 15–17 i Naverlönnssalen, 
kommunhuset i Svedala.
 
Under eftermiddagen få du information om arbets-
marknadsläget och vilka kompetenser som finns att 
tillgå vår kommun. Du får även exempel på företag 
som har erfarenhet på området samt tips och idéer 
till ditt företag. 

Ditt företag kan vara med och skapa ett mer hållbart 
Svedala. Ett hållbart samhälle är att vi ser vinsterna 
med att välkomna en mångfald av människor och 
idéer.

Medverkar gör bland annat Arbetsförmedlingen, 
Mine, Roots of Malmö och Ica Kvantum Karlssons.

Anmälan till: naringsliv@svedala.se.
Mer information hittar du på svedala.se.

NÄRINGSLIVSTRÄFF
INKLUDERANDE ARBETSMARKNAD FÖR ETT HÅLLBART SVEDALA

I år fyller Svedala kommun 40 år, eftersom det var 1977 som Bara kommun 
istället kom att tillhöra Svedala kommun. För fyrtio år sedan blev alltså kommunen 
så som den är idag, med Svedala, Bara och Klågerup som de största orterna. 
Vi kommer att fira året genom att ta med dig som bor i kommunen på lika mycket 
tillbakablick som på spaning framåt. Det blir spännande promenader med 
kulturmiljöhistoriska tecken samt evenemang och aktiviteter som berättar om din 
hembygds historia – men även dess framtid. 

•  Anmäla en stöld
•  Anmäla ett inbrott
•  Anmäla förlorade eller borttappade tillhörigheter
•  Komplettera en anmälan du tidigare gjort 

Vill du ge ett tips till polisen? Ring 114 14 eller använd 
ett webbformulär. Adress för att tipsa polisen i region Syd: 
polisen.se/system/Formular/Epost-tipsformular/
Tipsa-polisen-i-Skane/

När du ser något, berätta om det!

Bengt Persson ser fram emot att börja sortera direkt i soptunnorna.

FAKTA

Hur bygger vi en stad och det hållbara samhälle som vi alla önskar 
för oss själva och våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn? 
Välkommen att lära dig mer om en ovanligt attraktiv 40-åring – 
Svedala kommun! Mer information följer och mer historia hittar du 
på www.svedala.se/historia.
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Sedan 2 januari är Lise-Lott Nilsson nytillträdd 
grundskolechef. Som grundskolechef är 
Lise-Lott ansvarig för grundskolans verksamhet 
och chef över rektorerna.

Lise-Lott kommer närmast från Malmö stad där hon har 
arbetat som rektor på två olika skolor i gamla stadsdelen 
Rosengård. Innan dess var hon rektor, tillika förskolechef 
i Helsingborgs stad. Lise-Lott gillar att driva, utveckla och 
bidra till verksamhetsutveckling och hon har mottot att 
”bra kan alltid bli bättre”.
 
– En av anledningarna till jag valde att söka tjänsten som 
grundskolechef är Svedala kommuns höga målsättning - att 
varaktigt räknas bland de bästa skolkommunerna i Sverige. 
Att få arbeta med målet Alla elever ska lyckas på strategisk 
nivå tillsammans med grundskolans rektorer och våra övriga 
verksamheter tycker jag ska bli spännande och roligt, säger 
Lise-Lott Nilsson.

Vi hälsar Lise-Lott varmt välkommen till vår kommun!

Flyktingströmmar i Europa har haft stor på-
verkan på Sverige och även Svedala kommun. 
Det ökade mottagandet av ensamkommande 
barn under hösten 2015 har avtagit och under 
2016 har kommunen fått ett ökat mottag-
ande av anvisningar av nyanlända, vuxna 
och familjer med uppehållstillstånd. En av de 
fortsatta utmaningarna är att hitta bostäder 
till nyanlända, en fråga som har fått fortsatt 
fokus i det vardagliga arbetet 2017.

Flyktingmottagandet i kommunen styrs till stor del av lagar 
och regler. Nedan förklarar vi de viktigaste bestämmel-
serna och beskriver vårt arbete för att skapa ett så bra 
mottagande och integration som möjligt.

MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA 
OCH BOSÄTTNINGSLAGEN
2017 ska Svedala kommun ta emot 100 nyanlända på 
anvisning enligt bosättningslagen. Ett ansvar som vi vill ta 
på ett väl genomtänkt och hållbart sätt för att medverka till 
en så bra integration i samhället som möjligt. Integration av 
nyanlända är en ömsesidig angelägenhet där samtliga är 
delaktiga i arbetet, tillsammans.

KOMMUNENS ANSVAR ATT BOSÄTTA NYANLÄNDA
Från och med den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldi-
ga att efter en anvisning ta emot nyanlända för bosättning 
i kommunen. Syftet med den nya lagen är att förbättra 
nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på 
arbetsmarknaden. Alla kommuner har ett gemensamt an-
svar att ta emot nyanlända för bosättning. Med nyanlända 
menas flyktingar i olika åldrar som inte är ensamkommande 
barn och som har fått uppehållstillstånd. Det kan vara ett 
barn och en förälder, en vuxen eller till exempel en familj.

KOMMUNTAL
Svedala kommun får ett kommuntal som talar om hur 
många anvisningar av nyanlända kommunen ska ta 
emot per år. Det är Länsstyrelsen som fastställer kommun-
talen för respektive kommun utifrån regeringens beslut om 
länstal.  Kommuntalen innebär att anvisningen ska baseras 
på kommunernas statistiska förutsättningar i fråga om 
kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolknings-
storlek, sammantagna mottagande av nyanlända och 
ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande 
som vistas i kommunen.

LAGEN OM MOTTAGANDE AV ASYLSÖKANDE 
ENSAMKOMMANDE BARN
Lagen om mottagande av asylsökande ensamkommande
barn är en lag som innebär att Migrationsverket anvisar 
ensamkommande barn till samtliga kommuner i Sverige, 
oavsett om det finns en överenskommelse med kommunen 
eller inte. Barnen kan placeras såväl i Svedala kommun 
som i andra kommuner i landet. Svedala kommun kan allt-
så ha ansvar för barn som måste bo i en annan kommun. 
Vi föredrar i Svedala att försöka bosätta barnet i vår egen 
kommun, eftersom det ger oss bättre förutsättningar att följa 
upp hur barnet mår. År 2015 tog Svedala emot 119 en-
samkommande barn och under 2016 har kommunen tagit 
emot 12 barn. Svedala har idag ansvar för 99 ensam-
kommande barn. Hur många av barnen som får uppehålls-
tillstånd i Sverige utreds och beslutas av Migrationsverket.

BOENDELÖSNINGAR 
Boendelösningar som idag finns i Svedala kommun är till 
exempel HVB-hem (hem för vård och boende), familjehem 
och jourhem. I ett HVB-hem bor barn och ungdomar som 
söker asyl och som fått permanent uppehållstillstånd.  
Svedala har idag ett HVB-hem på Erlandsdal i Svedala och 
ett HVB-hem på norra delen av Segestrand. Familjehem 
och jourhem är personer, par eller familjer som efter utred-
ning och mot ersättning låter ett ensamkommande barn bo i 
den egna bostaden.
På Yddinge strand finns ett tillfälligt anläggningsboende  
där både barn och vuxna bor. Detta boende är Migrations-
verkets boende, där de placerar barn och vuxna i väntan 
på ett permanent boende någonstans i Sverige. Fram till 
dess går barnen och ungdomarna i förskola och skola 
i Svedala kommun. Svedala kommun har inget formellt 
ansvar för själva boendet och är ingen part i avtalet.

EKONOMI
Ekonomiskt ersätter Migrationsverket en kommun enligt 
fastställda schabloner för kostnader i samband med flykting-
mottagandet. I Svedala arbetar vi med en tydligt uttalad 
målsättning att de bostäder som skapas ska ha en hyra för 
den enskilde som täcks av den ersättning de får från staten, 
den så kallade etableringsersättningen. Genom en rimlig 
hyresnivå skapas en bra ekonomisk grund för den enskilde 
och kommunen behöver inte tillsätta extra resurser. Därför 
arbetar vi målinriktat och aktivt i samarbete med Svedala-
hem för att utöka kommunens bestånd av bostäder med en 
hyresnivå som matchar den enskildes betalningsförmåga.

SVEDALA KOMMUNS
FLYKTINGMOTTAGANDE

EN KOMMUNS ANSVAR
Som kommun har vi ansvar för flera delar av den 
nyanländes vardag:
• Anordnande av bostäder och praktiskt stöd   

till de som anvisas till vår kommun.
• Att nyanlända får Sfi-undervisning, Svenska   

för invandrare.
• Att nyanlända får kurs i samhällsorientering.
• Att utse god man och vårdnadshavare för  

ensamkommande barn.
• Förskola och skola för ensamkommande,  

barn till nyanlända och asylsökande.
• Socialt stöd till barn och unga.

INTEGRATION – ATT BLI EN DEL     
AV SAMHÄLLET OCH GEMENSKAPEN
Att varje individ får goda möjligheter att integreras 
och bli en del av samhället och gemenskapen är ett 
viktigt ansvar för oss som kommun. I december 2016 
antog kommunstyrelsen en handling för integration för 
hur nyanlända bäst kan integreras. En bra integration 
motverkar utanförskap och stödjer den nya medbor-
garen till ökad självständighet. Nyanlända ska få 
det stöd som behövs för att bli självständiga kommun-
invånare och i samhället.

HUR KAN DU HJÄLPA?
Det finns många olika sätt som du kan hjälpa till:
• Bli god man, familjehem eller jourhem till  

ensamkommande barn.
• Delta i bibliotekets språkcafé på onsdagar  

mellan kl 16–17, ett samarbete mellan studie- 
förbund ABF och Svedala bibliotek.

• Ta emot en praktikant på din arbetsplats eller 
anställ genom instegsjobb.

• Anmäl dig till Kompis Sverige som matchar  
etablerade och nyanlända i Svedala och  
erbjuder gratis aktiviteter runt om i Skåne.

• Bli konversatör på Sfi-undervisningen.
• Samarbeta med eller delta i Ungas Fritids  

projekt ”Unga möter unga” för nyanlända   
och etablerade ungdomar.

• Anmäl dig till Språkvän, en förlängning av  
språkacafét där språkvänner matchas och  
träffas när det passar bäst.

• Din förening kan erbjuda aktiviteter för ny- 
anlända genom projektet NAD som ska  
främja språket, nätverket och hälsan.

• Engagera dig som volontär på Migrationsverket 
boende, Yddinge strand.

• Har du en egen integrationsidé eller vill hjälpa till? 
Kontakta kommunen integrationskoordinator,  
rebecka.kjellsson@svedala.se.

Lise-Lott Nilsson, ny grundskolechef

Lise-Lott Nilsson nytillträdd grundskolechef i Svedala kommun. 

5

Samlad information om vårt integrationsarbete och hur du kan hjälpa till hittar du på: 
www.svedala.se/invandring-integration
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VEM ANSVARAR VAR?
Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar 
för snöröjning och halkbekämpning.

Kommunen har ansvaret för vinterväghållningen på offent-
liga platser såsom kommunens körbanor, cykelvägar, torg 
och vissa gångbanor.

Villaägare och andra fastighetsägare ska röja snö och se  
till att det inte är halt på trottoaren utanför sin fastighet. 
Detta gäller även andra ytor för gångtrafik även om de  
inte kallas trottoar.

MEDEL MOT HALKAN
Vi bekämpar halkan med salt. På gångbanor och cykel-
vägar använder vi även singel. I villaområdena halk-
bekämpas bara undantagsvis.

SÅ HÄR PRIORITERAR VI
Vårt mål är att huvudgatorna ska vara halkfria när morgon-
trafiken sätter igång. Detta omfattar även de mest använda 
cykelvägarna.

I februari öppnar en ny kommunal förskola på 
Linsbogatan 14 i Bara. Vargen, som förskolan 
heter, är en kompanjonförskola till Rödluvan. 
De båda förskolorna kommer att ha ett nära 
samarbete.

Lokalerna genomgår en omfattande renovering medan den 
fantastiska gamla trädgården lämnas så orörd som möjligt. 
Vi vill ta tillvara utemiljön så som den är genom att behålla 
naturtomten med bästa förutsättningar för lek, rörelse, odling 
och småkryp. 

Därigenom kan barnen lära sig om olika fenomen i 
naturen även i närmiljön.

Vi ser fram emot öppningen och välkomnar våra barn 
och deras familjer.

Kicki Nielsen, förskolechef Mumindalen, Rödluvan & 
Vargens förskolor. kerstin.nielsen@svedala.se. 

Annika Kraft, biträdande utbildningschef.
annika.kraft@svedala.se.

NU ÖPPNAR VI NYA FÖRSKOLAN VARGEN I BARA

Snöröjning och halkbekämpning 
– du vet väl om att du också har ett ansvar?

Prioritering 1
Huvudgator, cykelbanor, gångbanor vid kommunens 
fastigheter och parkeringar.

Prioritering 2
Busshållplatser, matargator, genomfartsgator och industri-
områden.

Prioritering 3
Övriga ytor områdesvis.

Först snöröjs och halkbekämpas huvudgator och cykel-
vägar – prioritet 1. När dessa är färdigröjda, börjar 
arbetet på gator och platser med prioritet 2. Inte förrän 
det är klart sätter man vid behov igång med övriga ytor – 
prioritet 3. Observera att om det snöar mycket, betyder 
det att man behöver köra flera gånger i prioritet 1 innan 
man börjar i prioritet 2.

På villagator röjer vi bara när det är så mycket snö att  
det är svårframkomligt på grund av snödjupet. Vid röjning 
blir de redan smala gatorna ännu smalare på grund av 
upplogade snövallar. Fastighetsägare bör inte lägga ut  
snö på gatan från sin garageuppfart utan placera den  
på sin tomt.

REGELÄNDRINGAR OCH   
NY TAXA FÖR FÄRDTJÄNST 
Från och med 1 januari 2017 gäller följande för   
färdtjänst:

• Alla färdtjänstresenärer betalar full egenavgift även 
vid samåkning.

• Antalet färdtjänstintervaller minskas från 25 till 14 
intervaller och egenavgifterna ändras enligt följande:

SVEDALA 30:E BÄSTA   
”HÅLL SVERIGE RENT-KOMMUN”
Att vi rankas som 30:e bästa ”Håll Sverige rent-kommun” 
låter ganska bra med tanke på att det finns 290   
kommuner i landet. Dock slår vi oss inte till ro här och 
kommer att fortsätta att arbeta på olika sätt för att före- 
bygga nedskräpningen i kommunen. Vi kommer att  
engagera skolor, förskolor och andra verksamheter, men 
också dig som bor i kommunen. Att hålla rent omkring oss 
så att det ser snyggt ut och så att inte naturen skadas är 
ett arbete för var och en av oss.

Den enda fördelen med nedskräpning är att alla kan  
göra en insats som märks. Plocka upp skräp och hundbajs 
efter dig! 

INTERVALL KM EGENAVGIFT, KR

1 0–8 26

2 9–16 40

3 17–24 52

4 25–32 64

5 33–40 76

6 41–48 88

7 49–56 100

8 57–64 112

9 65–72 124

10 73–80 136

11 81–88 148

12 89–96 160

13 97–104 166

14 105– 172

• Alla färdtjänstberättigade erbjuds fria resor i kollektiv-
trafiken enligt avtal med Skånetrafiken.

NOMINERA TILL ELLER SÖK     
KOMMUNENS PRISER OCH STIPENDIER 
Varje år kan du söka en rad priser och stipendier inom olika intresseområden.  
Du kan även nominera andra till dessa utmärkelser.

KULTUR, MILJÖ, ARKITEKTUR OCH IDROTT
Kulturpris, miljöpris, arkitekturpris och idrottspris samt föreningsledarstipendium 
och kulturstipendium. Det är utmärkelser som Svedala kommun varje år delar ut 
på nationaldagen.

Sista ansökningsdag är 31 januari 2017 till: 
E-post: kommunen@svedala.se. Postadress: Svedala kommun, Kommunhuset, 
233 80 Svedala. Fler priser och stipendier, se www.svedala.se.

Kort tid kvar till ansökningsdag!

För oss som arbetar på kommunen börjar vintern i mitten på november och håller på till mitten 
av mars. Då aktiveras en beredskapsgrupp som dygnet runt övervakar väder och vägar för  
att genast kunna ta beslut och sätta in halkbekämpning och snöröjning.
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SPRÅKCAFÉ – SVEDALA BIBLIOTEK
Onsdagar 11 januari–31 maj, kl 16
Kom och prata svenska! Vi pratar om aktuella ämnen 
och om sådant som kan vara bra för dig som ny i 
Sverige. Alla är hjärtligt välkomna! Vi bjuder på fika. 

Hej trottoar, teater för de minsta – Bara bibliotek
Tisdag 7 februari kl 11
Gratisbiljetter finns att hämta från 30 januari.
Ålder 0–2 år. Följ med på promenad med Sagofen 
Isadora. Vi hör och ser många olika saker, ibland högt 
uppe och ibland långt nere. En hund kommer springan-
de. En sång hörs i fjärran. En mås, ett träd och där nere 
en trottoar.

TORSDAGSHÄNG PÅ BIBBLAN – BARA BIBLIOTEK
Torsdagar 12/1–18/5 kl 14–17 
(Ej skärtorsdagen 13/4)
Kom och häng på biblioteket efter skolan. Vi dukar fram 
med papper, pennor, saxar, spel och boktips. Öppet för 
alla från sju år. Ingen föranmälan.

BOKFIKA 
Välkommen till vårens bokfika! Vi träffas, fikar och pratar 
om böcker vi har läst eller vill läsa. Kom med egna läs-
tips eller lyssna på andras. Biblioteket bjuder på fika.

BARA BIBLIOTEK
Max 25 deltagare. Obs! Föranmälan görs på bibliote-
ket.bara@svedala.se eller ring: 040 – 626 89 70.
Onsdag 18 januari kl 14–15:30
Onsdag 15 februari kl 14–15:30
Onsdag 15 mars kl 14–15:30
Onsdag 12 april kl 14–15:30
Onsdag 10 maj kl 14–15:30

SVEDALA BIBLIOTEK
Föranmälan görs på 040-626 82 03 eller 
biblioteket.svedala@svedala.se
Torsdag 23 februari kl 13:30–15  
Torsdag 23 mars kl 13:30–15
Torsdag 20 april kl 13:30–15
Torsdag 18 maj kl 13:30–15

ÖPPEN BOKCIRKEL
Vi läser en gemensam bok som vi diskuterar. Läs boken 
innan eller kom och inspireras att läsa. Vill du köpa en 
pocketbok till rabatterat pris, kontakta biblioteket senast 

tre veckor innan träffen. Begränsat antal platser,  
föranmälan till biblioteket 040-626 89 08 eller mejl: 
biblioteket.klagerup@svedala.se.
Tisdag 21 mars kl 19. Jonas Hassen Khemiri,   
”Allt jag inte minns”.
Onsdag 3 maj kl 19. Marilynne Robinson, ”Lila”.

SAGOSTUNDER
SVEDALA BIBLIOTEK
Måndag 23 januari – 8 maj kl 10 och 15. Ingen   
föranmälan. Grupper bokas via telefon 040-626 82 03 
eller biblioteket.svedala@svedala.se.

BARA BIBLIOTEK
Tisdag 31 januari – 2 maj kl 10. Ingen föranmälan.

KLÅGERUPS BIBLIOTEK
Onsdagar 1 mars – 10 maj 9:30 med uppehåll för 
sportlov och påsk. Ingen föranmälan.

BEBISBIBBLAN
Kom och prata, läs, fika och mys med oss på 
bebisbibblan.

SVEDALA BIBLIOTEK
Onsdagar 9:30. Ingen föranmälan.
Onsdag 15 februari: Sånger och ramsor med Anna.
Onsdag 8 mars: Boktips med Anna och Sara. Vårens 
nyheter för de minsta.
Onsdag 5 april: Lär dig mer om bebistecken med   
Åsa Rosqvist och Jessika Forsberg.
Onsdag 10 maj: Avslutningsdisco – kom och dansa  
loss på bibblan!

BARA BIBLIOTEK
Tisdag 7 februari kl 11.
”Hej trottoar, teater för de minsta” Följ med på  
promenad med Sagofen Isadora. Gratisbiljetter finns  
att hämta från 30 januari. Ålder 0–2 år.
Babydisco – Tisdag 21 mars kl 11.
”Babydisco”. Vi läser och dansar loss till discomusik.
Gratisbiljetter hämtas från 13 mars. Ålder 0–2 år. 

BEBISCAFÉ – KLÅGERUPS BIBLIOTEK 
Måndagar udda veckor kl 9:30–11:30 mellan 27/2 
och 22/5. Kom hit och fika med din bebis, syskon är 
också välkomna! Ingen föranmälan.

Känner du att du vill komma ut och röra på 
dig lite och knyta kontakter? Vill du prova 
på olika aktiviteter, laga god och nyttig mat 
tillsammans med andra? 

Senior Sport School är en satsning i samverkan mellan 
Region Skåne, Skåneidrotten och Svedala kommun. Syftet 
med Senior Sport School är att främja ett gott och hälso-
samt åldrande, där vi utgår ifrån de fyra hörnpelarna social 
gemenskap, meningsfull sysselsättning, fysisk aktivitet och 
goda matvanor. 

Då du deltar i Senior Sport School´s äventyr, kommer du  
att få möjlighet att prova på olika aktiviteter och delta i  
en studiecirkel med fokus på hälsan. Du får även ta del  
av föreläsningar i skadeförebyggande träning, Senior 
Power styrketräning, matlagning och utbildning i hjärt-  
och lungräddning (HLR). 

Under 12 veckor kommer ni att träffas två gånger i veckan. 
Tisdagar kommer ni att ha någon form av föreläsning eller 
tematräff och torsdagar kommer ni att ha någon form av 
rörelse. 

Skolan startar 14 mars 2017. Ni träffas enligt ett 
12 veckor långt schema, förmiddagar, oftast kl 10–12. 

Kostnad för att delta är 300 kr/person. Skolan är öppen 
för personer bosatta i Svedala kommun. 

Vill du veta mer och anmäla: Kom på öppet informations-
möte den 28 februari kl 10 på kommunhuset, 
Naverlönnsalen, Åbjörngatan 7, Svedala. 

Kontakt: Sofi Andersson, regionalt ansvarig för Senior 
Sport School, sofi.andersson@skaneidrotten.se. 
Telefon: 010- 476 57 67. www.seniorsportschool.se.

VÅRENS AKTIVITETER    
PÅ BIBLIOTEKEN I SVEDALA

Ett fartfyllt sportlov väntar barn och ungdomar i Svedala kommun 
och nu är det bara några veckor kvar. Flera föreningar har särskilda 
arrangemang under veckan.
 
Det kommer att finnas en massa aktiviteter för alla smaker. Det blir sport, teater, sagor, tennis, 
parkour och en flera andra aktiviteter som olika föreningar erbjuder. Givetvis går det också 
utmärkt att bara njuta av lovet med andra ungdomar på Mötesplatserna i Svedala, Bara  
eller Klågerup. 

Håll utkik efter sportlovsprogrammet på svedala.se/kalender för mer    
information och anmälan. Sportlovsaktiviteter samlar vi under kategorin ”sportlov”.

HÅLL UTKIK EFTER SPORTLOVETS 
SPÄNNANDE AKTIVITETER 22–26 FEBRUARI

ÄR DU 60 ÅR ELLER ÄLDRE OCH 
VILL VARA MED PÅ ETT HÄLSOÄVENTYR?

9

För mer information, besök biblioteken eller läs mer på www.svedala.se/bibliotek.
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UNG KULTUR MÖTS
Är du mellan 13–20 år, spelar du piano eller kan du 
jonglera med facklor och stå på händer samtidigt? Längtar 
din rock ut ur garaget? Ligger det dikter i din skrivbords-
låda som väntar på publik? Har du skapat nya Mona Lisa? 
Skapar du morgondagens kultur? Älskar du att få vara med 
där det finns andra som du? Om du svarat JA på något av 
detta, då är UKM, ung kultur möts, din grej! 
Så ta NU chansen att få åka till regionsfestival och kanske 
även riksfestival. Läs mer på www.ukm.se/forstasidan 

Kontakta Mårten på Ungas Fritid så får du veta mer 
om planerna om UKM i Svedala. 
Marten.jonsson@svedala.se Telefon: 0709-89 64 04.

ALLA NIOR SÅG KINKY BOOTS
Svedala kommuns kulturgaranti innebär att fyra årskurser 
erbjuds en kulturupplevelse varje år. Först ut 2017 var 
alla som går i nian som den 17 januari erbjöds biljett  
till musikalen Kinky Boots på Malmö Opera. Besöket  
på Malmö Opera kopplas till lektionsinnehållet både  
före och efter för att eleverna ska få en helhetsupplevelse 
och en förståelse för det budskap om allas lika värde som 
musikalen ger.

DIN KONSTSKATT 1970–2010 

ETT URVAL AV SVEDALA  
KOMMUNS KONSTINKÖP
Svedala kommun har sedan 1970-talet köpt in konst till 
kommunens lokaler. Den 28 januari – 12 februari visas  
ett urval av dessa konstinköp på Galleri KVIS. Kultursam-
ordnare Karin Leeb-Lundberg berättar om konstinköpen  
på vernissagedagen den 28 januari kl 12.

Galleri KVIS, Grönegatan 9 i Svedala. Vernissage 
lördag 28 januari kl 11–15. Öppet: Lördagar och 
söndagar kl 11–15. Tisdagar och torsdagar kl 15–18. 
Onsdagar kl 10–14.ÖPPET HUS PÅ 

FÖRSKOLORNA
Är du nyfiken på att besöka någon 
av våra förskolor, så erbjuder vi 
öppet hus 27 februari – 2 mars. 
Se vilka dagar du kan besöka 
de olika förskolorna på www.
svedala.se. Är du intresserad av 
familjedaghem, kontakta Annika 
Kraft 040-626 82 91 eller  
Agga Sköld 040-626 81 45.

VARMT VÄKOMMEN TILL   
NYINVIGNINGEN AV   
KLÅGERUPS BIBLIOTEK!
Lördag den 11 februari kl 10–13. Vi firar det ombyggda 
biblioteket med sagor, ansiktsmålning, tävlingar, tips-
promenad och musikunderhållning av Kulturskolan.

Kl 11 – Kultur och fritidsnämndens ordförande Birgitta 
Delring (BP) håller tal och klipper band.

Kl 10:30 och 12 – Spännande sagor för barnen.
Vi bjuder alla besökare på fika!

Mats Paulssons stiftelse har gett Bara Friidrottsklubb   
1,4 miljoner kronor för att en aktivitetspark ska kunna 
uppföras i Bara. Aktivitetsparken kommer att byggas i 
anslutning till Kuben och kommer att kunna ge ökade  
träningsmöjligheter för både barn och vuxna i Bara.  
Intill aktivitetsparken kommer dessutom kommunen att 
bygga ett utegym. Nyligen blev det även klart med att 
frisbeekorgar ska placeras ut på gröningen, så att intresse-
rade frisbeegolfare kan utveckla intresset ytterligare.

Efter den positiva nyheten om medel från Mats Paulssons stiftelse till Bara 
Friidrottsklubb har beslut tagits i kommunstyrelsen 19 december 2016 om 
att Svedala kommun ska ingå ett samverkansavtal med Bara Friidrottsklubb. 
Svedala kommun kommer att ta ansvar för drift och skötsel av aktivitets-
parken. I aktivitetsparken ska finnas en löparbana och en hinderbana 
samt möjliggöra all lust till spontanidrott. Kommunen kommer även att 
anlägga ett utegym i anslutning till aktivitetsparken. Information om tidplan 
för både aktivitetspark och utegym kommer, men preliminärt kan detta stå 
klart i slutet av 2017.

… OCH NU BLIR DET ÄVEN FRISBEEGOLF
Svedala kommun har köpt in frisbeekorgar till frisbeegolf. Korgarna kommer 
att placeras på gröningen i Bara, norr om Banvägen. Korgarna kommer 
att sättas ut till våren när vädret tillåter. En frisbeeklubb håller på att startas 
upp i Bara och klubben arbetar nu för att för att locka fler intresserade 
frisbeegolfare till klubben. Vi hoppas att de nya korgarna ska vara ett steg 
i rätt riktning för att skapa mer aktivitet och rörelse i området. 

BARA FRIIDROTTSKLUBB
Bara Friidrottsklubb startade 2016 och har som fokus att tidigt väcka barns 
intresse för idrott och att skapa förutsättning för livslångt idrottande. För-
eningen har för närvarade verksamhet för såväl barn 3–10 år som unga 
vuxna och vuxna. Tanken är att skapa glädje i relation till träning 
där resultat och tävling får stå tillbaka för rörelse och lek.

MATS PAULSSONS STIFTELSE
Mats Paulssons stiftelse verkar för forskning, innovation och samhällsbyg-
gande samt vetenskaplig forskning inom medicin. Överskott från stiftelsen 
går tillbaka till forskning och innovation. Mats Paulsson, som grundat 
stiftelsen, är även en av grundarna till Peab som utvecklar Bara centrum.

AKTIVITETSPARK, UTEGYM 
OCH FRISBEEGOLF TILL BARA

VEM BLIR ÅRETS     
SENIORINSPIRATÖR 2016?
Förra året beslutade kommunfullmäktige att instifta ett äldre-
pris i Svedala kommun. Vem vill du nominera? Lämna ditt 
förslag på pristagare senast den 31 januari 2017.
Socialnämnden delar årligen ut pris till person eller 
personer som bor eller verkar i kommunen, föreningar 
och företag som verkar i kommunen och som under året 
utfört en bra insats för äldre. Priset i form av diplom och 
blommor delas ut av socialnämndens ordförande Per 
Mattson (M) under de årliga Seniordagarna. 

Förslag, med motivering, ska vara socialnämnden 
tillhanda senast 31 januari och ska avse en prestation 
under föregående år.

Skicka förslaget till Svedala kommun, Vård och omsorg, 
233 80 Svedala eller moa.blom@svedala.se.
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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 
8 februari kl 18:30 

Teknisk nämnd 
14 februari kl 17

Kommunfullmäktige
15 februari kl 19 

Socialnämnden 
26 januari kl 18:30

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

GALLERI KVIS
Tis och tors kl 15–18
Ons kl 10–14
Lör–sön kl 11–15
Grönegatan 9, Svedala 

 2017-01-28—
2017-02-12 
Din konstskatt 
1970–2010. Ett urval 
av Svedala kommuns 
konstinköp
Vernissage lördag 28 
januari kl 11–15

 2017-01-27—
2017-02-25 
Jubelrevyn 
Svedalarevyn 2017
Svedala Folkets Hus

 2017-01-28
Elitserien damer 
Svedala volleybollklubb
Kl 15–17
Svedala sporthall

 2017-01-30
Tonårsträff med 
ekologisk hudvård
Kl 16–17
Nyttoliv Hälsocenter

 2017-02-01
Öresundliga Volleyboll
Kl 19–23
Svedala sporthall

 2017-02-06
Måndagscafé
Samernas nationaldag
Idag firar vi tillsammans 
med landets samer, vi 
bjuder in er både herrar 
och damer
Kl 13:30 Holma-
gårdens dagcentral

 2017-02-07
Inkluderande arbets-
marknad för ett hållbart 
Svedala
Kl 15
Kommunhuset, Svedala

 2017-02-07
Föreläsning: Trender i 
antikvärlden
Kl 19:15
Svedala föreläsnings-
förening
Kulturhuset Flamman

 2017-02-09
Föreläsning av bild
konstnär och seglare
Kl 18:30
Holmagården, Svedala

 2017-02-11
Lions club 
loppisförsäljning
Kl 10–13
I hörnet av Åbjörngatan -
Gjuterigatan

 2017-02-11
Elitserien damer 
Svedala volleybollklubb
Kl 15–17
Svedala sporthall

 2017-02-11
Dans till orkester Kenrix
Kl 19:30

 2017-02-13
MÅNDAGSCAFÉ 
”Kärlekspar”
Romeo & Julia, Lady & 
Lufsen, Adam & Eva och 
Elvira Madigan & Sixten 
Sparre. I vått och torrt, i 
nöd och lust
Kl 13:30, Holma-
gårdens dagcentral

 2017-02-14
Föreläsning: 
Det Vilda Indien
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2017-02-15
Företagsrådgivning 
med Nyföretagarcenter 
Syd
Kl 9–12
Kommunhuset, Svedala

 2017-02-16
Handarbetscafé
Ta med ditt handarbete 
eller kom bara för att 
umgås.
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2017-02-17 
Träffas och trivs
Kl 13:30
Stella dagcentral 

 2017-02-19 
Söndagscafé med 
kyrkan
Kl 14–16 
Stella dagcentral 

 2017-02-20
Måndagscafé
”Det var en gång”
Hanna Nilsson från 
Svedalas bibliotek 
bjuder på nyheter från 
bokhyllornas värld, 
boktips och andra 
spännande saker i en 
bibliotekaries vardag… 
Kl 13:30 Holmagårdens 
dagcentral

Sportlovsaktiviteter  
21–27 februari: Se 
kategorin ”sportlov” 
på www.svedala.se/
kalender där aktiviteter 
fylls på efter hand

 2017-02-20—
2017-02-23
Sportlov: Prova på 
tennis och multisport
Kl 9–12
Svedala tennisklubb

 2017-02-21—
2017-02-23
Sportlov: Prova   
på Parkour
Kl 13–15
Kuben i Bara

 2017-02-21
Möten från kåkfarare 
till presidenter
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2017-02-23
Boktips
Kl 13:30
Bara dagcentral 

 2017-02-24 
Fastlagsbulle
Kl 13:30
Stella dagcentral

 2017-02-27
Måndagscafé 
” Var Redo… Alltid 
Redo”
Roland Hansson från 
Svedala Scoutkår 
berättar om Scoutkårens 
historia
Kl 13:30 Holmagårdens 
dagcentral

VILL DU MARKNADSFÖRA 
DITT EVENEMANG I VÅRA KANALER?
Vänligen fyll i formuläret på www.svedala.se/tipsa-om-evenemang med information om ditt  
evenemang. Det är endast evenemang i Svedala kommun som vi publicerar. Reklam för företag  
eller produkter får inte förekomma. Dock kan ett kommersiellt evenemang som bedöms vara av stort 
intresse för kommuninvånarna presenteras. Vi marknadsför framför allt kommunens och föreningars 
evenemang. Vid plats marknadsför vi även kostnadsfria evenemang som arrangeras av privata före-
tag. Efter ifyllt formulär godkänner vi inlägget och publicerar det inom kort i kalendern på svedala.se 
och i övriga kanaler.


