
APRIL & MAJ 2018

Från och med höstterminen 2018 är det obliga-
toriskt att gå i förskoleklass. Det innebär att 
barn som är bosatta i Sverige får skolplikt 
från höstterminen det år då de fyller sex år.

VAD INNEBÄR DET FÖR MIG 
SOM FÖRÄLDER OCH FÖR MITT BARN? 
Eleverna får närvaroplikt på samma sätt som eleverna i 
grundskolan. Regler om ledighet gäller då även för barn i för-
skoleklass. För ledighet krävs medgivande av skolans rektor.

HAR DU YTTERLIGARE FRÅGOR?
Kontakta Utbildningsenheten per mejl eller telefon:
utbo@svedala.se, 040-626 80 00.

ÖPPET HUS FÖRSKOLA
Är du nyfiken på våra förskolor och familjedaghem, 
och vill veta mer om verksamheten inför förskole-
ansökan? Då erbjuder vi tider under vilka du kan 
besöka verksamheterna. Förskolans personal finns 
på plats och berättar om verksamheten. Läs mer om 
vilka dagar och tider respektive förskola erbjuder 
och anmäl er till förskolans kontaktperson på 
https://www.svedala.se/oppethus-forskolor.

FRÅGOR?
För övriga frågor om ansökan till förskola kontakta 
Utbildningsenheten 040-626 80 00 eller skicka ett 
mejl till utbo@svedala.se.

PÅSKPYSSEL
Välkommen in på biblioteket och pyssla! Bordet är uppdukat med 
material och det är alldeles gratis att delta. Ingen föranmälan krävs.
Svedala bibliotek – Pyssel hela lovet 26–29/3. 
Bara bibliotek – Måndag 26/3 kl 15–18. 
Klågerups bibliotek – Tisdag 27/3 kl 14–17.

PÅSK OCH VÅRKÄNSLOR PÅ VÅRA BIBLIOTEK – SE MER PÅ SIDAN 10
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Från och med februari 2018 tillträdde Tomas
Djurfeldt som ny områdeschef för Kultur 
och fritid. Han har under sin karriär arbetat 
mycket med barn och ungdomar, och kommer 
närmast från Arbetsmarknadsförvaltningen i 
Trelleborgs kommun där han de sju senaste 
åren arbetat som chef. 

Huvudsakliga uppdraget har varit att arbeta med etable-
ring av ensamkommande ungdomar. I detta sammanhang 
har han tagit fram en unik modell för hur man arbetar för 
att säkerställa att unga människor som kommer till Sverige 
etableras i samhälls- och arbetsliv. En modell som visat 
sig mycket framgångsrik och förtjänat stor nationell upp-
märksamhet. Han har även varit med i utformningen av 
Trelleborg Tillsammans, som är en lokal överenskommelse 
om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar och 
andra organisationer inom idéburen sektor i Trelleborg.
  
Vi hälsar Tomas varmt välkommen till Svedala kommun!

MÖT VÅR NYA OMRÅDESCHEF 
FÖR KULTUR OCH FRITID

Tomas Djurfeldt, områdeschef Kultur och Fritid.
Direkt: 040-626 82 46. Mejl: tomas.djurfeldt@svedala.se.

ANSÖK OM FLAGGA
Visste du att du kan ansöka om en flagga till din flaggstång? 
Det är Svedala kommun som delar ut flaggor på uppdrag 
av Länskommittén Sveriges Nationaldag. 
Ansök om flagga på svedala.se eller hämta blankett i Kundser-
vice i kommunhuset. Om ansökan blir beviljad hämtas flaggan 
under en ceremoni på Stortorget, Nationaldagen den 6 juni. 
Du får besked via brev från kommunen. Ansök före 1 maj!

”Spadtag” heter konstverket som ska placeras 
på torget på Åkerbruket i Svedala. Konstverket 
är under produktion och beräknas vara färdigt 
i början av sommaren 2018. 

Av de över 100 konstnärer som anmälde intresse var det 
konstnärsgruppen Inges Idee som fick uppdraget att göra 
en konstnärlig gestaltning på Åkerbruket i Svedala. Konst-
närsgruppen valdes ut i en omfattande urvalsprocess enligt 
Lagen om offentlig upphandling. Förutom kultursamordnare, 
stadsarkitekt och konstkonsulter har urvalsgruppen bestått 
av företrädare för exploateringsgruppen och byggbolag, 
ungdomar, föreningsliv med flera. Finansiärer är Kärnhem, 
Boklok, Eksjöhus, OBOS Bostad och Svedala kommun.

KONSTVERKET ”SPADTAG” STRAX PÅ PLATS

4 APRIL – INFÖR EN NY 
LIVSMEDELSUPPHANDLING

Svedala kommun kommer under våren att 
starta sitt förarbete inför kommande livs-
medelsupphandling. Därför vill vi gärna 
komma i kontakt med livsmedelsproducenter 
och livsmedelsleverantörer i närområdet som 
är intresserade av att leverera livsmedel till 
förskolor, skolor och äldreomsorg. 

Svedala kommuns målsättning och ambition för arbetet är 
att möjliggöra för fler livsmedelsföretag att delta och lämna 
anbud i kommande livsmedelsupphandling genom att hitta 
innovativa lösningar tillsammans.                                                               

Aktuella varugrupper för upphandling är: färskt bröd, färskt 
kött, färska charkuterier, rotfrukter, grönsaker, frukt, potatis 
och mejeriprodukter. 

På inspirationsmötet kommer vi även att berätta om den 
offentliga måltiden i Svedala, samt vilken kund en kommun 
är. Vi besöker även ett modernt tillagningskök på Naver-
lönnskolan. Även om man inte har ovanstående varugrupper 
är man givetvis ändå välkommen till mötet.

Datum och tid: Onsdag 4 april kl 18–20.
Plats: Naverlönnskolan i Svedala. Vi bjuder på lätt förtäring.
Anmälan till: naringsliv@svedala.se (senast 30 mars).

Varmt välkomna! 

Marie Mogensen, måltidschef. 
Annci J:son Svensson, servicechef. 
Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare. 
Robert Aradszky, upphandlingsstrateg.
                                        

Inges Idee har konstverk uppförda på ett 50-tal platser 
runtom i världen, varav det närmsta konstverket ”Reciever” 
är placerat utanför Dansk Radio i Köpenhamn.  
Motiveringen lyder: 

Mitt hjärta bultar starkt för barn och ungdomar och jag är extra 
glad över att nu vara ansvarig för verksamheterna för barn och 
ungdomars fritid i Svedala. Det finns massor att göra och jag vill 
att vi gör det tillsammans. Är ni med Svedala? Nu kör vi. Barn och 
ungdomar är inte framtiden, barn och ungdomar är NU!
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Spadtag syns och sticker ut och kommer att bli 
ett dynamiskt och positivt, nytt landmärke både 
för de som bor och verkar i Svedala och för 
besökare och förbipasserande. Spaden symbol-
iserar både Svedalas lantliga framtoning med 
odlingslandskapet och närliggande Aggarps 
kvarn och den expansiva, moderna tätorten 
med attraktiva boenden med egen täppa och 
trädgårdsbruk.

NÄRINGSLIV
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Enligt MSB, Myndigheten för Samhällsskydd 
och Beredskap, bör varje kommun ha så  
kallade Frivilliga resursgrupper (FRG) som är 
sammansatt av personer från olika organisa-
tioner. FRG-grupperna ställer sig till kommu-
nens förfogande, och fungerar som en extra 
förstärkningsresurs vid särskilda händelser 
som exempelvis kriser och andra utsatta lägen.

HUR ÄR FRG GRUPPEN ORGANISERAD?
FRG-gruppen utbildas och administreras av Civilförsvars-
förbundet Svedala, och är underställd Svedala kommuns 
Tekniske chef och Räddningstjänst. Svedala kommuns 
ledningsgrupp och Räddningsledaren äger rätt att kalla 
in FRG när de anser att det behövs en förstärkningsresurs 
till kommunens organisation.

I VILKA SITUATIONER KAN FRG ANVÄNDAS?
Det är upptill kommunen att bestämma vad en resursgrupp 
ska användas till, men grundläggande uppgifter är till 
exempel att sköta delar av informationshanteringen, bistå 
vid utrymningar, transporter eller ge goda råd vid krissitu-
ationer. Vid olycka med farligt gods, översvämning eller 
oväder kan FRG vara till hands vid utrymningsplatsen.

VILL DU BLI EN FRG:ARE?

Under mars månad börjar arbetet med att bygga en 
ny cirkulationsplats vid Södra infarten, Aggarpsvägen. 
Vi beräknar att arbetet ska vara klart i början av 
sommaren 2018. Entreprenören som bygger cirkulations-
platsen är VBA Syd AB. Tidvis kan arbetet påverka trafiken 
i området. Vi ber om er förståelse för detta och ser fram 
emot en ny fin rondell.

DAGS ATT SÖKA BYGGLOV
Önskar du uppföra ett uterum, ett plank eller någon 
annan lovpliktig åtgärd i sommar är det hög tid att 
ansöka om bygglov. Har du frågor om din åtgärd är 
bygglovspliktig eller inte är du välkommen att kontakta 
Bygg- och miljökontoret. 

Ulrika Larsson, bygglovsarkitekt, 040-626 80 00, 
registrator.bmn@svedala.se.
Erica Mårtensson, byggnadsinspektör, 040-626 80 00,
registrator.bmn@svedala.se.

VÄLKOMMEN TILL ÖPPET HUS
Önskar du träffa oss personligen så håller Bygg- 
och miljökontoret öppet hus torsdag den 19 april, 
kl 16–19 i Naverlönnsalen i kommunhuset i Svedala. 
På plats kommer det finnas personal från både bygg och 
miljö som gärna besvarar dina frågor. Varmt välkommen!

ÄR DIN FÖRENING 
MED I SVEDALAS 
FÖRENINGSREGISTER?
Att vara med i Svedala kommuns förenings-
register är en fördel både för din förening  
och alla som bor i Svedala kommun. Här  
kan invånarna lättare hitta olika fritids-
aktiviteter i Svedala som de kan delta i.

FÖRENINGSREGISTER PÅ SVEDALA.SE
I vårt webbaserade föreningsregister finns möjlighet att 
söka efter förening med namn, föreningstyp eller verk-
samhet. 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 
föreningarnas egna hemsidor.

STÄMMER ERA UPPGIFTER?
Det är vanligt att föreningar 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 e-tjänsten som du 
hittar på svedala.se. 

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

VI BYGGER NY 
CIRKULATIONSPLATS 
VID SÖDRA INFARTEN 
I SVEDALA

Du som bor i kommunen har möjlighet att 
skriftligen ställa frågor till ansvariga politiker. 
Frågorna tas upp före kommunfullmäktiges 
möte under allmänhetens frågestund den 25 
april kl 18. En representant för Kriminalvården 
har bjudits in för att inleda mötet.  

Din fråga får högst ta ett par minuter att läsa upp och ska 
handla om något som kommunen ansvarar för. Frågan får 
inte gälla ett individärende. Frågeställaren får heller inte 
vara anonym. Den som skickat in en fråga får också möjlig-
het att läsa upp den, om personen vill det. 

För att ha möjlighet att förbereda svaret behöver vi få din 
fråga senast torsdagen den 19 april. Din fråga kommer 
att besvaras av en ansvarig politiker som kan vara ordfö-
randen i kommunstyrelsen eller i någon av de övriga 
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Aggarpsvägen

FRG IDAG – BEHOV AV NYA MEDLEMMAR
FRG består idag av 28 personer, utbildade av Civilförsvars-
förbundet Svedala. När kommunens ledningsgrupp kallar, 
eller räddningsledaren begär det, så skall FRG:arna kunna 
ställa sig till förfogande. FRG-gruppen behöver idag fem 
till tio nya medlemmar. Om du känner för att hjälpa dina 
medmänniskor i Svedala kommun är du välkommen att 
ingå i vårt team efter utbildning. Utbildningen omfattar 
36 timmar och innehåller bl.a. krisinformation, krishante-
ring, hjärt/lungräddning, första hjälpen, brandskydd (teori 
och praktik) samt kommunens risk och sårbarhetsanalys. 
Kursen bedrivs till största delen på kvällstid (8x4 timmar) 
samt en slutövning på 4 timmar.
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ÄR DU INTRESSERAD?
En intresseanmälan kan göras 
till FRG ansvarig: Bo Hansson, 
070-571 61 75 eller 
bo.hansson@svedala.se.

nämnderna. Denna gång kommer frågestunden inledas av 
en representant för Kriminalvården som kommer att berätta 
om Kriminalvårdens verksamhet och planerna för en ny 
anstalt. 

Kommunfullmäktiges ordförande bestämmer vilka frågor 
som tas upp på frågestunden och i vilken ordning de ska 
ställas. Någon debatt får inte förekomma under fråge-
stunden och din fråga kan inte under denna stund bli före-
mål för något beslut.

VAR SKICKAR JAG MIN FRÅGA?
Skicka in din fråga via mejl på registrator.ks@svedala.se 
eller via brev till: Kanslienheten, Svedala kommun, 
233 80 Svedala. Märk ditt mejl eller brev med 
”Allmänhetens frågestund”. Du kan också lämna in din 
fråga till Kundservice i kommunhuset i Svedala.

STÄLL DIN FRÅGA
TILL VÅRA POLITIKER 

25 APRIL KL 18



Kriminalvårdens projekt att bygga en anstalt i Svedala kommun 
väcker både positiva och negativa reaktioner. Vi har därför 
samlat all fakta om detta projekt samt frågor och svar som du 
kan ta del av. För dig som inte har tillgång till internet finns möj-
lighet att få hjälp med utskrifter av informationen på kommunens 
bibliotek i Bara, Klågerup och Svedala. 

FÅ SVAR PÅ DINA FRÅGOR PÅ WEBBEN
Varför en anstalt? Kommer detta att påverka Svedalas attraktions-
värde? Vad skulle kunna hända med huspriserna? Hur kan en 
sådan etablering ge dig som bor i kommunen fördelar? Är det 
inte otryggt att ha en anstalt i kommunen? Vad säger andra 
kommuner som har anstalter? Detta och lite till har vi samlat på 
svedala.se under Vanliga frågor och svar (Kategori Kriminalvårds-
anstalt) för att du ska kunna bilda dig din uppfattning och 
förhoppningsvis få svar på dina eventuella frågor.

HAR DU FRÅGOR SOM DU INTE HITTAR SVAR PÅ? 
KONTAKTA: Nina Gilljam, kommunikationschef, 
nina.gilljam@svedala.se, 040-626 83 94.
Karin Gullberg, stadsarkitekt, karin.gullberg@svedala.se,
040-626 81 18.
Fredrik Löfqvist, teknisk chef, fredrik.lofqvist@svedala.se,
040-626 81 97.

SÄLJPREMIÄR FÖR 
NYA KVARTERET 
TORGGATAN 1 I BARA
Den 15:e april kl 14–16 har Peab Bostad ett 
event hos mäklaren Landgren. Detta för att fira 
sitt första spadtag för Brf Torggatan 1 i Bara. 
Ett modernt kvarter med skön mix av både  
lägenheter och radhus. Planerad inflyttning  
december 2019. Välkommen att fira den 
positiva utvecklingen av attraktiva Bara!

TA DEL AV FAKTA, FRÅGOR & SVAR OM 
EN EVENTUELL KRIMINALVÅRDSANSTALT
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För ett år sedan införde Sysav möjligheten 
med fyrfackskärl för dig som kund och boende 
i villa eller radhus i Svedala. En satsning som 
minst sagt blivit en succé. 

Tack vare att du har sorterat flitigt har du bidragit till att 
restavfallet i Svedala kommun minskat med hela 508 ton 
under 2017 jämfört med 2016. Tidningar och förpack-
ningar som slängs i restavfallet har minskat – från drygt tre 
kilo per hushåll och vecka till drygt ett kg per hushåll och 
vecka. Svedala kommun har inte bara uppnått utan också 
överträffat de nationella målen när det gäller utsortering av 
matavfall. Stort tack för hjälpen, hälsar Sysav!

HAR DU INTE SKAFFAT 
FYRFACKSKÄRL FÖR AVFALL ÄNNU?
Det finns fortfarande möjlighet till det. Få lite mer 
Kärl-lek du också! Hör av dig hit: kundservice@sysav.se. 
Telefon 040-635 18 00.

ETT ÅR AV KÄRL-LEK I SVEDALA  
HAR GETT IMPONERANDE RESULTAT

FARLIGT AVFALL?
Farligt avfall-bilen kommer till Svedala kommun  
torsdagen den 26 april på följande platser och tider:

• Bara, Centrumgatan vid återvinningsstationen,
kl 17:30–18:00.

• Svedala, Stortorget, kl 18:30–19:00.

Förutom att lämna farligt avfall, exempelvis mindre 
el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en 
mikrovågsugns storlek, träffar du kunnig personal  
och har möjlighet att ställa frågor. 

Läs mer på Sysav.se/farligtavfallbilen

ANMÄL DIG TILL SYSAVS E-POSTUTSKICK
I Sysavs nya e-postutskick får du som anmäler dig smarta 
sorteringsråd i vardagen, hållbara tips och information om 
ändrade tider på röda dagar. Anmäl dig här senast den 
16 april och ha chansen att vinna en av tre matcheckar 
på 1 000 kr: sysav.se/epost. Det går bra att anmäla sig 
utan att tävla också.

HÄMTNING AV AVFALL I PÅSK
Ditt avfall hämtas som vanligt och hämtningen påverkas inte heller av övriga röda dagar i vår. 
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AKTIVITETER FÖR ÄLDRE    
I KLÅGERUP MED OMNEJD
S, MP och V har lagt in en motion som handlar 
om att utöka aktivitetsutbudet för seniorerna 
i Klågerup. Ett möte som bjuder in till dialog 
kommer att hållas den 25 april kl 13:30 på 
Solgården i Klågerup.

Vård och omsorg har fått i uppdrag att ta reda på hur stort 
intresse det finns för att skapa en dagcentral på Solgården 
i Klågerup. Dagcentral är en mötesplats för seniorerna i 
kommunen och erbjuder ett aktivitetsutbud enligt önskemål. 
Dagcentralen är en plats för att knyta kontakt och skapa 
dialog med andra människor.

ÄR DU INTRESSERAD AV EN DAGCENTRAL I KLÅGERUP?
Kom och gör din röst hörd på dialogmötet! Välkommen till 
Solgården i Klågerup, den 25 april kl 13:30.

SOMMARJOBB INOM   
VÅRD OCH OMSORG?
Är du nyfiken på hur det är att arbeta 
inom Vård och omsorg? 

Ta chansen att träffa personal och chefer från Vård 
och omsorg. De berättar om hur det är att arbeta 
inom hemtjänst, på ett äldreboende eller inom LSS.

MENINGSFULLT SOMMARJOBB
Hos oss är du viktig och gör skillnad i någons vardag. 
Du får ett aktivt och varierande jobb som ger dig 
erfarenheter för livet. Ingen föranmälan krävs. Vi bjuder 
på tilltugg och dryck.

Varmt välkommen till Stella dagcentral, Almgatan 10, 
den 3 april kl 16–17:30.

CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET   
SVEDALAS STIPENDIUM 2018
Civilförsvarsförbundet Svedala delar, på Nationaldagen 
den 6 juni 2018, ut sitt stipendium för främjande av idéell 
verksamhet i Svedala kommun. Stipendiet kan sökas av 
enskild person eller förening, grupp alternativt organisation 
som arbetar med idéell verksamhet i Svedala kommun. 

SKICKA IN FÖRSLAG
Förslag på mottagare med tillhörande motivering ska vara 
inlämnat senast fredagen den 11 maj 2018. Förslaget 
skickas till styrelsen för Civilförsvarsförbundet Svedala, 
c/o Bo Hansson, Långgatan 7 G, 233 31 Svedala. 
Föreningen vill i första hand ha ansökan via e-post till 
bo.hansson@svedala.se 

Medborgare i Svedala kommun och medlemmar i Civil-
försvarsförbundet Svedala har rätt att lämna in sina förslag.

NATIONELLA 
LÄGER FÖR UNGA 
ANHÖRIGA MED EN 
DEMENSSJUK FÖRÄLDER

TILL ALLA UNGA I SVEDALA KOMMUN

Nu är anmälan till sommarens läger för unga anhöriga med 
en demenssjuk förälder öppen! Lägren erbjuder ungdomar 
möjligheten att knyta kontakter och bryta ensamheten. I år 
äger anhörigläger rum i natursköna Skåne (Ystad), Dalarna 
(Avesta) och Norrland (Örnsköldsvik).

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.

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

Lägren hålls i samarbete mellan Alzheimerfonden, Landstinget Västernorrland 
och kommunerna Avesta, Ystad, Eslöv, Malmö, Mora, Svedala, Sollefteå, 
Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Ånge och Örnsköldsvik. Unga 
anhöriga från hela Sverige är välkomna. Alzheimerfonden står för kost, 
logi och resa. 

Mer information om lägren finns på Alzheimerfondens webbplats: 
www.alzheimerfonden.se/aktuellt/2018/anmalan-till-arets-
anhoriglager-ar-oppen.

Har du några frågor så kan du kontakta: Birgitta Andersson, 
demenssjuksköterska Svedala kommun 040-626 84 26 eller projektledarna:
Katrin Lindholm, 0226-64 58 92, katrin.lindholm@avesta.se.
Gudrun Strandberg, 0226-64 57 84, gudrun.strandberg@avesta.se.
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PÅSKLÄSNING 
Vi läser in påsken med mysiga berättelser!   
Ålder 3–6 år. Ingen föranmälan krävs.
SVEDALA BIBLIOTEK – Måndag 26/3 kl 9:30. 
BARA BIBLIOTEK – Tisdag 27/3 kl 10. 

FAMILJELÖRDAG BARA BIBLIOTEK – 7/4 kl 10–13. 
Gratisbiljetter på biblioteket från 19/3. Pyssla, gå 
tipspromenad och titta på teaterföreställningen Sago-
detektiven Isadora och kattmysteriet: Katterna och 
hundarna har blivit uppdelade i två lag, ett för katter 
och ett för hundar. Det är lättast så säger ledarna. Men 
en av katterna blir väldigt ledsen, för den leker mest 
med hundarna. Plötsligt har katten försvunnit. Kanske 
kan sagodetektiven Isadora lösa detta kattmysterium? 
För barn 3–5 år. Teaterföreställningen börjar kl 10:30.

AFTER FÖRIS MED PIRATER 
Hjälp! Biblioteket är fullt av pirater. Hjälp oss att hitta 
den gömda skatten, lyssna på piratsaga och skapa  
din egen pirathatt som gör dig redo för de sju haven.
SVEDALA BIBLIOTEK – Onsdag 18/4 kl 15–17. 
BARA BIBLIOTEK – Måndag 16/4 kl 15−17. 
KLÅGERUPS BIBLIOTEK – Tisdag 17/4 kl 15–17.

 

Svedala Tillsammans är en ny mötesplats med 
utgångspunkt i olika månadsteman. Här ges 
du möjlighet till kreativt skapande på det ak-
tuella temat. Du får vara delaktig i planering 
och genomförande i så stor grad du önskar. 

Svedala Tillsammans erbjuder också kortare föredrag med 
olika samhällsaktörer, efteråt kan du delta i eftersnack med 
övriga deltagare. För att även du som förälder ska kunna 
delta kommer vi att erbjuda enklare aktiviteter för barn. 
Varje torsdag mellan kl 16–19 möts Svedala Tillsammans 
på Svedala bibliotek. Välkomna!

Månadens tema för april kommer att vara Hälsa. Näst-
kommande tema för maj månad är Natur.

KONTAKTUPPGIFTER
Vill du veta mer om Svedala Tillsammans eller om med-
skapande processer kan du kontakta mötesplatsutvecklare 
Amanda Stjärnqvist, 0738-560988. Gå gärna in på vår 
facebookgrupp ”Svedala Tillsammans” där vi kommer 
lägga ut mer information om vad som händer.

FÖRELÄSNING: KAN DU GENOMSKÅDA 
PROPAGANDA? SVEDALA BIBLIOTEK – 
Torsdag 12/4 kl 19. 
Gratisbiljetter på biblioteket 29/3. 
Genom sociala medier som Facebook och Twitter lever 
många av oss i ett ständigt flöde av påverkansförsök från 
organisationer, som företag och politiska partier. Jimmy 
Vulovic, verksam som journalist och forskare, ger oss 
verktyg och hjälper oss skärpa blicken. 

KONSTFÖRELÄSNING OM GABRIELE MÜNTER 
BARA BIBLIOTEK – Onsdag 18/4 kl 18. 
Biljetter på biblioteket från 4/4. Pris 50 kr. Med bildspel 
och Carina Engströms ord får vi veta mer om den snart 
Louisiana-aktuella tyska konstnären Gabriele Münter, 
vars verk ställs ut på museet 3/5–19/8. 

PROVA ATT SJUNGA I KÖR! 
Sjung in våren med Vox Cantata. 
SVEDALA BIBLIOTEK – Lördag 21/4 kl 10:30−13.  
Du behöver inga förkunskaper – bara lusten att sjunga! 
Vi tränar in vårsånger tillsammans med Svedala församlings 
kör Vox Cantata. Vi avslutar med en liten vårkonsert på 
biblioteket, eller om vädret tillåter utomhus i den spirande 
grönskan. Ingen föranmälan krävs. 

FÖRFATTARAFTON MED KALLE LIND 
KLÅGERUPS BIBLIOTEK – Tisdag 24/4 kl 19. 
Biljetter på biblioteket från 3/4. Pris 50 kr. 
Det finns många fantastiska böcker, men vilka böcker 
behöver du nödvändigtvis inte lägga tid på att läsa? 
På Spåret-finalisten Kalle Lind har svaret på frågan! 
Kom och lyssna på Kalle prata om dessa fenomenalt 
irrelevanta böcker från hans senaste bok ”88 böcker 
du inte behöver läsa”.

VAD? Svedala Tillsammans är en mötesplats för alla 
kommuninvånare.
VAR? Svedala bibliotek.
NÄR? Torsdagar kl 16–19 med start den 15 mars.  
Möjlighet till drop-in. Tillfälligt uppehåll den 29 mars. 
ÅLDER? Alla i Svedala kommun är välkomna.

SNART ÖPPNAR ANMÄLAN   
TILL SOMMARSIMSKOLA
I april 2018 kan du anmäla dig till årets sommar-
simskola. Håll utkik på svedala.se. Du kan också 
ringa Kundservice på 040-626 80 00.

BLI EN DEL AV VÅR NYA MÖTESPLATS  
– SVEDALA TILLSAMMANS

ALLA I SVEDALA KOMMUN ÄR VÄLKOMNA
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FÖR MER DETALJERAD INFORMATION GÅ IN PÅ WWW.SVEDALA.SE

KALENDER

Utgivningsplan 2018: 25/5, 24/8, 26/10, 30/11.

Bilder i detta nummer: Linus Höök, Daniel Henriksson,    
Scandinav bildbank/Justem Johnsson,/Astrakan/   
Josef Eliasson, Adobe Stock.

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

 

 
facebook.com/svedalakommun 
facebook.com/jobbaisvedala 
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. Kommun- 
fullmäktige går även att se via 
webb-tv på svedala.se.

Kommunfullmäktige 
25 april kl 18:00 

Kultur- och fritidsnämnden 
11 april kl 18:30–21:00
16 maj kl 18:30–21:00

Teknisk nämnd 
21 april kl 17:00–19:00
22 maj kl 17:00–19:00

Socialnämnden 
12 april kl 18:30–20:00
3 maj kl 18:30–20:00

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

 2018-03-24
Barnloppis
Kl 10–13
Svedala Folkets Hus

 2018-03-24
LC Baras Loppis-
försäljning
Kl 10–13
Gamla brandstationen, 
Klågerup

 2018-03-24
Bokfika
Kl 10:30–12
Svedala bibliotek

 2018-03-25
Vandring över Asbjer, 
Ugglarp
Kl 10–13
Samåkning från CircleK 
Svedala kl 9:40

 2018-03-25
CaosCafé
Kl 14–16
Linden, Träffpunkten

 2018-03-26--05-21
Seniorgymnastik i 
Svedala
Måndagar
Kl 9 och kl 10
Holmagården

 2018-03-26
Sagostund på biblioteket
Kl 9:30–10
Svedala bibliotek

 2018-03-26
Bebisbibblan
Kl 9:30–11:30
Klågerups bibliotek

 2018-03-26
Måndagscafé  
”Varför firar vi påsk?”
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-03-26
Bokcirkel på biblioteket
Kl 18–19:30
Svedala bibliotek

 2018-03-27--04-24
Sagostund på biblioteket
Tisdagar
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2018-03-27
”Gamla schlagers och 
nya låtar”. Svedala 
föreläsningsförening
Kl 19:15–20:30
Kulturhuset Flamman

 2018-03-28--05-30
Språkcafé
Onsdagar
Kl 15:30–17:30
Svedala bibliotek

 2018-03-28--05-23
Joyvoice Svedala
Onsdagar
Kl 19:15–20:30
Svedala Folkets Hus

 2018-03-29--05-24
Seniorgymnastik i Bara
Torsdagar
Kl 9:30–10:30
Kuben i Bara

 2018-03-29--05-24
Seniorgymnastik i 
Svedala
Torsdagar
Kl 16–17
Svedala sporthall

 2018-03-30
Dans till Ingvar 
Fahst’s trio
Kl 19:30
Svedala Folkets Hus

 2018-04-03
Dialogmöte för 
fastighetsägare i 
Svedala tätort
Kl 8:30–10
Kommunhuset, Svedala

 2018-04-03
Nätverksträff för 
öppet Svedala
Kl 17–18:30
Kommunhuset i Svedala

 2018-04-04
Inspirationsmöte inför ny 
livsmedelsupphandling
Kl 18–20
Naverlönnskolan, 
Svedala

 2018-04-04--05-16
Sagostund på 
biblioteket
Onsdagar kl 9:30–10
Klågerups bibliotek

 2018-04-04
Bokfika på biblioteket
Kl 14–15
Klågerups bibliotek

 2018-04-05--05-31
Torsdagshäng på 
bibblan
Kl 14–17
Bara bibliotek

 2018-04-05
Boksnack för dig som 
går i åk 5 och uppåt
Kl 15–16
Klågerups bibliotek

 2018-04-05
Mötesplatsen Svedala 
Tillsammans
Torsdagar
Kl 16–19
Biblioteket i Svedala

 2018-04-05
Biblioteksklubb
Kl 16–17
Svedala bibliotek

 2018-04-06
Musikunderhållning 
med Jonas och Pierre
Kl 13:30–15
Stella dagcentral

 2018-04-07
Familjelördag på 
biblioteket
Kl 10–13
Bara bibliotek

 2018-04-09
Måndagscafé 
Räddningstjänsten
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens dagcentral

 2018-04-09
Nagelfix
Kl 14–15:30
Stella dagcentral

 2018-04-10
Filmklubb på biblioteket
Kl 15–17
Klågerups bibliotek

 2018-04-11
Barnvagnsbio på 
biblioteket
Kl 10–12
Klågerups bibliotek

 2018-04-11
Bokfika på biblioteket
Kl 14–15:30
Bara bibliotek

 2018-04-12
Musikquiz
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-04-12
Föreläsning: Att bygga 
försvar mot propaganda
Kl 19–20
Svedala bibliotek

 2018-04-13
Träffas och trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-04-14
Lions loppisförsäljning 
i Svedala
Kl 10–13
Åbjörnsgatan/Gjuteri-
gatan

 2018-04-16
Måndagscafé 
”Diakonissa”
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-04-17
Seniorshop
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-04-18
Majblomman
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-04-18
Filmklubb för 
föräldralediga
Kl 14–15:30
Bara bibliotek

 2018-04-18
Konstföreläsning 
om Gabriele Münter
Kl 18–20:30
Bara bibliotek

 2018-04-19
Handarbetscafé
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-04-19
Boksnack för dig som 
går i åk 5 och uppåt
Kl 15–16
Klågerups bibliotek

 2018-04-19
Filmklubb på biblioteket
Kl 18–19:30
Bara bibliotek

 2018-04-20
Träffas och trivs – 
Majblomman
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-04-21
Dans till Källströms
Kl 19:30
Svedala Folkets Hus

 2018-04-22
Bokens dag
Kl 14–15
Statarmuseet

 2018-04-22
CaosCafé
Kl 14–16
Linden, Träffpunkten

 2018-04-23
Måndagscafé 
”Polkagrisens dag”
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens dagcentral

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-aktivitet

Telefon: 
040-626 80 00

Postadress: 
Svedala kommun 
233 80 Svedala

Ansvarig utgivare: 
Elisabeth Larsson

Redaktion: 
Nina Gilljam, nina.gilljam@svedala.se 
Helga Haavisto, helga.haavisto@svedala.se


