
Mellan den 26 oktober och 4 november finns många spännande aktiviteter och evenemang för 
barn och unga. Målgruppen är 6–15 år och alla aktiviteter är gratis. Det erbjuds aktiviteter i både 
Svedala, Klågerup och Bara. Hela programmet hittar du på sidan 4–6. Varmt välkommen!

NOVEMBER 2018

VÄLKOMMEN TILL ETT FULLSPÄCKAT HÖSTLOV

”EN VÄG IN” FÖR DINA 
FÖRETAGSÄRENDEN

Det ska vara enkelt att starta, driva, etablera 
och utveckla företag i Svedala kommun. Därför 
erbjuder vi dig som företagare ”en väg in” i 
kommunen för dina ärenden. 

Företagslotsen är funktionen som ska visa dig vägen in och 
förenkla dina kontakter med kommunen. Företagslotsen sam-
mankallar lotsgruppen som ska ge service åt både nya och 
etablerade företagare som har komplexa frågor. Lotsgruppen 

fattar alltså inte beslut utan ska ses som en förbättrad service 
till dig som företagare. Fördelen med ”en väg in” är att du 
träffar rätt personer vid ett och samma tillfälle. Om det går att 
räta ut så många frågetecken som möjligt vid ett och samma 
tillfälle så blir den fortsatta processen för ditt ärende enklare 
och effektivare.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA FÖRETAGSLOTSEN:
040-626 81 46, naringsliv@svedala.se

VI GÖR DET 
ENKELT FÖR  
FÖRETAGARE

Svedala kommuns lotsgrupp: Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare, Karin Gullberg, 
stadsarkitekt, Fredrik Löfqvist, teknisk chef och Gustav Svebring, exploateringsingenjör.
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*Organisationen Sveriges kommuner och landsting.
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Efter att ha stigit 39 placeringar i förra årets
undersökning faller Svedala kommun i år 22
placeringar till plats 189 i totalrankingen, i
Svenskt näringslivs undersökning om före-
tagsklimatet i landets kommuner. Vi har  
dock förbättrat oss inom flera områden.

Det är bland annat enkätfrågan om det sammanfattade 
omdömet om företagsklimatet som gör att kommunen faller  
i rankingen. Trots att Svedala kommun förbättrat sig inom  
flera områden, bland annat hur de 92 svarande företa-
garna ser på kommunens tillämpning av lagar och regler. 
Företagen upplever inte heller att kommunens verksamheter 
konkurrerar med privat näringslivsverksamhet. Detta visar 
att vi värnar om det lokala näringslivet.
– Givetvis är vi inte nöjda med utvecklingen. Men samtidigt
vet vi att vi har många områden med en god utveckling
och att vi arbetar med en rad åtgärder för att förenkla för
företagen i kommunen. Så vi förväntar oss att klättra i kom-
munrankingen, säger Linda Allansson Wester (M), kommun-
styrelsens ordförande.

SVEDALAS SATSNINGAR FÖR
ATT FÖRENKLA FÖR FÖRETAGEN
• För att effektivisera ärendehanteringen erbjuder  

kommunen företagslotsen ”en väg in” som ska förenkla  
kontakten med kommunen och se till att företagarna 
vid ett och samma tillfälle träffar rätt personer för sitt 
ärende.

• För att ytterligare främja dialogen mellan näringsliv  
och kommunen har ett näringslivsråd bildats med  
representation från både näringsliv och kommun.

• För att mäta kommunens myndighetsutövning   
påbörjades 2017 *SKL’s undersökning Löpande Insikt 
där servicen till företagare som har varit i kontakt med 
kommunen mäts. 

För kommunens del handlar undersökningen inte bara 
om företagsklimatet, utan också om att bygga förtroende 
mellan kommunen och näringslivet. Undersökningen möjlig-
gör också att jämföra resultatet över tid.

• För hjälp till att starta eget eller utveckla sitt företag så 
samarbetar kommunen med Nyföretagarcenter Syd 
som erbjuder rådgivning och kompetensutveckling.

• För att specifikt utveckla besöksnäringen driver kommu-
nen projektet ”Destination Svedala” där en destinations-
koordinator är anställd.

Enligt undersökningen har kommunens dialog med före-
tagarna blivit bättre. Kommunen träffar dagligen många 
företagare och synliggör och uppmärksammar dessa i
sociala medier och nyhetsbrev. Tjänstemän och politiker
medverkar på eller arrangerar dessutom näringslivsträffar
för att tilldela information. Trots detta upplever företagarna
att de inte har tillräckligt med bra kunskap om kommunens
näringslivsarbete.
– Nu är det så här de 92 företagarna som har svarat på
enkäten upplever företagsklimatet i Svedala. Och det
måste vi agera utifrån. Resultatet på vissa områden är svårt
att analysera eftersom andra mätningar vi tar del av pekar
åt andra håll, säger Thomas Carlsson, närings- och turism-
utvecklare.

POSITIV UTVECKLING
Företagsamheten och nyföretagsamheten har stigit de 
senaste åren och utvecklingen av företag och andra moms-
pliktiga verksamheters ekonomiska omsättning har i procent 
visat sig bra i jämförelse med riket. 

SKL’s mätning visar att vi är bra inom flera av våra olika 
myndighetsområden så som brandskydd, livsmedelskontroll 
och serveringstillstånd.

Vi har ett bra bemötande, tillgänglighet och kom-
petens, men effektiviteten måste bli bättre. Exem-
pelvis kortare handläggningstider för bygglov. Vi 
arbetar för en förbättrad effektivitet och tydlighet 
i samband med att vi nu gör en omorganisation.

Vi gör även många satsningar i kommunen för 
att attrahera fler företag i fler branscher. Flera 
detaljplaner har ändrats till att tillåta mer handel 
och för att stimulera nyetableringar utvecklar vi 
våra verksamhetsområden. 

Byggandet av bostäder i Svedala fortsätter och
inflyttningen är stor. Denna utveckling är av bety-
delse för företag eftersom den påverkar kompe-
tensförsörjningen, hemmamarknadens storlek och
efterfrågan på offentlig och privat service.

Ett ännu bredare och mångsidigt näringsliv 
bidrar till att Svedala kommun blir mer attraktivt.
Ett bra utbud av nära service, handel och före-
tagstjänster stödjer kommuninvånarnas och de
som arbetar med kommunens vardagsbehov.

– Vi tror att det negativa resultatet i rankingen
handlar mycket om förväntningar. De kommande
åren hoppas vi att redan beslutade nyetablering-
ar i kommunen kommer att färdigställas och
skapa arbetstillfällen och en positiv framtidssyn,
säger Linda Allansson Wester.

74 000 KVM 
MÖJLIGHETER FÖR HANDEL, 

KONTOR OCH INDUSTRI

OM NÄRINGSLIVET 
I SVEDALA KOMMUN
• Antal företag: > 1700 
• Största offentliga arbetsgivaren: Svedala kommun
• Största privata arbetsgivaren: Sandvik
• Nyregistrerade företag under första halvåret: 50 
• Största branscherna i Svedala kommun: Transport och magasinering,  

tillverkning och utvinning, utbildning, byggverksamhet och handel

I Svedala tätort finns två verksamhetsom-
råden, norra och östra, med möjlighet till 
många nya etableringar inom handel, kontor
och industri. Verksamhetsområdena är lättill-
gängliga och ligger i ett trafikintensivt område 
i direkt anslutning till E65 och väg 108.

Av de 19 försäljningsklara tomterna är i dagsläget en 
såld och flera reserverade. Bland branscherna som vill 
etablera sig finns bilförsäljare, möbler, förvaring och 
livsmedelsproduktion på det östra verksamhetsområdet. 

Att det är många företag som har reserverat tomter på det 
östra området, och att det finns flera företag som även är 
intresserade att flytta in på det norra området, är väldigt
positivt. Vi ser det som en bekräftelse på att kommunen 
marknadsförs som en attraktiv etableringsort och att vi på 
ett bra sätt tar hand om de som är intresserade att etablera 
sig i Svedala. För att förenkla köpprocessen för intressenter 
arbetar vi just nu med att fastighetsbilda klart tomterna 
på området. 

Kontakta gärna företagslotsen på: 040-626 81 46 
eller läs mer på svedala.se/ledigt

KONTAKTA 
FÖRETAGSLOTSEN
040-626 81 46
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FREDAG 26/10
SPÖKVANDRING I BOKSKOGEN
BOKSKOGEN KL 19
Ungdomar tillsammans med Ungas fritid 
arrangerar en läskig spökjakt i bokskogen 
som du sent kommer glömma! Vågar du!? 
Håll utkik på våra sociala medier för mer 
information. Facebook: Ungas fritid 
Svedala kommun. Instagram: @ungasfri-
tidsvedalakommun. För dig 10–15 år.

LÖRDAG 27/10
MAGISK FAMILJELÖRDAG
SVEDALA BIBLIOTEK KL 10–13
Trolleriföreställning med Dr Hux kl 11.
Magisk familjelördag med pyssel, tips-
runda och ett besök av trollerikonstnären 
dr Hux.

SÖNDAG 28/10 – TISDAG 30/10
TROPICAL ISLAND MED 
UNGAS FRITID TYSKLAND
Ungdomar tillsammans med Ungas Fritid 
arrangerar en två dagars resa till Tyskland 
för unga 13–16 år. Vi kommer att besöka 
äventyrsbadet Tropical Island och olika 
platser i Berlin. För mer information prata 
med personal på våra mötesplatser i 
Bara, Klågerup och Svedala.

MÅNDAG 29/10
LEGOKUL MED SVEDALA TILLSAMMANS
SVEDALA BIBLIOTEK KL 11–13
Prova lego we-do! Tillsammans bygger  
vi lego-robotar och ser om vi kan få dem 
att röra sig framåt. Passar alla åldrar.

MÅNDAG 29/10
PROVA GREEN SCREEN I HARRY 
POTTERS VÄRLD 
BARA BIBLIOTEK KL 13–15
Kom och lev dig in i Harry Potters 
magiska värld! Klä ut dig till din Harry 
Potter favorit och bli fotograferad med 
Green Screen-teknik. Du får gärna komma 
utklädd eller låna kläder av oss på   
biblioteket. Passar alla åldrar. Drop-in, 
ingen föranmälan. 

MÅNDAG 29/10
MAGISKT PYSSEL
SVEDALA BIBLIOTEK KL 14–17
BARA BIBLIOTEK KL 15–17
Kom till biblioteket och pyssla trollstavar, 
enhörningar och annat magiskt. 

MÅNDAG 29/10
FILMVISNING – FANTASTISKA   
VIDUNDER OCH VAR MAN HITTAR DEM  
BIOGRAF FLAMMAN I SVEDALA KL 17
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket eller 
Ungas fritid från 15/10. Om du gillar 
Harry Potters värld så kommer du definitivt 
bli lika hänförd av professor Scamanders 
äventyr som utspelar sig långt innan 
Harry börjar på Hogwarths. 
Från 11 år, 7 år i vuxet sällskap.

Filmvisning Fantastiska vidunder (Foto: Swedish film).

TISDAG 30/10
MAGISKT PYSSEL 
KLÅGERUPS BIBLIOTEK KL 14–17
Kom till biblioteket och pyssla trollstavar, 
enhörningar och annat magiskt.
 

TISDAG 30/10
MÖTE MED MAGIKERN
KLÅGERUPSKOLANS MATSAL   
KL 9:30–10:30
KUBEN I BARA KL 13–14
Gratisbiljetter till respektive föreställning  
på Klågerups och Bara bibliotek. 
Begränsat antal biljetter.Peter Rosengren 
är en professionell magiker som trollar, 
berättar om sitt trolleri och lär ut ett par 
trick. För dig 9–12 år. 

Möte med magikern (Foto: Peter Rosengren).

TISDAG 30/10 KL 10–14
SVEDALA SCOUTKÅR, SCOUTGÅRDEN,  
GUSTAV ÖSTERLINSVÄG 1
Svedala scoutkår bjuder in till prova-på-
aktiviteter. Alltifrån hantverk och matlag-
ning till samarbetsövningar. Aktiviteterna 
kommer att kunna vara både inne och 
ute, vädret styr! Max 30 deltagare, anmäl 
innan på: www.svedala.scout.se 
För dig 8–15 år.

TISDAG 30/10 
FILMVISNING – HOTELL 
TRANSYLVANIEN, BIOGRAF FLAMMAN  
I SVEDALA KL 14
Gratisbiljetter hämtas på biblioteket från 
15/10. Välkommen att fira halloween 
på hotell Transsylvanien, Greve Draculas 
femstjärniga hotell där monster och deras 
familjer kan vila upp sig. Från 7 år.

TISDAG 30/10
PROVA PÅ KUNG-FU, PARKOUR   
OCH BASKET MED BARA BASKET
KUBEN I BARA KL 11–14
Bara Basket bjuder in till en prova-på  
aktivitet där du kan pröva på kung-fu,  
parkour och basket. För dig 6–15 år.

TISDAG 30/10 
SKAPA DIN EGEN MUSIK
KUBEN I BARA/DROP IN KL 12–18
Är du intresserad av att lära dig skriva 
egen musik ? Eller har du redan börjat 
och behöver få professionell hjälp i 
processen? Workshop Deluxe finns på 
plats i fyra dagar. Kom in och snacka en 
stund eller häng kvar hela dagen! Ingen 
föranmälan eller förkunskap krävs. Frågor? 
Kontakta Lina, tel: 0708-89 64 24. 
För dig 12–18 år. 
 
TISDAG 30/10
PROVA PÅ GITARR MED KULTURSKOLAN
MÖTESPLATSEN UNGAS FRITID SVEDALA  
KL 14–16
Är du nyfiken på gitarr eller vill lära dig 
mer? Kulturskolan finns på plats och lär 
dig det du behöver för att kunna ta 
nästa ton! För dig 6–15 år.

Skapa din egen musik (Foto: Kristoffer Heidenborg).

ONSDAG 31/10 
SVEDALA SCOUTKÅR
SVEDALA, SCOUTGÅRDEN, GUSTAV  
ÖSTERLINSVÄG 1 KL 10–14
Svedala scoutkår bjuder in till pro-
va-på-
aktiviteter. Alltifrån hantverk och 
matlagning till samarbetsövningar. 
Aktiviteterna kommer att kunna vara 
både inne och ute, vädret styr! Max 
30 deltagare, anmäl innan på: 
www.svedala.scout.se.
För dig 8–15 år.

ONSDAG 31/10
HARRY POTTER-KLUBB   
SVEDALA BIBLIOTEK KL 13–15  
BARA BIBLIOTEK KL 14–16
Välkommen till vår spännande Harry Potter 
skola, där du blir expert på alla vidunder 
och hur du besegrar dem. Föranmäl dig 
genom att mejla respektive bibliotek: bib-
lioteket.svedala@svedala.se eller bibliote-
ket.bara@svedala.se. För dig 8–12 år.

ONSDAG 31/10
FRIIDROTT MED BARA FRIIDROTT
BARA KUBEN KL 9–12 
Bara friidrott bjuder in till eftermiddag 
där ni kan pröva på olika friidrottsgrenar.  
Ingen föranmälan krävs. 
För dig 6–15 år.

Moa Sandberg Eriksson (Foto: Emily Dahl).

ONSDAG 31/10 
SKAPA DIN EGEN MUSIK
KUBEN I BARA KL 12–18
DROP IN för dig som vill skapa egna  
lå tar. Workshop Deluxe finns på plats i 
fyra dagar och hjälper dig i processen. 
Kom in och snacka en stund eller häng 
kvar hela dagen! För dig 12–18 år.

ONSDAG 31/10 
PROVA PÅ STREETDANCE 
KUBEN I BARA KL 16–17
SPORTHALLEN I SVEDALA KL 13–14 
Ungdomar i SkolIF, Ungas fritid och 
kulturskolan bjuder in till en dansworkshop 
för alla som är nyfikna på streetdance. 
Kom till Kuben i Bara eller sporthallen 
i Svedala så lär vi oss streetstyle 
tillsammans! Från 12 år.

ONSDAG 31/10 
PROVA PÅ GITARR MED KULTURSKOLAN
KUBEN I BARA KL 14–16
Är du nyfiken på gitarr eller vill lära dig 
mer? Kulturskolan finns på plats och lär 
dig det du behöver för att ta nästa ton! 
Ingen förkunskap krävs.
För dig 6–15 år.

TORSDAG 1/11
MAGISK FILMVISNING
BARA BIBLIOTEK KL 15
KLÅGERUPS BIBLIOTEK KL 13
Kom till biblioteket och se en magisk film. 
Från 7 år.

TORSDAG 1/11 
MULTISPORTS AND SKILLZ MED 
SVEDALA TENNIS 
SVEDALA KL 12–14
Prova på multisport i Tennishallen. Multi 
SkillZ and Sports är en träningsform där 
vi kombinerar många olika idrotter med 
specifika Multi SkillZ övningar. 
Anmälan ska göras senast 27/10 till 
magnus.grahn@svedalatennis.se. 
Kl 12–13, 6–8 år, kl 13–14. 
För dig 9–15 år. 

TORSDAG 1/11
SKAPA DIN EGEN MUSIK
KUBEN I BARA KL 12–18
DROP IN för dig som vill skapa egna lå-
tar. Workshop Deluxe finns på plats i fyra 
dagar och hjälper dig i processen. Kom 
in och snacka en stund eller häng kvar 
hela dagen! För dig 12–18 år.

TORSDAG 1/11 
FRIIDROTT MED BARA FRIIDROTT
SPORTHALLEN I KLÅGERUP KL 13–16
Bara friidrott bjuder in till eftermiddag 
där ni kan pröva på olika friidrottsgrenar. 
Ingen föranmälan krävs. För dig 6–15 år.

ONSDAG 31/10 OCH TORSDAG 
1/11
FÖRFATTARSKOLA MED MOA 
ERIKSSON SANDBERG 
SVEDALA BIBLIOTEK KL 10–13
Författaren Moa Eriksson Sandberg 
kommer till biblioteket i Svedala och 
lär dig att skriva en egen berättelse 
under en två dagars författarskola. Vi 
bjuder på fika under förmiddagen. 
Föranmäl dig genom att mejla: biblio-
teket.svedala@svedala.se.
För dig 10–15 år.
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ONSDAG 31/10 
SKAPA DIN EGEN MUSIK
KUBEN I BARA KL 12–18
DROP IN för dig som vill skapa egna lå-
tar. Workshop Deluxe finns på plats i fyra 
dagar och hjälper dig i processen. Kom 
in och snacka en stund eller häng kvar 
hela dagen! För dig 12–18 år.

ONSDAG 31/10 
PROVA PÅ STREETDANCE 
KUBEN I BARA KL 16–17
SPORTHALLEN I SVEDALA KL 13–14 
Ungdomar i SkolIF, Ungas fritid och 
kulturskolan bjuder in till en dansworkshop 
för alla som är nyfikna på streetdance. 
Kom till Kuben i Bara eller sporthallen 
i Svedala så lär vi oss streetstyle 
tillsammans! Från 12 år.

TORSDAG 1/11 
PROVA PÅ KREATIVT SKAPANDE   
MED KULTURSKOLAN
KUBEN I BARA KL 14–16
Vill du skapa mer i bild och form? Kultur-
skolans lärare finns på plats och inspirerar 
till nya tekniker. Ingen förkunskap krävs.
För dig 6–15 år.

TORSDAG 1/11 
FACKELVANDRING I TORUP, SAMLING 
VID FRILUFTSGÅRDEN KL 17–19
Kom på en stämningsfull fackelvandring. 
Facklor finns att köpa på plats. För mer 
info gå in på www.malmo.se/torup.

FREDAG 2/11
SKAPA DIN EGEN MUSIK
KUBEN I BARA KL 12–18
DROP IN för dig som vill skapa egna  
låtar. Workshop Deluxe finns på plats i 
fyra dagar och hjälper dig i processen. 

Kom in och snacka en stund eller häng 
kvar hela dagen!  
För dig 12–18 år.

FREDAG 2/11 
TENNIS MED SVEDALA TENNIS
SVEDALA TENNISHALL KL 9–12 
Prova på tennis med Svedala Tennis. 
Ingen förkunskap krävs och material 
finns på plats. Anmälan krävs och 
ska göras senast 27/10 till: 
magnus.grahn@svedalatennis.se  
Minitennis ålder 5–7 kl 9–10. Miditennis 
ålder 7–9 kl 10–11. Maxitennis/ung-
domstennis ålder 9–15, kl 11–12.

FREDAG 2/11 
PROVA PÅ KREATIVT SKAPANDE 
MED KULTURSKOLAN
KLÅGERUPSKOLAN MÖTESPLATSEN 
UNGAS FRITID KL 14–16
Vill du skapa mer i bild och form? Kultur-
skolans lärare finns på plats och inspirerar 
till nya tekniker. Ingen förkunskap krävs.
För dig 6–15 år.

FREDAG 2/11 
SPÖKHUS SVEAMATEA
FLAMMAN SVEDALA KL 19
Sveamatea och Kulturhuset Flamman i 
samarbete med Skräckfabriken AB bjuder 
in på spökrunda för fjärde året i rad. Har 
du tillräckligt med mod för att gå den?
Från 12 år. Rekommenderas ej för dig 
som har hjärtproblem eller epilepsi.

LÖRDAG 3/11
TEATERFÖRENINGEN SHOWTAJM
FOLKETS HUS SVEDALA    
KL 11–12 & 13–14
Träffa den nya teaterföreningen Showtajm 
och prova på teater. Under en timme får 

du göra roliga teaterövningar i grupp. 
Max 15 personer per grupp. 
För dig 6–15 år. 

LÖRDAG 3/11 
SPÖKHUS SVEAMATEA
FLAMMAN SVEDALA KL 19
Sveamatea och Kulturhuset Flamman 
i samarbete med Skräckfabriken AB 
bjuder in på spökrunda för fjärde året i 
rad. Har du tillräckligt med mod för att 
gå den? Från 12 år. Rekommenderas 
ej för dig som har hjärtproblem eller 
epilepsi.

SÖNDAG 4/11
TEATERFÖRENINGEN SHOWTAJM
FOLKETS HUS SVEDALA    
KL 11–12 & 13–14
Träffa den nya teaterföreningen Showtajm 
och prova på teater. Under en timme får 
du göra roliga teaterövningar i grupp. 
Max 15 personer per grupp. 
För dig 6–15 år. 

HÖSTLOV PÅ STATARMUSEET
För mer information – gå in på
www.statarmuseet.com

KONTAKT: 
Lina Lejfjord, Ungas fritid, 
0709-89 64 24, lina.lejfjord@svedala.se
Sara Elmqvist, Biblioteket, 
040-626 82 03, sara.elmqvist@svedala.se
Mats Olofsson, Kulturskolan, 
040-626 86 03, mats.olofsson@svedala.se 
Jamine Wahlström, integrationskoordinator 
040-626 81 81, jasmine.wahlstrom@
svedala.se

Vi reserverar oss för eventuella fel och 
ändringar.

KOM PÅ IDÉVERKSTAD PÅ SVEDALA BIBLIOTEK!
Vad tycker du är mest intressant i Svedalas historia? Hur 
kan den bli levande för fler? Nyfikna och historieälskare – 
var med och forma arbetet med Svedalarummet! 
Varmt välkommen på idéverkstad på Svedala bibliotek 
den 10 november kl 11.

Under idéverkstaden kommer projektledare Zanna Friberg 
och kultur- och bibliotekschef Eva Thorgilsson berätta om 
projektet ”Svedalarummet – Lär känna din hembygd” och 
samla in era åsikter och förslag på hur Svedalarummets 
samling av bland annat tidningsurklipp, böcker och foton 
kan göras mer levande och användbara. Fika serveras.
Anmäl dig genom biblioteket på 040-626 82 03 eller till 
biblioteket.svedala@svedala.se. 

VILKET ÄMNE VANN?
Under Svedalas Kulturkalas den 6 oktober fick de intres-
serade vara med och rösta på vilket historiskt ämne det 
skulle vara roligt att få reda på mer om. Kandidaterna för 
omröstningen var: Byggnader då och nu, Forntida Svedala, 
Historiska lokalkändisar, Slott och Herrgårdar, Industri  
och näringsliv, Gatunamnens historia samt den vinnande  
kandidaten Livsöden i trakten. 

SVEDALARUMMET – LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD

Missade du omröstningen? Då har du en ny chans att 
göra din röst hörd och påverka arbetet med projektet på 
idéverkstaden den 10/11!

Kontakt: Zanna Friberg, projektledare Kulturarv,   
Svedala bibliotek, zanna.friberg@svedala.se. 

6 7

En inspirationsdag med kocken, känd från TV4:s Sveriges 
yngsta mästerkock, var priset när Hattstugans förskola 
i Bara vann tävlingen Kök och pedagogik.

Att barnen får provsmaka, baka, laga och prata om mat tillsammans med 
pedagoger och förskolans kock Gertie är inga konstigheter. Deras arbete 
med måltidspedagogik och minskat matsvinn gav dem en vinst i tävlingen 
Kök och pedagogik som branschföreningen Kost & Näring anordnar.

Barnen belönades med en inspirationsdag med TV-kocken Paul Svensson. 
Tillsammans lagade de färskpasta med en pastamaskin lånad från Pauls 
kompis Tareq Taylor.

Hattstugan valdes ut att delta i det kommunövergripande projektet ”Överta 
steget” som drivs av Hållbar Utveckling Skåne och Länsstyrelsen Skåne. I projek-
tet igår Utbildning och Måltidsservice ingår och syftet är att minska avfallsmäng-
derna i offentlig verksamhet. Målet är att minska matsvinnet med 33 procent. 

Förskoleläraren Sophie Andersson och kocken Gertie Jönsson är nyckelpersoner 
i projektet och har varit runt i landet och pratat om deras framgångar. 
För att se bilder: sök på ”Måltidsservice, Svedala kommun” på Facebook 
och Instagram.

PASTAFEST MED 
TV-KOCKEN PAUL SVENSSON

Vår kommun är med i den största resvaneun-
dersökningen i Skåne någonsin. Vi vill gärna 
veta hur du reser en vanlig dag! Därför ge-
nomför vi tillsammans med samtliga kommu-
ner i Skåne, Region Skåne och Trafikverket en 
stor enkätundersökning. Genom att dela med 
dig av hur du har rest under dagen får du  
möjlighet att vara med och påverka framti-
dens sätt att resa. 

I Svedala kommun är det 2 077 slumpvis utvalda personer 
som nyligen fått en enkät i sin brevlåda där vi ber personer-
na att svara på ett antal bakgrundsfrågor och sedan fylla i 
alla resor de gör under en dag i en resedagbok. De som 
uppmanas svara speglar en bredd i befolkningen. 

Resultatet kommer vi att använda för att följa upp hur re-
sandet ser ut i Svedala kommun samt i Skåne i stort. För att 
det ska vara möjligt att se förändringen är undersökningen 
gjord på ungefär samma vis som tidigare undersökningar 
2007 och 2013. Har du fått ett kuvert hem i brevlådan 
vill vi verkligen uppmana dig till att delta. Ditt svar är viktigt 
och resultatet kommer att användas för att förbättra möjlig-
heterna att gå, cykla, åka kollektivtrafik och köra bil i hela 
Skåne.

Även du som inte har fått en enkät i brevlådan kan 
berätta om dina resor under en dag. Webbenkäten 
finns på www.resvaneundersokning.se. Låt oss veta 
hur du reser och varför! 

Vad har du för resvanor? Var med och ge dina synpunkter i en stor undersökning.



Nalleövernattning
Svedala bibliotek fredag 26/10 kl 16
Vi firar internationella nalledagen med 
en nalleövernattning på biblioteket. 
Ta med ditt gosedjur och lyssna på 
en godnattsaga tillsammans innan vi 
bäddar ned dem. Kom och hämta ditt 
gosedjur nästa morgon och se vad 
det har hittat på för bus under natten!
Ingen föranmälan.

Varning för jazz – När populär-
musiken kom till Sverige 
Bara bibliotek onsdag 7/11 kl 19
För ganska precis 100 år sedan kom 
den ultramoderna musikstilen JASS till 
Sverige. Den nya flugan jämfördes 
med pest och kolera. Moralpaniken 
är lätt att göra sig lustig över idag, 
vilket är just vad Erik Ask-Upmark gör i 
detta unika och roande föredrag! Erik 
är till vardags Sveriges främsta och 
enda trattgrammofons-DJ. Biljetter på 
biblioteket från 24/10. Pris 50 kr.

Kompanjoner – Hunden och  
människan mellan stenålder och  
nutid Bara bibliotek onsdag 21  
november kl 19
Hunden har varit en betydelsefull kom-
panjon till människan under hela den 
förhistoriska tiden. Föreläsaren Kristina 

Jennbert, professor i arkeologi och 
Elisabeth Iregren, professor i oste-
ologi, berättar om hur människans 
samarbete med hundar uppkom 
genom sociala behov och hur männ-
iskors värden och attityder till dessa 
djur påverkats. Hundar var en del av 
människans liv, livsstil och kulturella 
uttryck. Föreläsning är en del av Lunds 
universitets forskarturné. Gratisbiljetter 
på biblioteket från 7 november.

Adventsläsning
Bara bibliotek tisdag 27 november, 
4 december, 11 december och 
18 december kl 10
Vi läser in julen med mysiga berättel-
ser för barn i åldrarna 3-6 år. 
Föranmäl dig till biblioteket.

Mannen som uppfann julen  
– Charles Dickens och det 
viktorianska julfirandet 
Klågerups bibliotek tisdag 
27 november kl 19
Julen står runt hörnet! Kom i stämning 
och lyssna på Birgitta Berglund, lektor 
i engelsk litteraturvetenskap, berättar 
om författaren Charles Dickens och 
julfirandet i 1800-talets England. Före-
läsning är en del av Lunds universitets 
forskarturné. Gratisbiljetter på bibliote-
ket från 12 november.

Konstföreläsning om Jenny Nyström
Svedala bibliotek onsdag 
28 november kl 19
Carina Engström berättar med ord och 
bilder om Jenny Nyström, konstnärin-
nan bakom några av våra mest klas-
siska julmotiv och aktuell i en utställ-
ning på Sven-Harrys konstmuseum. Ett 
samarrangemang med ABF Sydvästra 
Skåne. Biljetter på biblioteket från 12 
november. Pris 50 kr.

Nalleövernattning.
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SPÄNNANDE AKTIVITETER PÅ DITT BIBLIOTEK
Vad händer i kommunen nu när valdagen den 
9 september är förbi och Svedala kommuns 
medborgare har röstat?

SÅ HÄR RÖSTADE BOENDE I SVEDALA KOMMUN
Det är väljarna som valt kommunfullmäktiges 45 ledamöter. 
I kommunfullmäktige finns det nu tio partier, vilket är två fler 
än efter förra valet 2014. De nya partierna är Älska Sve-
dala, som är ett nybildat parti, och Kristdemokraterna, som 
efter åtta år återigen kommit in i Svedala kommunfullmäktige. 
Av de invalda 45 ledamöterna i kommunfullmäktige är 21 
nya i uppdraget och 24 ledamöter är omvalda. 

Totalt röstade 13 996 personer i kommunalvalet, vilket är 
88,90 % av antalet medborgare som är röstberättigande. 
Det är ett högt valdeltagande som är något högre än vid 
valet 2014. 

MEDBORGARNA I SVEDALA KOMMUN   
RÖSTADE SÅ HÄR:
Mandatfördelning i kommunfullmäktige period 2018–2022

Det blir totalt 45 mandat. 

Varje parti har också ersättare som kallas in efter en särskild 
beslutad ordning om någon ledamot är förhindrad att delta 
i något möte eller beslut. 

FÖRHANDLING
När valresultatet är klart startar de politiska partierna 
processen kring hur kommunen ska styras och ledas. Vissa 
partier kan komma överens om att samverka i en så kallad 
valteknisk samverkan, eftersom de ser fler fördelar med att 
samverka än att stå ensamma. 

KALENDARIUM – VIKTIGA DATUM SOM BERÖR VALET
17/10: Det nya kommunfullmäktige möts för första gången. 
Det nya kommunfullmäktige utser ordföranden och val-
beredning. 
5/12: Kommunfullmäktige utser vilka som ska sitta i de 
olika nämnderna och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige 
tar också ställning till hur många ledamöter, ersättare och 
insynsplatser det ska finnas i nämnderna, kommunstyrelsen 
och utskotten. 

ANDRA VIKTIGA BESLUT I     
BÖRJAN AV MANDATPERIODEN
28/11: Kommunfullmäktige antar Svedala kommuns bud-
get för 2019 och fattar beslut om den kommunala skattesat-
sen 2019 och antar även Svedala kommuns Översiktsplan 
2018. Du är välkommen att titta på när kommunfullmäktige 
sammanträder. Antingen kommer du till Naverlönnsalen på 
kommunhuset i Svedala, eller tittar på nätet via webb-TV, 
se www.svedala.se.

NYA FÖRTROENDEVALDA PÅ PLATS
• Den 17 oktober sammanträdde det nya kommunfull-

mäktige för första gången. 
• I januari 2019 börjar den nya kommunstyrelsen och  

de nya nämnderna  sitt arbete.
• Efter bolagsstämmorna i maj 2019 börjar de nya  

ledamöterna i de kommunala bolagen sitt arbete.
• Under september 2019 sker valen om vilka nämnde-

män som ska tillträda Ystad tingsrätt 2020. 

I början av nästa år utbildas samtliga av kommunens  
förtroendevalda kring vad kommunen ansvarar för, hur 
kommunen fungerar och hur organisationen ser ut. 

VAD HÄNDER EFTER VALET?

Moderaterna 11

Centerpartiet 2

Liberalerna 2

Kristdemokraterna 1

Socialdemokraterna 9

Vänsterpartiet 1

Miljöpartiet de gröna 2

Sverigedemokraterna 13

Älska Svedala 2

Barapartiet 2

Det är inget krav att det finns saker för eleven att göra. Det 
viktigaste är att eleven får en inblick i själva yrket och får 
vara med och se hur det fungerar ute i arbetslivet. Vi söker 
därför företag, stora som små för att elever ska få en tjuvtitt 

SKOLA KONTAKTPERSON PRAKTIKVECKA

Klågerup- och Spångholmsskolan helene.westerling@svedala.se V. 14 och 15

Naverlönnskolan jeanette.sorensen@svedala.se V. 12 och 13

Aggarpsskolan eva.jakobsson@svedala.se V. 19 och 20

in i arbetslivet och kanske till och med bidra. Kontakta 
någon av dessa skolor för att säkra en praoelev inför 
vårterminen. Stort tack på förhand till dig som tar emot 
och guidar en elev mot framtiden!

KAN DU TÄNKA DIG ATT TA EMOT EN PRAOELEV?
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TILL ALLA 
FÖRETAGARE

SÄG JA

Gramofon-DJ Erik Ask-Upmark.
Charles Dickens och det viktorianska 
julfirandet.

Jenny Nyström.

Nobelcirkel.

Svedalska Akademins Nobelcirkel 
Svedala bibliotek, Bara Bibliotek 
och Klågerups bibliotek 
Nobeldagen 10 december kl 15−17
Inget Nobelpris i litteratur i år. Men 
lugn, det ordnar den Svedalska 
akademin! Besök ditt bibliotek någon 
gång mellan 8 oktober och 7 novem-
ber och rösta på den som du tycker 
ska vinna bland sju nominerade 
författare. 12 november avslöjar vi 
den alternativa Nobelpristagaren och 
på Nobeldagen 10 december är alla 
som vill välkomna till en Nobelcirkel 
där vi diskuterar författarens verk. 
Givetvis bjuder vi på festligt bubbel i 
sann Nobelanda!
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FONDMEDEL ATT SÖKA
SVEDALA KOMMUNS ÄLDRE GER 
ÄLDREOMSORGEN HÖGA BETYG

VEM BLEV ÅRETS SENIORINSPIRATÖR?

Nya öppettider på Ungas fritid! 
Mellan kl 16–18 är ungdomar välkomna att planera, 
spela sällskapsspel, få läxhjälp och för att ha möten i 
sina grupper. 
Svedala och Bara: Måndag-torsdag kl 16–21. 
Fredag kl 16–23. 
Klågerup: Måndag-torsdag kl 16–21. Fredag kl 16–23.

Läxläsning Ungas fritid
Ungas fritid erbjuder läxläsning för alla på Ungas fritid
Tisdagar och onsdagar kl 16–18.

Unga möter Unga söker nya ungdomsledare! 
Unga möter unga är en ungdomsdriven förening där ung-
domsledare arrangerar olika aktiviteter för unga i åldern 
13–18 år i Svedala kommun och som nu söker nya med-
arbetare. Nyfiken på att veta mer? Kika in på Instagram: 
@Unga_moter_unga. Ta även möjligheten att prata med 
personal på mötesplatserna för mer information.

Naverlönns Kultur Crew söker nya medlemmar! 
Naverlönns Kultur Crew är för dig som går på Naver-
lönnsskolan. Här anordnas roliga event så som äggjakten 
i påskas och halloweenfestivalen i höstas. De har möte på 
elevensval och på mötesplatsen hos Ungas fritid. Just nu sö-
ker Naverlönns Kultur Crew nya ambitiösa elever i åk 6–9.
Nyfiken på att veta mer? Ta möjligen att prata med perso-
nal på mötesplatserna för mer information.

Tjejträff med Ungas fritid
Lördag den 24 november kl 14 är alla som identifierar 
sig som tjej i ålder 13–18 välkomna till kuben i Bara.
Vi kommer snacka, äta mat och kolla på film! 

Resa till Tyskland
28–30 oktober arrangerar ungdomar tillsammans med 
Ungas fritid en resa till Tyskland för ungdomar i åldrarna 
13–16 år för att besöka Tropical Island och Berlin.
Totalt 50 ungdomar från Svedala, Bara och Klågerup ska 
följa med. En resa som gick i uppfyllelse för våra unga. 
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I vanlig ordning har Socialstyrelsen genomfört den årliga under-
sökningen av vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Alla som 
fyllt 65 år och har hemtjänst eller bor på äldreboende fick där-
för möjlighet att svara på en enkät vilket gav ett mycket positivt 
resultat.

”Vi har en god vård och omsorg i Svedala kommun”, säger områdeschef Maria 
Danielsson, vilket resultatet från Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen” samt resultatet i Öppna jämförelser som kom tidigare i år visar på.

Undersökningen ger möjlighet för äldre att svara på frågor kring hur de upplever 
äldreomsorgen. Inom både hemtjänst och särskilt boende är det över 90% som har 
förtroende för personalen, över 95% anser sig bli bra bemötta av personalen och 
över 90% känner sig sammantaget nöjd med både hemtjänsten och det särskilda 
boendet. Med andra ord får Svedala kommuns äldreomsorg riktigt höga betyg. 

Vår personal gör ett fantastiskt arbete ute i våra verksamheter och det är något som 
vi är mycket stolta över, säger områdeschef Maria Danielsson. 

Vård och omsorg arbetar aktivt med resultaten från de olika nationella undersökning-
arna men även från vår egen brukar- och anhörigundersökning som genomförs varje 
höst. I alla undersökningar som görs så kommer det också fram delar som vi kan 
arbeta mer med och förbättra. Vi använder resultaten för att höja kvaliteten för våra 
brukare. I Svedala anser vi att god kvalitet skapas av kompetenta medarbetare som 
trivs med sitt arbete, vilket i sin tur är en förutsättning för att medborgarnas ska bli 
nöjda. Vill du ta del av hela undersökningen besök Socialstyrelsens hemsida: 
www.socialstyrelsen.se/publikationer2018

Socialnämnden ska årligen dela ut ett pris till den eller dem 
som utfört en bra insats för äldre i kommunen. Privatperso-
ner, föreningar och företag kan bli nominerade samt no-
minera. Socialnämnden utsåg Ann-Magreth Albin till Årets 
seniorinspiratör med den följande motiveringen:
”Ann-Magreth Albin är en flitig debattör som brinner för de 
äldre. Hon har ett starkt lokalt engagemang och lägger ner 
mycket tid och energi på just äldrefrågor. Hon engagerar 
sig inte bara för de äldre utan även för dem som arbetar 
med äldre personer. För oss i SKPF pensionärerna Svedala 
avd 105 är Ann-Magreth Albin det självklara valet som 
Årets seniorinspiratör! Hon bevakar våra frågor som ingen 
annan och hon deltar aktivt i många olika forum. Ann-Mag-
reth är påläst i ämnena och står på sig väl i debatterna.”

MISSA INTE MÖJLIGHETEN 
ATT NOMINERA NÄSTA ÅRS 

SENIORINSPIRATÖR!
Finns det någon i din närhet, person, förening eller 

företag som du tycker gör en bra insats för de äldre? 
Skicka in ditt förslag med motivering till 

registrator.sn@svedala.se senast 31 januari 2019. 

Inom område Vård och omsorg finns två stiftelser att ansöka 
om bidrag ur:
• Svedala sociala samstiftelse
• Syskonen Amanda och Gustaf Danielssons i   
 Lilla Bramstorps stiftelse.

Båda stiftelserna är till för att främja barn- och ungdomsvård 
samt att bistå äldre och personer med funktionsvariation. 
Bidrag utgår inte till ändamål som enligt lag ska tillgodoses 
med skattemedel.

SVEDALA SOCIALA SAMSTIFTELSE
För att söka bidrag ur Svedala sociala samstiftelse så måste 
man vara folkbokförd och boende i Svedala kommun. 
Bidrag kan lämnas till både enskilda personer och organi-
sationer. 

SYSKONEN AMANDA OCH GUSTAF DANIELSSONS  
I LILLA BRAMSTORPS STIFTELSE 
För att söka bidrag ur Syskonen Amanda och Gustaf 
Danielssons i Lilla Bramstorps stiftelse ska man vara folk-
bokförd i Svedala kommun och boende i före detta Bör-
ringe församling. Bidrag kan lämnas till enskilda personer.

Skriftlig ansökan till respektive stiftelse ska skickas senast 
23 november varje år.

ANSÖKAN
Du kan ansöka på Svedala kommuns webbplats under 
Självbetjäning/E-tjänster. Det går även bra att skicka in 
din ansökan till Svedala kommun, Vård och omsorg,  
233 80 Svedala. För mer information, kontakta Ingrid 
Kjellberg 040-626 81 73.

Årets seniorinspiratör.

Ann-Magreth Albin utses till årets seniorinspiratör för 
hennes stora engagemang i samhällsfrågor gällande äldre 
människor i Svedala kommun. Priset delades ut under årets 
seniordagar. 

Svedala kommun gratulerar Ann-Magreth till utmärkelsen 
och tackar för hennes stora engagemang!

ÖVRIGA NOMINERADE TILL ÅRETS SENIORINSPIRATÖR:
Camilla Svensson, undersköterska på Toftaängen 
Camilla sprider glädje till alla, både boende och anhöriga. 
Hon är sköterskan som utgör under.
Maria Elvingsson, seniorgymnastiken 
Med devisen ”man kan alltid göra något” så peppar Maria 
oss deltagare på Seniorgymnastiken till att röra på oss!
Kontakta Moa Blom om du vill ta del av de fullständiga 
nomineringarna. moa.blom@svedala.se, 040-626 81 87.
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Ungas hälsa är en pågående insats utifrån resultaten i folk-
hälsoundersökningen, där arbete sker med fokus på nätva-
nor, mående, stress och bjudvanor. Arbetet är ett samarbete 
mellan Elevhälsan, Socialtjänst, Ungas fritid och Polis.

Åk 7 arbetar med nätvanor via temat Superföräldrar på nätet för att skapa en 
medvetenhet hos både föräldrar och barn.

Nytt för detta året är att samtliga elever i åk 8 kommer arbeta med workshops 
som berör stress och mående under två halvdagar, en på höstterminen och en 
på vårterminen.

Workshops har ägt rum under oktober månad i respektive skolas matsal/
samlingssal. Under dessa träffar har personal från Elevhälsan, Ungas fritid  
och Socialtjänsten varit delaktiga för att skapa förutsättningar för barn och 
föräldrar att ta makten över ungas hälsa.

Hur kan vi tillsammans skapa ett samhälle där 
alla känner sig trygga, delaktiga och trivs?
Rådet för trygghet och folkhälsa bjuder till-
sammans med mötesplats Svedala Tillsam-
mans in till träffar för ”Lokala Nätverk” för 
att samtala om trygghet och folkhälsa. Till-
sammans lyfter vi blicken framåt och diskute-
rar möjligheter för ett tryggare och trevligare 
Svedala. 

Detta kom vi fram till under första mötet i Lokala nätverk som 
ägde rum på Svedala bibliotek: 
• Gatu- och parkenheten tillsammans med skolorna ska 

se över utbildning i trafikregler för cykeltrafikanter.
• Möte är inbokat angående uppstart av en bokcirkel på 

lätt svenska. 
• Gruppen Nattvandring och Ungas fritid har inlett ett 

samarbete. Även trygghetsvärdarna och Nattvandring 
ska börja samarbeta.

• Nattvandring ska delta på föräldramöten.

80 år gamla dagvattenledningar i kyrkogatan 
i Svedala ska nu bytas ut för att öka hållbar-
heten. För att slippa gräva upp gatan flera 
gånger passar vi på att samtidigt byta spill-
vatten- och vattenledningar samt ledningarna 
till tomtgränserna. Svedala Fjärrvärme lägger 
även ner fjärrvärmeledningar. 

Vi börjar arbetet vid Södergatan i december 2018 och 
avslutar vid Almgatan. Vi beräknar att vara klara i juli 
2019. 

Dagvatten är regn- och smältvatten som leds bort från tak, 
gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor.
Spillvatten kan komma från såväl hushåll som industri, 
biltvättar och andra verksamheter. Spillvatten från hushåll 
består av spillvatten från toaletter, bad, disk och tvätt. 
Spillvatten är det som många kallar avloppsvatten.

VATTENAVSTÄNGNING
Vi informerar i förväg på hemsidan svedala.se, Svedala 
kommuns Facebooksida samt via sms när vi planerar att 
stänga av vattnet. Passa på att registrera ditt mobilnummer 
hos oss så att du inte missar viktig information på svedala.
se/smsavisering.

HUR PÅVERKAR ARBETET OMRÅDET
• Begränsad framkomlighet, framför allt på Kyrkogatan. 

Vi utför arbetet i etapper och stänger därför av gatan 
etappvis för fordonstrafik vartefter arbetet utförs.

• Grävmaskiner och lastbilar kommer befinna sig på  
den berörda sträckan.

• Busstrafiken påverkas delar av planerad byggperiod. 
Skånetrafiken planerar för en omläggning av trafiken.

• Vi gör nödvändiga avspärrningar för att skydda alla 
trafikanter.

• Vi bedriver arbetet så att gång-, cykel- och biltrafik i  
så stor utsträckning som möjligt kommer fram till  
fastigheterna.

VÄLKOMMEN TILL BARAS NYA HUNDRASTPLATS
Välkommen med era fyrbenta vänner till Baras nya hund-
rastplats! Den nya hundrastplatsen vid Talldungen i Bara 
är färdig och erbjuder nu alla hundägare möjligheten att 
släppa sina hundar lösa på denna väl tilltagna gräsyta. 
Hit kan man ta sig om man vill träffa andra hundägare och 
låta hundarna få springa av sig. Ytan är stängslad och har 
flera ingångar med grind. Hundrastplatsen är utrustad med 
picknickbord, hundlatrin och hundbajspåsar. Vi hoppas att 
denna hundrastplats ska bli väl använd och uppskattad.

GÅNG- OCH CYKELVÄG LÄNGS BARA OCH KLÅGERUP  
Just nu pågår arbetet med att göra det sista på gång- och 
cykelvägen mellan Bara och Klågerup. Sträckan är cirka 
3,8 km lång. Längs sträckan finns rörelsestyrd solcells-
belysning som tänds upp automatiskt. Hela sträckan är 
asfalterad däremot är den totala bredden en kombination 
av asfalt och grus. Det är tillåtet att rida på den asfalterade 
delen. En fantastisk cykelväg är äntligen på plats!

BUSSTATION I KLÅGERUP
Klågerups busstation byggs om under hösten. Hållplatsens 
nya utseende är ett samarbete mellan Svedala kommun och 
Skånetrafiken. Busstationen rustas upp med ny utrustning 
såsom väderskydd, cykelgarage, avgång- och ankomstskylt-
ning, cykelställ och cykelpump. Hållplatsens nya utformning 
visar på att Klågerups busstation är en viktig knutpunkt för 
kollektivtrafik och ska återspeglas i utseende och möjlighe-
ter att pendla på ett bra och bekvämt sätt. 

MIDSOMMARÄNGEN I KLÅGERUP
Under hösten kommer ett arbete med att utveckla och för-
bättra Midsommarängen i Klågerup att ske. Tanken är att 
utveckla Midsommarängen till att i framtiden ha en tydligare 
parkkaraktär. Midsommarängen ska få utökad belysning för 
ökad trygghet och trevnad. Vi kommer även planterar flertal 
plantor och under hösten kommer ett nytt nappaträd med 
belysning att planteras. För att försöka minska nuvarande 
problemen med väta i marken gör vi en damm som kommer 
fånga upp dagvattnet. Utöver denna insats kommer det 
befintliga gångsystemet ses över, breddas och förbättras. 

PENSIONÄRSÄNGEN I KLÅGERUP
I höst ska Pensionärsängen i Klågerup utvecklas för att 
framöver bli en minipark, en mindre oas som kan locka till 
umgänge, aktivitet och lek. Grönytan ska göras mer inbju-
dande genom att beskära befintlig buskvegetation, anläg-
ga ett stigsystem och framförallt göra platsen mer trygg och 
inbjudanande genom belysning. Det kommer finnas nya 
platser att sitta på och blomstrande lökar och mindre träd 
kommer att planteras. 

NY LEKPLATS VID DUBBELDAMMARNA I BARA
Den nyanlagda temalekplatsen vid Dubbeldammarna är 
snart helt färdigställd. Vi väntar tyvärr på försenade bygg-
delar till klätterställningen. Tills detta är åtgärdat kommer 
lekplatsen av säkerhetsskäl inte vara helt öppen. Grönytor-
na runt lekplatsen kommer även planteras med träd för att 
skapa en mer ombonad parkkänsla.

TA MAKTEN! UNGAS HÄLSA ÅK 8

VI BYGGER I BARA OCH KLÅGERUP

VI RENOVERAR VA-LEDNINGAR I KYRKOGATAN

OPEN SPACE
Amanda Stjärnsqvist, mötesplatsutvecklare, håller i arrang-
emanget och utgår från mötesformen ”Open Space” som 
innebär att alla har möjlighet att lyfta frågor och förslag som 
vi sedan diskuterar tillsammans. Alla som har ett engage-
mang eller intresse i frågan är välkomna!

TID OCH PLATS FÖR KOMMANDE MÖTE
25 oktober kl 16:30–18:30, Bara bibliotek
27 november kl 16:30–18:30, Klågerups bibliotek

KONTAKT
För frågor om Lokala nätverk eller Rådet för trygghet 
och folkhälsa, kontakta Tomas Djurfeldt, områdeschef 
Kultur och fritid, på tomas.djurfeldt@svedala.se eller via 
040-626 82 46.

För frågor gällande metoden Open space eller mötes-
platsen Svedala Tillsammans, kontakta Amanda Stjärnqvist, 
mötesutvecklare, på amanda.stjarnqvist@skurup.se eller 
via 0738-56 09 88.

VÄLKOMMEN PÅ ”LOKALA NÄTVERK”    
OCH BIDRA TILL ETT FÖRBÄTTRAT SVEDALA

VILL DU VETA HUR VI ARBETAR OCH HÅLLA 
DIG UPPDATERAD UNDER ARBETETS GÅNG?

Besök svedala.se/kyrkogatan. Vi hoppas att du 
har överseende med de störningar som arbetet 
kan innebära. Har du frågor är du välkommen 
att kontakta oss på 040-626 80 00 eller 
kommunen@svedala.se
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Sedan den 17 september har kundservice bemannat 
receptionen på Arbete och integration på Stationsplan 1 
i Svedala. Här kan du hämta blanketter, lämna brev och 
ansökningar samt få hjälp med att komma i kontakt med 
handläggare. 

ÖPPETTIDER I RECEPTIONEN 
Måndag–torsdag kl 13–16:30. Fredagar kl 13–15.
Behöver du komma i direkt kontakt med en handläggare 
kan du besöka Öppen mottagning tisdagar och torsdagar 
kl 13–15. 

Varje torsdag klockan 16:30–18:30 öppnar 
biblioteket i Svedala upp dörrarna och erbjud-
er en träffpunkt för Svedalas medborgare. 
Träffpunkten heter Svedala Tillsammans och 
har som syfte att öka känslan av delaktighet 
och gemenskap i Svedala kommun.

Svedala Tillsammans är träffpunkt för medborgarna, av 
medborgarna. Med hjälp av medskapande metoder för  
vi samman kommuninvånare med civilsamhälle, tjänsteper-
soner och andra aktörer. Medskapande metoder tillåter 
och lyfter upp olika perspektiv och främjar dialog mellan 
människor. Vi uppmuntrar därför deltagarna att dela med 
sig av sina önskemål och idéer. Utifrån detta bygger vi 
sedan upp Svedala Tillsammans olika aktiviteter, både för 
vuxna och barn.  

SAMARBETE OCH STUDIEBESÖK 
Svedala Tillsammans utgår från biblioteket i Svedala men 
kan ibland lämna lokalen för studiebesök eller andra aktivi-
teter. Som exempelvis i september då vi hade temat ”Kultur 
och Demokrati” och besökte Kulturskolan och Kulturhuset 
Flamman. 

Vi försöker bjuda in personer som kan hålla i aktiviteterna, 
vilket varit uppskattat av både deltagare och de personer 
som bjuds in. Tidigare har vi fått besök av allt ifrån barn-

rättsorganisationen FreeZone som pratat om barnkonven-
tionen till valledaren Kristina Larsen som prata om valet 
2018. I höstas hade vi dessutom ett samarbete med Kultur 
och fritid där vi anordnare Lokalt nätverk ihop. I oktober 
behandlar vi digitala svårigheter och i november fokuserar 
vi på träning och hälsa.  
”Jag kommer till Svedala Tillsammans för att lära känna 
Svedala. Jag kommer från Afghanistan och det är svårt för 
mig att träffa nya vänner och lära mig om Sverige. Därför 
kommer jag till Svedala Tillsammans! Och det är bra för 
jag har fru och barn och här kan jag ta med hela familjen. 
Det var jättekul när vi besökte Kulturskolan, både för mig 
och mina barn”, berättar Enayat Payenda, som ofta besöker 
Svedala Tillsammans. 

Det är kostnadsfritt att besöka Svedala Tillsammans och 
delta i aktiviteterna. Har du något förslag på aktiviteter 
är det alltid välkomnat. Det finns även möjlighet för både 
privat-och tjänstepersoner att hålla i föredrag, workshops 
eller dialogsforum. 

VILL DU VETA MER OM SVEDALA TILLSAMMANS?  
Amanda Stjärnqvist, Mötesplatsutvecklare.
Telefon: 0738-56 09 88, amanda.stjarnqvist@skurup.se
Svedala Tillsammans på Facebook: www.facebook.com/
svedalatillsammans.

BEMANNAD KUNDSERVICE     
PÅ ARBETE OCH INTEGRATION

SVEDALA TILLSAMMANS – FOKUS PÅ MÖTEN MELLAN SVEDALABOR

Lina Lejfjord från Ungas fritid och Enayat 
Payenda besökare är de som står upp. 

Deltagare på träffpunkten Svedala 
Tillsammans.

Lektion i datorkunskap.

MÖTESPLATSEN LINDEN STÖDJER MUSIKHJÄLPEN 2018!

HUR HITTAR JAG   
LEDIGA HALLTIDER?
Vill du boka lokal? I bokningssystemet 
FRI ser du lediga tider och bokningar 
i alla lokaler som kommunen hyr ut 
för idrott, motion, möten och kultur. 
Bokningssystemet hittar du på vår 
hemsida www.svedala.se. Sök sedan 
på ”Boka lokal”.

Medarbetare på Kundservice. Viveca Wimborn Odder och Nedal Alghentawi.

Årets tema på Musikhjälpen är ”Alla har rätt att funka oli-
ka”. Mötesplats Linden är en öppen mötesplats där du kan 
få stöd och stöttning till en bättre vardag genom menings-
full sysselsättning och en social gemenskap. Tillsammans 
kommer vi att skapa ett Musikhjälpen-arrangemang den 15 
december. Om du känner att du har behov av Mötesplats 

Lindens verksamhet är du välkommen att delta i skapandet 
av detta arrangemang. Kanske vill du framträda eller  
hjälpa till bakom kulisserna? Kom till Mötesplats Linden  
på Lindgatan 3 i Svedala så berättar vi mer!
Öppettider: Måndag, tisdag, fredag kl 9–15
Onsdag kl 9–14. Torsdag kl 9–19.

ATT TÄNKA PÅ VID VEDELDNING
Vid eldning i lokaleldstäder såsom braskaminer, öppna 
spisar och kakelugnar, finns det risk att närboende kan 
störas av röken. Felaktig eldning kan ge negativ påverkan 
på luftkvaliteten och om husen ligger tätt eller skorstenen 
för låg eller kan störningarna bli större. Dessutom riskerar 
utsläppen vid felaktig eldning bli avsevärt större vilket kan 
bidra till negativa hälsoeffekter. 

Enligt lag är var och en skyldig att se till att eldningen inte 
stör någon annan. Om det finns risk för besvärligheter kan 
Bygg- och miljönämnden ställa krav på åtgärder för att 
störningen ska begränsas. Det kan ske genom begränsning 
av när eldning får ske och i särskilt besvärliga fall kan eld-
ning komma att förbjudas helt. Läs mer om vad som gäller 
vid vedeldning på www.svedala.se.

HAR DU FRÅGOR?
Kontakta gärna Karin Bugge, miljöadministratör
040-626 82 28, karin.bugge@svedala.se.

AGGARPSSKOLANS    
SKOLRESTAURANG NU PÅ INSTAGRAM
Här bjuds du på frestande matbilder och kockarnas arbete med 
måltidspedagogik. Efter vecka 44 startar Kockfritids, som är ett  
samarbete med skolans fritids. Tillsammans med David är det kockarna 
Ellionor, Fredrik och Katarina som lagar, serverar och välkomnar sina 
550 matgäster. Förutom två lunchrätter bjuds eleverna på en färg-
sprakande salladsbuffé och nygräddat bröd. Sök på #aggarpssko-
lansskolresturang på Instagram för att se inspirerande matbilder. 

BOKA DIN FÄRDTJÄNST 
INFÖR JUL- OCH  
TRETTONHELGEN I TID 
Var ute i god tid för att säkra dig om att få 
färdtjänst på de tider som passar dig bäst 
inför jul-, nyår- och trettonhelgen. Beställ din 
resa före den 17 december hos Vellinge 
Taxi på telefon 040-45 33 00. För dig som 
ska åka riksfärdtjänst, tänk på att ansöka 
om julresorna senast den 15 november hos 
din biståndshandläggare, helst så tidigt som 
möjligt.



KALENDER

Utebliven SvedalaNytt? Vänligen kontakta PostNord på 0200-11 05 22, kundservice.dr.se@postnord.com

 Bebisbibblan
Varannan måndag, 
ojämna veckor
Kl 9:30–11:30
Klågerups bibliotek

 2018-10-08–11-07
Rösta i Svedalska  
Akademins Nobelcirkel
Biblioteken i Svedala, 
Bara och Klågerup

 2018-10-19–10-31
Svedalaspelen Indoor 
med Svenska 
Vintertouren Tennis
Svedalahallen

 2018-10-26
Fråga Syster Ingegerd
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-10-27
Lions Baras loppis-
försäljning
Kl 10–13
G:a brandstationen, 
Klågerup

 2018-10-27
Elitserien Volleyboll
Svedala Volley-Gislaved
Kl 15–18
Aggarpshallen

 2018-10-28
Yddingeloppet
Kl 9–14
Torup, Bokskogen

 2018-10-29--11-26
Sagostund
Måndagar
Kl 9:30–10
Svedala bibliotek

 2018-10-30–11-20
Sagostund
Tisdagar
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2018-10-30
Föreläsning om Fanny 
Låstbom och andra 
kvinnliga konstnärer
Svedala föreläsnings-
förening
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2018-10-31
Magisk saga
Kl 9:30–10:30
Klågerup bibliotek

 2018-10-31--11-28
Sagostund
Onsdagar
Kl 9:30–10
Klågerups bibliotek

 2018-10-31
Språkcafé
kl 15:30–17:30
Svedala bibliotek

 2018-11-01--11-29
Mötesplats Svedala 
Tillsammans
Torsdagar
Kl 16:30–18:30
Svedala bibliotek

 2018-11-02
Träffas och trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-11-06
Pysselverkstad
Kl 15–17
Svedala bibliotek

 2018-11-06
Föreläsning om  
Alfred Nobel
Svedala föreläsnings-
förening
Kl 19:15 
Kulturhuset Flamman

 2018-11-08
Barnvagnsbio – Film-
klubb för föräldralediga
Kl 10–12
Bara bibliotek

 2018-11-08
Filmklubb för vuxna
Kl 18–19:30
Bara bibliotek

 2018-11-09
Boktips med  
Hanna Svärd Nilsson, 
bibliotekarie
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-11-10
Lions Svedalas  
loppisförsäljning
Kl 10–13
Åbjörngatan/Gjuteri-
gatan, Svedala

 2018-11-12
Svedalska Akademins 
Nobelcirkel avslöjar 
alternativa Nobelpris-
tagaren
Biblioteken i Bara, 
Klågerup, Svedala

 2018-11-13
Filmklubb för vuxna
Kl 10–12
Klågerups bibliotek

 2018-11-13
Bokfika – Fika och 
prata böcker
Kl 13:30–15
Svedala bibliotek

 2018-11-13
Föreläsning om Nord-
korea – landet vi inte 
kan föreställa oss
Svedala föreläsnings-
förening
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2018-11-14
Barnvagnsbio – 
Filmklubb för 
föräldralediga
Kl 10–12
Klågerups bibliotek

 2018-11-14
Biblioteksklubb –  
Fika och få tips på  
nya böcker
Kl 16–17
Svedala bibliotek

 2018-11-15
Handarbetscafé
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-11-15
Bokfika – Fika  
och prata böcker
Kl 14–15:30
Bara bibliotek

 2018-11-16
Träffas och trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-11-20
Föreläsning med  
Elisabeth Assarsson-
Marsh ”Om Mina 
sånger, mitt liv och 
människor jag mött”
Svedala föreläsnings-
förening 
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2018-11-23
Träffas och trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-11-24
Lions Baras loppis-
försäljning
Kl 10–13
G:a Brandstationen, 
Klågerup

 2018-11-24
Elitserien Volleyboll
Svedala Volley-Hylte/
Halmstad
Kl 15
Aggarpshallen

 2018-11-27
Lokalt nätverkSamtal 
kring trygghet och 
folkhälsa
Kl 16:30–18:30
Klågerups bibliotek

 2018-11-30
Musikunderhållning 
av Tondax
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-11-27
Adventsläsning
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2018-11-27
Lokalt nätverk
Samtal kring trygghet 
och folkhälsa
Kl 16:30–18:30
Klågerups bibliotek

 2018-11-27
Lyssna på ”Mannen 
som uppfann julen 
– Charles Dickens 
och det viktorianska 
julfirandet”
Kl 19–20
Klågerups bibliotek

 2018-11-30
Musikunderhållning 
av Tondax
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

Utgivningsplan 2018: 26/10, 30/11.

Fotograf/Illustratör: Svedala kommun, Scandinav/HK 
Andersson, Erik-Ask Upmark, Prawny Pixabay, Kalmar 
Länsmusem, Pexels Pixabay, Pia Evander

 

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

 
  
@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 
14 november kl 18:30

Teknisk nämnd 
20 november kl 17:00

Socialnämnden 
15 november kl 18:30 

Kommunfullmäktige
7 november kl 19:00   
28 november kl 09:00 

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

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

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

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 
Felicia Röding, felicia.roding@svedala.se


