
OKTOBER 2019

Lördag 5 oktober kl 14–19 är det dags för Kulturkalas i Svedala.
En bred, sprudlande och inspirerande kultureftermiddag och 
kväll, som lockar människor i alla åldrar till Svedalas kultur-
kvarter kring Svedala bibliotek, Kulturhuset Flamman, Svedala 
Folkets Hus, Galleri KVIS och Gamla brandstationen. 

Känn dig varmt välkommen att uppleva kultur och bli inspirerad denna kulturefter-
middag och kväll!

Snart finns programmet att hämta på biblioteken, hos Kundservice i kommunhuset, 
på svedala.se samt på Kulturkalasets Facebooksida. Följ och gilla oss där så  
håller du dig uppdaterad med vad som händer under årets Kulturkalaset.

Arrangör är Svedala kommun i nära samarbete med Sveamatea, KVIS, S.M.U.R.F, 
ABF och Studieförbundet Vuxenskolan.

DAGS FÖR 
KULTURKALAS

Tisdag 22 oktober kl 19 är det jubileumsturné med Malmö Opera för Vår bästa 
tid. Plats: Kulturhuset Flamman, Hantverkaregatan 7 i Svedala. Biljetter: Förköp 
Svedala bibliotek, pris 200 kr. Under 25 år 50 kr. Resterande biljetter i entrén. 

JUBILEUMSTURNÉ MED MALMÖ OPERA

Arrangör är Malmö Opera, Svedala kommun och Sveamatea.

Johan är lantbrukarsonen från Anderslöv 
som tidigt fick lära sig vikten av att 
jobba klart med det som han tagit sig 
an. Han är händig, sjunger gärna en 
strof och ser möten med människor 
som något av det viktigaste för att lyck-
as i arbetet. Johan Lundgren var under 
sex år utbildningschef i kommunen 
och är sedan den 3 juni i år Svedalas 
kommundirektör.

HEJ JOHAN!

Läs intervjun på sidan 3

Vi träffar Johan Lundgren, 
kommundirektör i Svedala kommun
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– Att vara kommundirektör i Svedala är ett spännande uppdrag som 
jag tagit mig an med stor ödmjukhet. Såklart är det en inspirerande 
utmaning att få möjligheten att arbeta och ansvara för helheten i en 
kommun, säger Johan Lundgren.

När Johan blev tillfrågad att ta rollen som kommundirektör hade han 
varit utbildningschef i Svedala i sex år. År som han ägnat åt att sätta 
upp utmanande mål som han och personalen sedan fått arbeta med 
för att uppfylla. Svedala som skolkommun har fått höga betyg i olika 
mätningar och devisen ”Alla ska lyckas” är fortfarande en tydlig kom-
pass för att tillhandahålla och utveckla en bra förskola och skola för 
barn och ungdomar.

VET DU ALLTID VAD POLITIKERNA VILL?
– Det finns en tydlig vision i Svedala kommun som säger att Svedala 
kommun ska vara en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. 
Till denna vision finns fem övergripande mål som alla anger viktiga 
fokus för Svedala kommuns utveckling. Den tydligheten är bra och 
jag ser det som en av mina viktigaste uppgifter att få alla som verkar 
i och för kommunen att sträva åt samma håll.

SVEDALA KOMMUN VÄXER. VARFÖR 
TROR DU FOLK VILL FLYTTA TILL VÅR KOMMUN?
– Vi är en väldigt bra familjekommun, det tror jag tilltalar många. 
Generellt har vi en mycket god service till våra medborgare som jag 
är stolt över. Vi har en väl fungerande förskola och skola, en omtalad 
omsorgsverksamhet, det finns ett aktivt föreningsliv och så bidrar såklart 
de många natursköna områdena. Fantastiskt är också att så enkelt 
kunna pendla ut och in och ha större städer som Malmö, Lund och 
Köpenhamn inom nära räckhåll. Såklart man gillar det.

HUR SER EN TYPISK ARBETSDAG UT FÖR DIG?
– Jag träffar väldigt mycket människor i olika slags möten. Det kan 
vara ett längre möte med politiker och tjänstepersoner eller en snabb 
kaffe med en företagare. Det är många relationer som ska hållas 
igång så att allt ska fungera i den komplexa verksamhet som faktiskt 
en kommun är. Målfokus, tydlighet och goda relationer är mitt sätt 
att ta mig an uppgiften att skapa en attraktiv kommun – för den som 

bor här eller går i tankar på att flytta hit, för den 
som har eller vill etablera företag och såklart 
för den som jobbar hos oss eller funderar på att 
börja jobba hos oss. 

VAD GÖR DU NÄR DU INTE JOBBAR?
– Jag gillar att göra saker med händerna och 
har en passion för antikt och 50- och 60-tals-
inredning. Inte sällan är jag på auktion och min 
familj och mina vänner bruka skämta om att jag 
har ropat hem alldeles för många gamla servi-
ser, haha. Skämt och sido, jag spenderar gärna 
tid med mina döttrar och mina vänner. Inom en 
snar framtid ser jag fram emot att kunna bjuda 
hem folk till mitt nya kök, som jag just byggt om.

Lite kuriosa från redaktionen: 
På Svedala kommuns Youtube-kanal finns ett 
bejublat framträdande där Johan sjunger på 
Sommarscen 2014.

Att vara kommundirektör innebär att vara ledande tjänste-
person för kommunens cirka 1600 anställda. Kommundirektören 
är anställd av politikerna i kommunstyrelsen och har som uppdrag 
att leda och utveckla kommunens organisation. Och inte minst att 
verkställa de beslut som politikerna tar.

HUR SER DU PÅ DIN 
NYA ROLL SOM 
KOMMUNDIREKTÖR?

Vi träffar Johan Lundgren, 
kommundirektör i Svedala kommun

I Svedala tätort börjar du se hur vägmärket "Cykelöverfart" 
gör entré. Märket innebär att cyklister och förare av moped 
klass II, som kör ut på en cykelöverfart från en cykelbana, 
ska visa hänsyn till hastigheten och avståndet till fordon som 
närmar sig överfarten. Fordonsförare har i sin tur väjningsplikt 
mot cyklister och förare av moped klass II som kör ut på eller 
redan är ute på cykelöverfarten.

Cykelöverfarter är en av flera cykelåtgärder som sker under 
året. Först ut var vägmärket cykelöverfart i korsningarna längs 
nya cykelstråket Pilgatan-Floragatan-Parkgatan och Åbjörn-
gatan i Svedala tätort. I slutet av september börjar vi arbetet 
med ny cykelöverfart mellan Tegelbruksområdet och Aggarps-
skolan. I Bara på Värbyvägen planerar vi också en cykelöver-
fart som börjar byggas under hösten.

CYKELÖVERFART GÖR 
ENTRÉ I SVEDALA KOMMUN

Nu har Svedalahem påbörjat byggnadsarbetena i Svedala 
centrum på tomten där ICA tidigare låg. Kvarteret heter 
Svanen och kommer med sina tre huskroppar innehålla 57 
lägenheter i varierande storlekar om 1–4 rum och kök. I 
bottenplan ut mot Storgatan får biblioteket nya lokaler och 
under två av husen blir det källare där Svedalahem bygger 
utrymmen för förråd, teknik och garage.
– Borrhål till bergvärme och spontning till schaktväggar är 
klara och vår totalentreprenör NIMAB har påbörjat schakt- 
arbetena för husen och sanering av marken vilket sker pa-
rallellt under hösten, säger Jörgen Grabo, fastighetschef på 
Svedalahem.

Svedalahem börjar uthyrning av lägenheterna i slutet av 
2020 och inflyttning är beräknat till sommaren 2021.
Läs mer på svedalahem.se

NYTT KVARTER PÅ STORGATAN

Johan Lundgren, kommundirektör i Svedala kommun.
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David Svensson, lärare.

Den tidigare Röda skolan i Svedala vann 
2018 den nationella tävlingen ”Gå och cykla 
till skolan”. Vinstsumman var på 15 000 kr. 
Här får vi ta del av läraren David Svenssons 
berättelse om hur de lyckades mobilisera sig 
för en aktiv skolväg.

HEJ DAVID, HUR GJORDE NI FÖR ATT BLI BÄST 
I SVERIGE PÅ ATT GÅ OCH CYKLA TILL SKOLAN?
– Helt ärligt så gjorde vi egentligen inget märkvärdigt för 
att vinna. Vi var duktiga med att påminna varandra, både 
lärarna och eleverna. Det var även många av eleverna 
som tog sällskap med varandra till och från skolan. Några 
gånger i veckan gick vi även igenom hur många poäng  
vi hade samlat in den dagen eller veckan och berömde 
eleverna för deras insats, på så sätt blev det till en grej. 
Jag tror det är lätt att man bestämmer sig för att delta och 
efter en tid nästan glömmer man det. Prissumman på  
15 000 kr gick till gemensamma aktiviteter som bowling, 
heldag med tävlingar och pizzabuffé för de deltagande 
klasserna, berättar David Svensson.
När det gäller framgångstips tror jag att det är viktigt att 
man stöttar varandra. Det är lätt att glömma bort att till ex-
empel skriva ned sina poäng. Det är viktigt att eleverna får 
feedback ofta och att lärarna visar intresse för det, annars 
kan eleverna tappa intresset, fortsätter David att berätta.

SÅ BLEV SVEDALAELEVERNA 
BÄST I SVERIGE PÅ ATT GÅ 
OCH CYKLA TILL SKOLAN

För tredje året i rad är det dags för Rester-
kocken – en tävling som syftar till att minska 
matsvinnet genom att släppa loss kreativiteten 
kring hur rester och varor med kort hållbarhet 
kan användas. Missa inte möjligheten att bli 
årets Resterkock.

Vad innebär det till exempel att bäst före-datum har passe-
rat och hur kan du själv testa hållbarheten? Vilka nya goda 
måltider kan du skapa av matrester och varor med kort håll-
barhet? Elever i årskurs 4–9 kan tävla enskilt eller i grupp 
med sitt bästa restrecept och de 25 bästa bidragen tävlar 
om fina priser. Första pris i år är 3 000 kr till klasskassan 
och inspiration med matkreatören Malin Broman. 
Övriga vinner presentkort till klassen från Matsmart.se 
(värde 900 kr/stycket).

VINN MED HJÄLP AV HJÄRTRÖSTER!
Ett presentkort från Matsmart (värde 900 kr) tilldelas det 
tävlingsbidrag som fått flest hjärtröster! Dela länken till ert 
bidrag med föräldrar, vänner och andra elever på skolan 
för att få så många röster som möjligt!

OM TÄVLINGEN
Tävla som klass, grupp eller individuellt. Tävla med ert 
bästa restrecept på resterkocken.se. Tävlingen pågår 
1 oktober till 1 december 2019.

FÖLJ RESTERKOCKEN I SOCIALA MEDIER:
Fb.me/resterkocken (Facebook)
@resterkocken (Instagram)

GÅR DU I ÅRSKURS 4–9?
VAR MED OCH RÄDDA MATRESTERNA OCH TÄVLA!

HUR HAR DET GÅTT SEDAN TÄVLINGEN AVSLUTADES?
– Överlag fortsatte de flesta eleverna att gå eller cykla till 
skolan, det blev ingen markant skillnad när tävlingen var 
över, säger David.
Tack David för din tid, och tack till all inblandad   
personal och elever. 

En fråga återstår: Kan fler skolor och klasser 
i Svedala kommun hamna i topp i tävlingen? 
Anmäl din skola eller klass på gaochcykla.se, 
senast 21 oktober 2019.

Genom att välja gång eller cykel bidrar vi till 
bättre hälsa och inlärning, säkrare trafikmiljö 
och sänkta klimatutsläpp samtidigt som vi 
etablerar billigare transportvanor som skapar 
mer utrymme för fler bostäder, grönområden 
och biologisk mångfald. Ju tidigare i livet 
vi etablerar hållbara resvanor ju större är 
sannolikheten att vi väljer aktiva transporter 
genom resten av livet.

GYMNASTIK FÖR SENIORER
Välkommen till höstens seniorgymnastik som startade vecka 36 och håller 
på till och med vecka 50. Alla är välkomna och särskilt du som inte har 
varit med tidigare. Vi håller seniorgymnastik på Holmagården, Svedala 
sporthall och på Kuben i Bara. Seniorgymnastiken är kostnadsfri och du 
behöver bara anmäla dig om du ska gå på Holmagården då det där 
endast finns plats för 20 personer per pass. Föranmälan gör du till   
Holmagården på telefon 040-626 85 12.

SCHEMA FÖR SENIORGYMNASTIK 
Holmagården, Kapellvägen 27 i Svedala: Måndag kl 9–10,   
måndag kl 10–11, onsdag kl 9–10.
Kuben i Bara, Henriette Coyets gata 13 i Bara: Torsdag kl 9:30–10:30.
Svedala sporthall, Bökebergsgatan 11 i Svedala (bordtennislokalen):
Torsdag kl 16–17.

VILL DU 
OCKSÅ 
TÄVLA?



Ungas fritid har öppet på mötesplatserna 
måndag, onsdag, torsdag kl 18–21 samt 
fredagar kl 18–23. Utöver öppettiderna finns 
vi tillgängliga på dagtid vardagar för att för-
verkliga dina drömmar och idéer genom vårt 
Projektkontor och i våra gruppverksamheter. 
Kom in till oss så berättar vi mer. Välkommen 
du som är mellan 13 och 18 år!

AKTIVITETER PÅ LÖRDAGAR
På lördagar hittar vi på roliga aktiviteter och utflykter. 
Håll utkik i våra sociala medier för mer information om 
kommande aktiviteter i höst.
FACEBOOK Ungas fritid Svedala kommun
INSTAGRAM @ungasfritidsvedalakommun
APP Ung i Svedala

UNGAS FRITID PÅ KULTURKALASET
LÖRDAG 5 OKTOBER KL 14–19
Plats: Svedala bibliotek och ABF Svedala. Kom och umgås 
med Ungas fritid på Kulturkalaset! Testa Ungdomsrådets 
kluriga tipsrunda, prova på att måla med akrylfärger eller 
bokpyssla med Ungas fritids bokcirkel. 

ÖPPET HUS PÅ MÖTESPLATSEN I SVEDALA
TORSDAG 17 OKTOBER KL 18–21
Kom in och se hur vi har det på mötesplatsen i Svedala, 
vi håller öppet för alla åldrar denna kväll. Det finns 
spel, lekar, tipsrunda och annat kul. Vi bjuder dessutom 
på fika och snacks. Välkomna!

EXTRAÖPPET FÖR ÅRSKURS 6 OCH 7 
PÅ MÖTESPLATSEN I SVEDALA
Från och med onsdag 23 oktober håller vi extraöppet 
för dig i årskurs 6 och 7 på onsdagar kl 16–18 på 
mötesplatsen i Svedala. Kom in och fika, spela spel, 
prata, pyssla eller planera aktiviteter med oss.

DANS PÅ MÖTESPLATSEN I BARA
Kom och dansa med oss på mötesplatsen i Bara! På 
onsdagar kl 17–18 har vi danssalen bokad på Kuben.

TJEJGRUPPEN SVEDALA KOMMUN
Tjejgruppen i Svedala kommun är en grupp som ses för 
att prata, fika, hitta på roliga saker och åka på utflykter 
tillsammans. Vi fortsätter att ses även denna termin! För 
dig som är 13–18 år och identifierar dig som tjej eller 
icke-binär. Kontakta Emma Åkesson, 0709–47 84 92 
eller Lina Walldén, 0722–54 05 43 om du är   
intresserad av att vara med.
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Vi på Bygg och miljö med kollegor.

ONSDAGSTRÄFFAR 
MED BYGG OCH MILJÖ
Vi vill vara mer tillgängliga för dig och ge råd-
givning och en hjälp på vägen i alla de projekt 
som kan vara aktuella: bygglovsfrågor och 
mer miljörelaterade frågor om enskilda av-
lopp, tillsyn, tillstånd med mera. Därför startar 
vi upp drop-in på Bygg- och miljökontoret i 
form av Onsdagsträffar. Varje onsdag under 
hösten är du välkommen att besöka oss 
kl 16–18. Ingen föranmälan krävs. Vi har 
även uppdaterat våra telefontider.

Kom till kommunhuset i Svedala, Åbjörngatan 7! Här tar vi 
emot dig i Kundservice och du får därefter träffa en av våra 
handläggare. Vi kan även hjälpa dig i Kundservice om du 
önskar ta del av allmänna handlingar i pågående ärenden 
eller äldre handlingar ur vårt arkiv. Vill du hellre ringa? Se 
våra telefontider.

Onsdagsträffarna är en möjlighet för kommuninvånare och 
även företagare att komma till oss med sina frågor. Ett per-
sonligt möte ger ofta ännu mer möjlighet för oss att vägleda 
på ett enkelt sätt.

KOM FÖRBEREDD
Tänk på att ju mer förberedd du är, desto bättre kan vi 
hjälpa dig på plats. Ha därför alltid information om din 

fastighet eller ett diarienummer för ditt ärende med dig. 
Mer generell information om bygg och miljö hittar du på 
svedala.se. På svedala.se kan du läsa mer om att bygga, 
bo och miljö samt om tillstånd, regler och tillsyn.

TELEFONTIDER BYGGLOV
Vi har åter infört telefontider till bygglovshandläggare och 
bygglovsadministratörer inom bygglovsärenden.

MÅNDAGAR KL 10–12 OCH TORSDAGAR KL 13–15
Våra bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer  
hjälper dig med mer specifika bygglovsfrågor och frågor 
som rör ett pågående bygglovsärende.

TISDAGAR OCH ONSDAGAR KL 9:30–11:30
Våra bygglovsadministratörer hjälper dig att få ut allmänna 
handlingar samt svara på frågor om var ditt ärende befin-
ner sig i handläggningsprocessen.

FRÅGOR INOM MILJÖOMRÅDET
Måndag–fredag kl 8–16:30 på telefon 040-626 80 00.
Välkommen!

AKTIVITETER HOS UNGAS FRITID!

KLÄDBYTARDAG PÅ   
MÖTESPLATS LINDEN
I våras höll vi en populär klädbytardag på Mötesplats Linden i 
samarbete med Naturskyddsföreningen, Avoryinspiration och 
anhörig- och brukarföreningen Caos Café.

Den 26 oktober är det dags för en repris. Alla kläder och  
accessoarer ska vara i gott skick, hela och rena och ej noppiga. 
Bytbara helt enkelt! Mer information kommer. Håll utkik på Mötes-
plats Lindens Facebooksida!
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TORSDAG 10/10, KL 13–16
KUBEN, BARA
Kl 13–16  Rullatorservice
Under dagen erbjuds rullatorservice av hjälpmed-
elstekniker och det finns möjlighet att ställa frågor. 

Kl 13  Invigning av Leena Berlin Hallrup, 
socialchef i Svedala kommun. 
Presentation av program och utställare. 

Kl 13:10  Robert Robban Nilsson bjuder på en 
blandning av Vreeswijk, Taube och Elvis.  

Kl 14  Värby församling bjuder på fika. I sam-
band med fikan finns möjlighet att träffa utställare.

Kl 15  Tommy Qvennerberg, präst och föreläsare 
från Lund. Hans föreläsning tar oss med på en 
resa genom livets alla upp och nedgångar. ”Till 
Livet” handlar om livet och döden, självbilder, 
skuld och förlåtelse. Han varvar allvar och skoj, 
ljus och mörker. Tommy har förmågan att han 
BERÖR människor. Tårar och känslor, skratt och 
igenkänning finns med i hans framträdande.

FREDAG 11/10, KL 14–16
SOLGÅRDEN, KLÅGERUP
Kl 14  Invigning av Anna-Stina Nished, enhets-
chef på Solgården. Presentation av program.

Kl 14:10  Svedala kommun bjuder på fika.

Kl 15  Hans Nordström och Anna Winborg 
bjuder på sång och musik.

Seniordagarna arrangeras av Svedala 
kommun i samarbete med Svenska 
Kommunal Pensionärers Förbund 
(SKPF), SPF Seniorerna, PRO Bara, 
PRO Svedala, Värby församling samt 
Svedala församling.

Med reservation för ändringar i programmet. 

INFORMATION
Vid frågor kontakta Holmagårdens 
dagcentral, telefon 040–626 85 12. 

ANMÄLAN TILL SKJUTS
Skjuts erbjuds 9 oktober från Bara 
till Svedala samt 10 oktober från 
Svedala till Bara, tur och retur. 

Det erbjuds även skjuts till och från 
Klågerup vid efterfrågan. Begränsat 
antal platser finns. Ring senast 3 
oktober till Holmagårdens dagcentral.

ONSDAG 9/10, KL 13–16
FOLKETS HUS, SVEDALA
Kl 13–16 Rullatorservice
Under dagen erbjuds rullatorservice av hjälpmed-
elstekniker och det finns möjlighet att ställa frågor. 

Kl 13  Invigning av Leena Berlin Hallrup, 
socialchef i Svedala kommun. 
Presentation av program och utställare.

Kl 13:10  Tommy Qvennerberg, präst och förelä-
sare från Lund. Hans föreläsning tar oss med på 
en resa genom livets alla upp och nedgångar. 
”Till Livet” handlar om livet och döden, självbild-
er, skuld och förlåtelse. Han varvar allvar och 
skoj, ljus och mörker. Tommy har förmågan att 
han BERÖR människor. Tårar och känslor, skratt 
och igenkänning finns med i hans framträdande.

Kl 14  Prisutdelning ”Årets seniorinspiratör”. 

Kl 14:15  Svedala församling bjuder på fika. I 
samband med fikan finns det möjlighet att träffa 
utställare. 

Kl 15  Robert Robban Nilsson bjuder på en 
blandning av Vreeswijk, Taube och Elvis. 

VÄLKOMMEN
9–11 OKTOBER
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Sysav vill förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare som ibland upplever 
stölder och hotfulla situationer. Passersystemet gör bland annat att det blir 
enklare att följa upp dessa händelser. Sysav hoppas att passersystemet 
skapar ett tryggare och trevligare besök även för dig som är kund.

Passersystemet innebär att privatpersoner kör in med körkort och företag med kundkort.  
Kundkort kommer att kunna beställas i förväg på Sysavs hemsida. Läs mer på www.sysav.se/
atervinningscentral. I början av december inför Sysav passersystem på återvinningscentralen   
i Svedala. 

NATIONELLA ANHÖRIGDAGEN 
UPPMÄRKSAMMAS MED TVÅ  
FÖRELÄSNINGAR 4 OKTOBER 
OCH 6 OKTOBER
Fredagen 4 oktober kl 13–15:30 på Holmagården i 
Svedala föreläser Lars Johansson, Kyrkoherde i Svedala 
församling, om ”Ett stöd i liv och död”.

Söndag 6 oktober kl 14–16 på Månsgatan 5 i Svedala 
föreläser Ann-Charlotte Björklund, peerspecialist i åter-
hämtning, utifrån flera perspektiv bland annat som 
anställd inom Psykiatri Skåne samt utifrån egen erfarenhet 
både som brukare och anhörig.  Vi arrangerar föreläs-
ningarna tillsammans med den ideella brukar- och 
anhörigföreningen Caos Café.
 
Föreläsningarna är kostnadsfria och vi bjuder på fika.
Varmt välkomna!

SYSAV INFÖR PASSERSYSTEM      
PÅ SINA ÅTERVINNINGSCENTRALER

SÄG HEJ TILL 
VÅRA KATTER!
På våra äldreboenden och på vår dagliga verksamhet inom LSS finns 
nu terapikatter. På några äldreboenden finns det också levande katter. 
Men levande katter är inte alltid så intresserade av att bli klappade 
och de är inte heller allergivänliga. Våra terapikatter spinner, jamar 
och rör sig i knäet när de blir klappade. Terapikatterna har gjort  
succé bland våra äldre och våra deltagare på daglig verksamhet.   
De har en lugnande effekt och uppmuntrar till kontakt både med  
rösten och kroppen.  

Kommunfullmäktige är kommunens högsta 
beslutande organ. I kommunfullmäktige sitter 
politiker som medborgare i Svedala kommun 
har valt vid valet 9 september 2018. Kom-
munfullmäktige består av 45 ledamöter från 
tio politiska partier. Ledamöterna fattar beslut 
i alla stora och övergripande frågor som rör 
kommunen och dess invånare. Några av de 
viktigaste uppgifterna för politikerna är att 
sätta mål och riktlinjer för verksamheterna i 
kommunen och besluta om exploaterings-  
och detaljplaner, budget, taxor och avgifter. 

MÖTEN I HÖST
I höst sammanträder kommunfullmäktige 13 november,  
27 november samt 11 december. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES 
MÖTEN I HÖST

På sammanträdet 27 november ska kommunfullmäktige  
fatta beslut om budget och skattesats för kommunen år  
2020. Kommunfullmäktige fastställer budgeten och fördelar 
pengarna mellan de olika nämnderna. Verksamheterna får 
sedan använda pengarna enligt de riktlinjer och beslut  
som fullmäktige har fastställt.

Vi publicerar möteshandlingar för kommunfullmäktige,  
en vecka före mötet, på vår webbplats, svedala.se/
kommunfullmaktige. 

WEBBSÄNDER KOMMUNFULLMÄKTIGE
Du är alltid välkommen att vara med och lyssna på mötena   
i kommunfullmäktige som äger rum i Naverlönnsalen i kom-
munhuset. Vi sänder även mötena live på svedala.se/webbtv 
där du också kan välja att se dem i efterhand. Välkommen. 



Trafikregleringen på Storgatan i Svedala har diskuterats 
under många år. Nu vill vi höra din åsikt om vilket 
alternativ som du gillar mest. Välkommen att träffa oss, 
Annette Bengtsson, trafikingenjör, Karin Gullberg, stads-
arkitekt, och Thomas Carlsson, näringslivs- och turismut-
vecklare, den 7 oktober kl 16–18 på Stortorget i 
Svedala. Vi vill höra dina synpunkter och idéer om Stor-
gatan. Du som inte har möjlighet att träffa oss kan svara 
på en enkät som vi lägger ut på svedala.se samma dag.

VÄGEN IN VIA FÖRENINGSLIVET
I Sverige spelar föreningslivet en stor roll i 
mångas liv. Att vara en del av föreningslivet 
betyder mer än att bara delta i roliga akti-
viteter på sin fritid. Det är även en plats för 
vänskap, gemenskap och ny kunskap. Där-
för är föreningslivet en bra väg in i det lokala 
samhället. I Svedala kommun har vi flera 
goda exempel på föreningar som arbetar på 
olika sätt för att välkomna nya Svedalabor. 

Föreningslivet i Sverige har en unik form jämfört med i 
andra länder. Många som kommer nya till Sverige har 
erfarenhet av aktiviteter på fritiden men formen som fören-
ingslivet organisera sig kan vara nytt för många. Därför är 
det viktigt för föreningar att öppna upp sina verksamheter 
och sänka trösklarna för att skapa bättre förutsättningar för 
nyanlända att bli föreningsaktiva. Att sänka trösklarna kan 
innebära att föreningen arrangerar öppet hus och prova 
på-tillfällen där hela familjen är välkommen. Ett exempel på 
detta är Svedala Tennisklubb som erbjuder Fun Park som är 
en öppen aktivitetsyta. Dit är alla välkomna, nya som gam-
la Svedalabor, för att umgås och vara aktiva tillsammans. 
Ett annat sätt att introducera sin förening för nyanlända är 
att anordna en NAD-aktivitet. 

NAD – SAMARBETE MELLAN FÖRENINGAR, 
KOMMUNEN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN
NAD som står för Nätverk, aktivitet och delaktighet är en 
metod som nätverket Idéburen sektor Skåne har tagit fram. 

Metoden bygger på ett samarbete mellan föreningar, 
kommuner och Arbetsförmedlingen. NAD-metoden gör det 
möjligt för föreningar att arrangera aktiviteter för nyanlända 
som ingår i etableringsprogrammet. Aktiviteterna ska fokuse-
ra på välmående, underlätta språkinlärningen och erbjuda 
möjligheter att bygga sociala nätverk. I Svedala kommun 
har vi haft en stor variation av NAD-aktiviteter med allt ifrån 
studiecirklar via ABF och Sensus till naturnära aktiviteter 
tillsammans med Bokskogens Hästkraft. 

PROJEKT ”BARNETS BÄSTA SVEDALA”
Svedala kommun samarbetar på olika sätt med föreningar-
na för att främja integrationen. Många föreningar har tagit 
egna initiativ och andra har i samtal med kommunens inte-
grationskoordinator fått stöd och vägledning vid uppstart. 
För att utveckla samarbetet mellan Svedala kommun och 
föreningslivet med fokus på inkludering har vi tillsammans 
med Föreningsrådet i Svedala startat projektet ”Barnets 
Bästa Svedala”. 

... EN PLATS FÖR 
VÄNSKAP, GEMENSKAP 

OCH NY KUNSKAP
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KONTAKT
Rebecka Kjellsson, integrationskoordinator 
Svedala kommun, rebecka.kjellsson@svedala.se 
och Sofi Andersson, NAD, 
sofi.andersson@skaneidrotten.se.

Vi har tillsammans med Föreningsrådet i 
Svedala startat projektet ”Barnens Bästa 
Svedala”. Projektet ska främja en jämlik 
hälsa och öka antalet aktiva barn och ung-
domar samt ledare inom föreningslivet.

Projektet omfattar alla barn i Svedala kommun men fokus 
är på integration och inkludering för att väcka intresset 
för föreningslivet hos nyanlända barn och unga. Projektet 
erbjuder också föreningarna att vidareutveckla och fördjupa 
sina kunskaper om integration och inkludering. 

BROBYGGARE, FÖRENINGSLEDARE OCH AKTIVA 
Inom projektet ska vi rekrytera brobyggare som ska fungera 
som en länk mellan föreningslivet och nyanlända familjer. 
Vi ska aktivt värva föreningsledare och unga bland både 
nyanlända och etablerade svenskar. 

UTBILDNING ÖKAR KUNSKAP OM FÖRENINGSLIVET 
OCH SAMHÄLLET
Projektet ska hålla olika utbildningar för att öka kunskapen 
om föreningslivet, samhället, värderingar och jämlikhet. 
Genom deltagande i föreningslivet bygger vi nätverk och 
kontakter av olika slag och detta skapar förutsättningar för 
goda och utvecklande möten.  
Genom föreläsningar och workshops ska medverkande 
föreningar med utgångspunkt från Barnkonventionen, som 
blir lag 1 januari 2020, få ökad kunskap om hur ideella 
verksamheter kan skapa bättre förutsättningar för unga att 
deltaga och förlänga sin aktiva tid inom föreningslivet. 

BARNETS BÄSTA I FOKUS
Barnkonventionen och arbetet med barnens rättigheter är 
utgångspunkten för projektet. Barnkonventionen består av 
54 artiklar som fastslår rättigheter för barn inom olika om-
råden. Fyra av artiklarna är vägledande och brukar kallas 
barnkonventionens grundprinciper:
• Alla barn är lika mycket värda och har samma  

rättigheter. Ingen får diskrimineras.
• Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas 

vad som är barnets bästa.
• Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
• Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla  

frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets  
åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

BESÖK HOS FÖRENINGAR
Just nu är Föreningsrådet och Ungas fritid ute på ”turné” och 
besöker föreningarna för att informera och värva föreningar 
till projektet. Vill ni veta mer om projektet? Skicka en intres-
seanmälan till rebecka.kjellsson@svedala.se.

Barnens bästa Svedala
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VAR MED 
OCH TYCK TILL OM 

STORGATAN I SVEDALA!



VAD HÄNDER 
PÅ BIBLIOTEKEN?

FÖRELÄSNINGAR
Ta chansen att få reda på mer om lokal historia, den digita-
la världen eller osynlighet under en riktigt späckad föreläs-
ningsmånad på biblioteken. 

KLÅGERUPSUPPRORET
Tisdag 1 oktober kl 19, Klågerups bibliotek
Gratisbiljetter finns att hämta på biblioteket från 19 
september. Klågerupsupproret 1811 var en sammandrabb-
ning mellan landsbygdsbefolkningen och myndigheter som 
slutade med blodbad. Magnus Olofsson, forskare och 
lärare vid historiska institutionen, Lunds universitet, berättar 
om bygdens historiska massaker. 

DIGITANT – DIN NYBÖRJARGUIDE 
TILL DEN DIGITALA VÄRLDEN
Biljetter finns att köpa på biblioteken från 18 september. 
Pris 50 kr. I boken Digitant bjuder författaren Malin Perl-
heden in dig till den stora gemenskapen på nätet. Under 
kvällen berättar Johanna Svan om boken och ger konkreta 
tips på hur du kommer igång på nätet.
• Bara bibliotek, tisdag 8 oktober kl 18.  
• Svedala bibliotek, torsdag 10 oktober kl 19.

HÖGENERGISKT LJUS BOTAR CANCER – 
HUR STRÅLBEHANDLING FUNGERAR
Tisdag 15 oktober kl 19, Klågerups bibliotek
Gratisbiljetter finns att hämta på biblioteket från 1 oktober.
Sofie Ceberg är fil. dr. i medicinsk strålningsfysik. Under 
sitt föredrag berättar hon om framstegen och framtiden 
för strålbehandling. 

FÖR FAMILJEN
AFTER FÖRIS – UT I RYMDEN
Häng med på en spännande resa ut i rymden! Vi läser en 
rymdsaga och pysslar rymdigt pyssel tillsammans. Ingen 
föranmälan.
• Svedala bibliotek, tisdag 1 oktober kl 15–17.  

Sagostund kl 16.
• Bara bibliotek, måndag 30 september kl 15–17.
• Klågerup bibliotek, tisdag 8 oktober kl 15–17.

FAMILJELÖRDAG – BLAND VILDA DJUR
Lördag 12 oktober kl 10–13, Bara bibliotek 
Kom på en familjelördag där vi bjuder på musikföreställ-
ning, pyssel och tipsrunda. Fika finns till självkostnadspris. 
Kl 11 musikföreställningen Vilda djur med Gitte, Jozsef och 
Bonky-tjoff-tjoff-gänget. För barn från 3 år. Gratisbiljetter 
finns att hämta på biblioteket från 30 september. 

NALLEÖVERNATTNING
Fredag 25 oktober kl 16, Svedala bibliotek 
Kom och fira internationella nalledagen med en nalleöver-
nattning 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.

HÖSTLOV I FABLERNAS VÄRLD
På höstlovet är det djurtema på biblioteken! Förutom djursa-
gor (fabler) och läskigt djurpyssel går det att få träffa riktiga 
djur, lära sig att själv skriva berättelser där djuren får vara 
med och se björnen Paddingtons äventyr i London.

REPTILCENTER – KOM OM DU VÅGAR! 
Frank Madsen från Malmö Reptilcenter besöker oss och 
berättar om sin verksamhet. Du får träffa djur som slingrar, 
krälar, kryper och byter färg – både läskiga och mindre 
läskiga. Vågar du?!
• Svedala bibliotek, lördag 26 oktober kl 11:30. 
• Bara bibliotek, måndag 28 oktober kl 14. 
• Klågerups bibliotek, tisdag 29 oktober kl 15.

Under oktober händer det mycket på biblioteken för alla åldrar. 
Välkommen in på biblioteken och hämta ett höstprogram för att 
se alla evenemang som sker i oktober och under resten av hösten!

OSYNLIGHET – HUR GÖR 
VERKLIGHETENS HARRY POTTER?
Onsdag 16 oktober kl 19, Bara bibliotek
Gratisbiljetter finns att hämta på biblioteket från 2 oktober. 
Daniel Sjöberg, Lunds tekniska högskola, Lunds universitet 
berättar om förutsättningarna för osynlighet i verkligheten, 
vilka försök som gjorts för att tänja gränserna, samt hur det 
kan påverka vårt beteende att kunna vara osynliga. 

PARADOXEN JOHN F. KENNEDY
Onsdag 23 oktober kl 19, Bara bibliotek
Biljetter finns att köpa på biblioteket från 9 oktober. 
Pris 50 kr. Historikern Bengt Liljegren visar fotografier och 
filmklipp och berättar om John F. Kennedys fascinerande 
levnadsöde – bortom myterna och dimridåerna. 
 
HUR KAN VI SOM MEDBORGARE BIDRA TILL ATT STÄ-
DER OCH BOSTADSOMRÅDEN BLIR MER HÅLLBARA?
Torsdag 24 oktober kl 19, Svedala bibliotek
Gratisbiljetter finns att hämta på biblioteket från 7 oktober.
Hur kan vi leva mer hållbart och vilka insatser kan vi göra i 
vårt bostadsområde och i våra städer? I föredraget presen-
teras exempel på hur grupper av människor utvecklat sina 
egna lösningar. 

DECKARSKOLA MED JEANETTE BERGENSTAV
Föranmälan till respektive bibliotek från 14 oktober. 
Välkommen till skrivandets magiska värld! I deckarskolan får 
du tips om hur du hittar på bra idéer, bygger upp spänning-
en och skriver en inledning som gör att läsaren bara vill 
läsa mer. Målet är att alla ska ta med sig en alldeles unik, 
nyskriven deckare hem. Det finns chans att ställa frågor om 
hunddeckarna ”Vargskräck” och ”Kod 513” samt hur en 
författare jobbar. En livs levande deckarhund kommer finns 
på plats! Från 9 år. 
• Svedala bibliotek, tisdag 29 oktober kl 13–15:30.
• Bara bibliotek, onsdag 30 oktober kl 13–15:30. 

ORD I STALLET – WORKSHOP MED MALIN ERIKSSON
Torsdag 31 oktober kl 15, Klågerups bibliotek
Skapa ett stall med författaren Malin Eriksson! Malin vet 
allt om stall och hästar – och om att skriva. Tillsammans 
gör ni en karta över ert stall, hittar på vilka hästar som finns 
där och vilka som sköter om dem. Sedan fantiserar ni ihop 
berättelser som utspelar sig i stallet! Du får både rita, skriva 
och berätta om ett av världens bästa djur. Från 8 år. 
Föranmälan till biblioteket från 14 oktober. 

HÖSTLOVSFILM – PADDINGTON 2
Hemma hos familjen Brown bor en ovanlig figur. Björnen 
Paddington! Följ med honom på äventyr i London, när han 
försöker jobba ihop pengar för att kunna köpa en riktigt fin 
födelsedagspresent. 
• Svedala bibliotek, måndag 28 oktober kl 13.
• Bara bibliotek, torsdag 31 oktober kl 14. 
• Klågerups bibliotek, onsdag 30 oktober kl 10:15.
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DU KAN ALLTID LÄSA 
MER PÅ SVEDALA.SE 

OM ALLA SPÄNNANDE 
AKTIVITETER OCH 

EVENEMANG



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 svedala.se/tipsa-om-aktivitet

POLITIK OCH PÅVERKAN

Du hittar alla mötestider och  
protokoll på svedala.se. Kommun- 
fullmäktiges och nämndernas möten 
nedan är öppna för alla. Kommun- 
fullmäktige går även att se via 
webb-tv på svedala.se.

Kommunfullmäktige
13 november, 11 december  
kl 19:00 

Kultur- och fritidsnämnden 
2 oktober, 6 november,   
4 december kl 18:30

Teknisk nämnd 
22 oktober, 19 november,  
10 december kl 17:00

Socialnämnden 
10 oktober, 7 november,   
5 december kl 18:30

 

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

 
 
@rtjsvedala_kommun

Svedala kommun på LinkedIn

Ovan är exempel på var Svedala kommun 
finns i sociala medier. Fler hittar du på  
svedala.se/socialamedier. Följ oss gärna!

@svedala_kommun
@jobba_i_svedalakommun
rtjsvedala_kommun

KALENDER
 2019-09-28

Byavandring i Klågerup
Kl 10–12
G:a stationen/Bangårds-
vägen 

 2019-09-28
Teater: Skaffa mig 
en tenor
Kl 19–22
Kulturhuset Flamman

 Söndagar 
2019-09-29–10-20
Guidade visningar 
av Torups slott
Kl 11–12, 
12:30–13:30
Torup

 2019-09-30
Måndagscafé
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2019-09-30
After föris – Ut i rymden
Kl 15–17
Bara bibliotek

 2019-10-01
Sagostund
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2019-10-01
Bokfika
Kl 13:30–15
Svedala bibliotek

 2019-10-01
Biblioteksklubb
Kl 15–16
Klågerups bibliotek

 Tisdagar 
2019-10-01–12-10
Öppen dörr – En 
mötesplats för alla
Kl 17–18:30
Svedala församlingshem

 2019-10-01
Föredrag om 
Klågerupsupproret
Kl 19–21
Klågerups bibliotek

 2019-10-01
Föredrag: Om Svedalas 
största industri
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 Tisdagar 
2019-10-01–12-10
Träna teater – 
Vuxengrupp
Kl 19:30–21
Svedala Folkets Hus

 Onsdagar 
2019-10-02–12-11
Språkcafé
Kl 15:30–17:30
Svedala bibliotek

 2019-10-02
Teater: Skaffa mig 
en tenor
Kl 19–22
Kulturhuset Flamman

 2019-10-04
Kanelbullens dag
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-10-04–10-05
Teater: Skaffa mig en 
tenor
Kl 19–22
Kulturhuset Flamman

 2019-10-05
Lös Melodikrysset 
tillsammans
Kl 9:50–11
Bara bibliotek

 2019-10-05
Kulturkalas i Svedalas 
kulturkvarter
Kl 14-19
Svedala centrum

 2019-10-05
Jubileumsutställningen – 
140 år på Flamman
Kl 15–19
Kulturhuset Flamman

 2019-10-06
Barnens och 
djurens dag
Kl 11–16
Statarmuseet

 2019-10-07
Bebisbibblan
Kl 9:30–11:30
Klågerups bibliotek

 2019-10-08
Sagostund
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2019-10-08
After föris: Ut i rymden
Kl 15–17
Klågerups bibliotek

 2019-10-08 
Digitant – din 
nybörjarguide till 
den digitala världen
Kl 18–19
Bara bibliotek

 2019-10-08
Föredrag: Libyens okän-
da och unika djurliv
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2019-10-10
Bokfika
Kl 14–15:30
Bara bibliotek

 2019-10-10
Digitant – din 
nybörjarguide till 
den digitala världen
Kl 19–20
Svedala bibliotek

 2019-10-11
Musikunderhållning 
med Södergökarna
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-10-12
Familjelördag
Kl 10–13
Bara bibliotek

 2019-10-12
Börja släktforska
Kl 11–13
Svedala bibliotek

 2019-10-14
Prova brädspel
Kl 16–19
Bara bibliotek

 2019-10-15
Sagostund
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2019-10-15
Biblioteksklubb
Kl 15–16
Klågerups bibliotek

 2019-10-15
Novellkväll med macka
Kl 17:30–19
Svedala bibliotek

 2019-10-15
Forskarturné: Högener-
getiskt ljus botar cancer 
– hur strålbehandling 
fungerar
Kl 19–21
Klågerups bibliotek

 2019-10-15
Föredrag: Lär känna 
din hembygd
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2019-10-16
Drumbeat
Kl 17:30
Mötesplats Svedala

 2019-10-16
Osynlighet – 
Hur gör verklighetens 
Harry Potter?
Kl 19–20
Bara bibliotek

 2019-10-17
Barnvagnsbio
Kl 10–12
Bara bibliotek

 2019-10-17
Juristjour
Kl 15–17
Bara bibliotek

 2019-10-17
Filmklubb för vuxna
Kl 18–20
Bara bibliotek

 2019-10-18
Träffas och Trivs med 
besök av kyrkoherden 
Lars Johansson
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-10-19
Lördagspyssel
Kl 10–13
Bara bibliotek

 2019-10-21
Bebisbibblan
Kl 9:30–11:30
Klågerups bibliotek

 2019-10-21
Juristjour
Kl 15–17
Svedala bibliotek

 2019-10-22
Sagostund
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2019-10-22
Kollagekväll
Kl 15–19
Klågerups bibliotek

 2019-10-22
Vår bästa tid – 
Jubileumsturné 
Malmö Opera
Kl 19–22
Kulturhuset Flamman

 2019-10-23
Paradoxen 
John F. Kennedy
Kl 19–20
Bara bibliotek

 2019-10-24
Handarbetscafé
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-10-24
Biblioteksklubb
Kl 16–17
Bara bibliotek

Utgivningsplan 2019 med reservation för ändring:   
25 oktober och 29 november.
Fotograf: Andreas Paulsson, Transportstyrelsen, Open 
Studio, Svedalahem, Klapp.co/Svenska Cykelstäder, 
Lina Arvidsson/Sysav, Kenneth Hellman, Erica Jacobson, 
Lena Öritsland/Scandinav bildbyrå, Billy Lindberg, 
Anna Nordström, Pexels/Pixabay, Danne Eriksson
Patrik Bergenstav, Johan Palmgren, Svedala kommun.

Utebliven SvedalaNytt? Vänligen kontakta PostNord https://www.postnord.se/foretag/kundservice/kontakta-oss/lamna-en-synpunkt eller ring 0771 33 33 10.

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: 
Nina Gilljam

Redaktion: 
Kommunikatörerna i   
Svedala kommun


