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Tips på smakrika smultronställen hittar 
du på facebook.com/destinationsvedala

PACKA 
PICKNICKEN 

OCH UPPTÄCK ALLT 
DET VACKRA I 
KOMMUNEN

Med anledning av coronapandemin kan 

vi inte planera för ett stort publikt arrange-

mang på Stortorget som vi brukar för att 

fira nationaldagen 6 juni. Istället flyttar 

årets nationaldagsfirande in på vår webb-

plats svedala.se. Där bjuder vi på musik, 

tal och pristagare precis som vanligt. 

Välkommen att fira nationaldagen med 

oss den 6 juni på svedala.se!



NOMINERAD TILL GOTT LEDARSKAP I DEMENSVÅRDEN

Hemtjänsten i Svedala kommun var snabba ute och 
ställde om sin verksamhet utefter rådande situation kring 
coronaviruset (covid-19). Ett separat team startades upp 
för att utföra omsorgsarbete hos de vårdtagare som har 
misstänkt smitta eller har konstaterad smitta och återgått 
till hemmet efter sjukhusvistelse. Vår medarbetare Emiliy 
Rosefors är en av de som har valt att jobba i teamet och 
ger oss en inblick i arbetet.

– Jag blev tillfrågad av chefen om jag ville vara med i tea-
met för covid-19 och jag valde att gå med då det ger mig 
nya erfarenheter. På så sätt känner jag mig också trygg då 
jag vet vad jag möts av.

Alla inom hemtjänsten får den skyddsutrustningen som 
behövs för att utföra omsorgsarbete vid misstanke eller 
konstaterad smitta. 
– Jag känner mig trygg på jobbet för jag vet att jag har all 
skyddsutrustning som krävs för att inte själv bli smittad. Om 
jag är orolig så är det snarare på min fritid då jag inte vet 
vem jag möter, men i mitt arbete vet jag vad jag möts av 
och känner mig trygg.

Anhöriga och vårdtagare i hemtjänsten har visat stor 
hänsyn och förståelse för personalens arbete i dessa tider.
– Många har visat sin uppskattning för oss och har skickat 
blommor och fika. Det känns extra fint att veta att de är 
tacksamma för att vi tar hand om deras äldre och vi känner 
oss verkligen uppskattade av både vårdtagare och anhöriga.

HEMTJÄNSTEN
Många är kreativa och håller kontakten med sina anhöriga 
på olika sätt när de inte kan ses. Till exempel via mobilen, 
videosamtal, brev och vykort. Tack för visad hänsyn och 
förståelse, både till personal, vårdtagare och anhöriga.  

Våren har varit ovanlig och krävt väldigt mycket av oss. 
Viruset corona klev in i våra liv, först lite försiktigt som 
något obehagligt som fanns någon annanstans, för att 
sedan tydligt visa sin närvaro även hos oss och prägla 
vår vardag i såväl veckor som månader. 

Den period vi är inne i nu är en oprövad situation för oss. 
Något som inte kan ses med ögat ställer krav på hur vi för 
vårt dagliga liv. Några har drabbats hårt genom att själv, 
eller någon anhörig, blivit smittad av covid-19. Många 
arbetar hemifrån, äldre och andra riskgrupper är isolerade 
och gymnasisterna har distansundervisning. Näringslivet 
påverkas och många företag, framförallt kopplade till 
besöks-, service- och restaurangsektorn, kämpar för att få 
ihop sin vardag och hålla verksamheten flytande. Det som 
blivit extra tydligt nu, är den kraft och välvilja som finns i 
samhället, för att hjälpas åt att anpassa vår vardag till de 
nya utmaningar som ställs på oss.

Kommunens egen personal arbetar på nya sätt för att säkra 
att den kommunala servicen ska finnas där för dig även 
vid en eventuell ökad påverkan av coronaviruset. Även i 
sådana lägen måste arbetet i våra samhällsviktiga verk-
samheter, som till exempel räddningstjänst, barnomsorg, 
vattenreningsverk, vård- och äldreomsorg, säkras och 
fungera. Tack vare rådighet, nytänk och målmedvetenhet 
hos kommunens personal så arbetas nya lösningar fram 
kontinuerligt. 

Sommar innebär sommarminnen. Studenterna kommer att få 
sitt utspring, skoleleverna kommer att sjunga Idas sommar-
visa och vi kommer att fira midsommar. Allt detta gör vi, 

med den värme och glädje som vi brukar, men på nya sätt 
med bland annat rekommenderat avstånd till varandra, 
eller digitalt. På ett lite annorlunda sätt firar vi sommaren 
på avstånd, men tillsammans. 

Vi kommer att njuta av sol, kultur och natur, men det kom-
mer att vara i vårt närområde. Vi kan vara tacksamma över 
att just vi i vår kommun har så mycket vackert och spännan-
de i vårt närområde. Närodlad mat serverad på smult-
ronställen som finns runt hörnet. Safarin blir en lammsafari 
eller ett besök i Statarmuseets stall eller hagar. Det glada 
strandlivet upplevs vid Pudesjö, på något av kommunens 
bad eller på någon av våra skånska stränder som andra 
behöver resa långt för att få uppleva. På vår webbplats 
svedala.se/destinationsvedala kan du hitta fler hemstertips.

Vi ska inte undervärdera eller förringa den påverkan 
corona har på våra liv, vi ska inte sluta att ta de regler som 
Folkhälsomyndigheten ber oss följa på allvar, men vi ska 
fortsätta njuta av våra liv, på ett nytt sätt, och skapa nya 
positiva sommarminnen och ta hand om varandra. 

Glad sommar önskar jag dig!
Linda Allansson Wester (M), kommunstyrelsens ordförande.

DÅ ÄR DEN ÄNTLIGEN 
HÄR, SOMMAREN 
VI LÄNGTAT SÅ EFTER

Nu är det snart dags att ansöka om skolbiljett för resor till 
och från gymnasieskolan i höst. Du ansöker inför varje läs-
år digitalt via vår e-tjänst alternativt via pappersblankett. 
Ansök senast 26 juli inför läsåret 2020/2021. 

Du som fått beviljat resekort eller skolbiljett får kortet hem-
skickat till din folkbokföringsadress (gäller årskurs 1) innan 
terminsstart eller skolbiljett aktiverad på ditt befintliga kort 
(gäller årskurs 2 och 3). Ansökningar som vi får in efter 
26 juli 2020 behandlar vi löpande men kan inte garan-
tera att vi hinner skicka ut eller aktivera skolbiljetten innan 
terminsstart. 

ANSÖKAN OM RESEKORT 
ELLER SKOLBILJETT FÖR RESOR 
TILL OCH FRÅN GYMNASIESKOLAN

OBSERVERA ATT:

• Du som ska påbörja årskurs 2 eller årskurs 3 ska  
behålla ditt gamla resekort men måste ändå göra  
en ny ansökan om skolbiljett.   

• Om du ska börja i årskurs 1 kan du först göra din 
ansökan när du fått ditt slutliga antagningsbesked.

ANSÖK VIA E-TJÄNST ELLER BLANKETT: 

https://e-tjanster.svedala.se/oversikt/overview/46. Mer 
information hittar du på vår hemsida: svedala.se/resekort.

Ann-Caroline Skoog.

Vård och omsorgs enhetschef Ann-Caroline Skoog är i år no-
minerad för sitt ledarskap av föreningen Gott ledarskap inom 
demensvården. Föreningen vill uppmärksamma ledarskapets 
betydelse i demensvården genom att dela ut stipendium till före-
bilder. Föreningen delar årligen ut ett stipendium till första linjen 
chefer, det vill säga de chefer som har det dagliga ansvaret för 
personalen närmast vårdtagarna, och vill belysa chefens viktiga 
roll i utvecklingen och stimulansen hos personalen inom demens-
vården. 

Ann-Caroline blev en av finalisterna till årets stipendium. Nu vill 
vi uppmärksamma hennes goda ledarskap och det utvecklings-
arbete hon bedriver av det dagliga arbetet som utförs av perso-
nalen. Ann-Caroline kommer att ingå i ett nationellt nätverk för 
stipendiater och finalister där målet är att föra samman duktiga 
och framgångsrika ledare inom demensvården. Det nationella 
nätverket är ett forum för att dela med sig av erfarenheter och få 
en spridningseffekt av goda idéer. 

Emiliy Rosefors.

COVID-TEAM INOM

3

ANSÖK
SENAST
26 JULI

2



4

Sedan den 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets 
rättigheter svensk lag. Staten har ett övergripande ansvar, 
men kommuner och regioner ansvarar för de flesta frågor 
som direkt rör barn och ungdomar.

I Svedala kommun har samtliga nämnder i uppdrag att leva 
upp till barnkonventionen och under 2020 gör vi en rad 
insatser som ska stärka kommunens arbete med frågorna. 
Bland annat utbildar vi all personal inom elevhälsan, soci-
altjänsten och LSS i barnkonventionen och dess principer. 
Utbildningen ska leda till en stärkt samsyn och samverkan i 
ärenden som rör barn och unga. 

UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM
I mars antogs ett uppdaterat ungdomspolitiskt program av 
kommunfullmäktige, som på ett konkret sätt ska vägleda 
våra verksamheter att skapa förutsättningar för ungdomar 
att leva ett bra liv i kommunen. Svedala kommun ska arbeta 
för att ungdomars perspektiv och intressen finns med i alla 
beslut som rör barn och unga. Ungas delaktighet och infly-
tande ska få ta plats och prioriteras. Målgrupperna för det 
ungdomspolitiska programmet är politiker, tjänstepersoner 
och unga i åldern 13 till 25 år.

OM UNGAS FRITID
Ett viktigt arbete sker inom Ungas fritid och dess mötesplat-
ser, som är en plats för alla ungdomar i kommunen i åldern 
13 till 18 år. Här erbjuder vi en bred verksamhet med fokus 
på ungdomsinitiativ, och informellt och icke-formellt lärande 
med målsättningen att unga ska ges möjlighet att skapa en 
meningsfull och utvecklande fritid.

Inom verksamheten driver vi olika projekt, lovverksamhet, 
gruppverksamhet, äventyrspedagogik och öppen verk-

samhet på mötesplatserna i Bara, Klågerup och Svedala. 
Personalen har ett coachande förhållningssätt och ungdomar 
kan komma för att få stöd och hjälp med att förverkliga sina 
idéer, stora som små.

UNGDOMSPARLAMENTET – 
ETT POLITISKT FORUM FÖR UNGA
Ungas fritid arbetar även med kommunens ungdomsparla-
ment som träffas två gånger per år och är ett forum för unga, 
som ska göra det enklare att påverka kommunen. Alla elev-
råd samlas för att diskutera aktuella frågor och ta upp olika 
förslag från kommunens unga till diskussion. Parlamentet har 
en budget på 100 000 kr som ska gå till olika projekt som 
gynnar unga i kommunen. Alla unga i Svedala kommun är 
välkomna att ansöka om dessa pengar. 

Är du intresserad av att veta mer om kommunens ungdoms-
politiska arbete? Kanske vill du vara med i ungdomsrådet 
eller söka pengar från ungdomsparlamentet? 
Lina Walldén, lina.wallden@svedala.se, 0722–54 05 43, 
svedala.se/ungdomsparlamentet

SÅ HÄR ARBETAR VI MED BARNKONVENTIONEN

DÅ KAN DU OCH DINA GRANNAR 
STARTA EN GRANNSAMVERKANSGRUPP 
Till hösten 2020 planerar Polisen att tillsammans med Svedala kommun 
genomföra möten om grannsamverkan. 

Grannsamverkan handlar om att grannar samverkar i nätverk för att motverka brott 
i bostadsområdet. Genom nätverket kan de boende hjälpas åt att hålla uppsikt 
över varandras bostäder och närområdet. Arbetet sker i samverkan med Polisen 
som bistår med kunskap och information. Traditionellt bygger grannsamverkan på 
en dialog och samarbete mellan de boende och Polisen. Idag ser vi en utveckling 
där fler parter tar ett aktivt ansvar för att stödja grannsamverkan. Forskning visar att 
grannsamverkan ger goda resultat.

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. 
Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Polisen vill gärna komma i kontakt med personer i bostadsområden som vill starta 
upp en grannsamverkan. Utifrån visat intresse planerar kommunpolisen och säker-
hetschefen höstens möten. Ta kontakt idag med vår kommunpolis Janne Nilsson, 
jan-ingvar.nilsson@polisen.se.

VILL DU MINSKA RISKEN FÖR 
BOSTADSINBROTT DÄR DU BOR?

Personal som jobbar på återvinningscentraler inom Sysavregionen har 
ibland blivit utsatta för hot och våld. Sysav införde därför passersystem på 
återvinningscentralerna för att göra det enklare att följa upp dessa händel-
ser, och förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare, vilket de har lyckats 
med. Sysav hoppas även att passersystemet har skapat ett tryggare och 
trevligare besök för dig som är kund. 

I Svedala ligger återvinningscentralen väldigt nära Ågatan, och här kan 
uppstå en del köbildning med fordon, som påverkar förbipasserande trafik 
samt gång- och cykelvägen. Vi arbetar nu med förbättringsåtgärder, steg ett 
är att förbjuda vänstersväng som började gälla i maj 2020. För framtiden 
tittar vi på andra lösningar, till exempel ändrad infart med bättre plats för 
besökare i väntan på insläpp. 

FÖLJ GÄRNA VÅRA ÄLDREBOENDE PÅ INSTAGRAM
I samband med besöksförbud på våra äldreboende finns olika digitala lösningar för att 
hålla kontakt med sina anhöriga. Genom att följa våra boenden på Instagram kan du 
som anhörig ta del av vardagen på ett enkelt sätt genom uppdateringar av bilder från 
boenden. Senast ut är Holmagården och Solgården och sedan tidigare har vi kunnat 
följa Stella och Nova samt Toftaängen. 

FRAMTIDENS ÅTERVINNINGSCENTRAL –  
EN TRYGG PLATS FÖR ALLA ATT VISTAS PÅ

NÄR FÅR JAG 
MITT BYGGLOV?
Sommaren står för dörren och många har redan sökt eller 
planerar att söka ett bygglov eller göra en bygganmälan. 

I dagsläget påverkas våra handläggningsresurser av ökat söktryck, och hand-
läggningstiden kan därmed upplevas som längre än normalt. Vi gör vad vi kan 
för att hantera ditt ärende snabbt och rätt. Vill du veta mer om handläggningstid 
eller vad du själv kan göra för att se till att processen går smidigare hittar du 
information på svedala.se/bygglov
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KOMMUNFULLMÄKTIGE FATTAR BESLUT 
OM SVEDALA KOMMUNS BUDGET 
2021 MED RAM FÖR 2022–2023

VI FÖLJER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS 
REKOMMENDATIONER
Folkhälsomyndigheten rekommenderar fysisk aktivitet utomhus 
och därför har vi öppet hos friluftsbaden i Bara och Svedala i 
sommar. Enligt Folkhälsomyndigheten sprider sig inte covid-19 
via bassängvatten eller annat badvatten. Tillsammans hjälps vi 
åt att följa myndigheternas rekommendationer: håll avstånd till 
andra, tvätta händerna noga och stanna hemma om du är det 
minsta sjuk. Vi gör fysiska markeringar i kön till entrén och kios-
ken. Vidare ser vi över rutiner och regler för att anpassa dessa 
till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

När omvärlden ställer in och hemester blir sommaren nya 
ledord kommer du upptäcka nya spännande upplevelser 
och aktiviteter som du aldrig trodde fanns i din omgivning.
 
Vår kommun är en destination som vi ska var mycket stolta 
över, då vi har nära till allt och kan erbjuda det mesta 
nästan hela året. Naturreservat, vackra sjöar, bokskog och 
böljande backlandskap för dig som söker ro och avkopp-
ling. Golfbanor i världsklass och leder för vandring, ridning 
och cykling för dig som söker rekreation.
 
För dig som söker annan njutning så har vi restauranger där 
de lokala råvarorna och den vackra omgivande naturen 
sätter prägel på matupplevelsen. Men också flera caféer 
och gårdsbutiker med bröd, läckra bakverk och ostar där 
mathantverket har belönat dem med fina priser.
 
Välkommen att plocka dina hemestersmultron!
Mer information och fler tips om alla våra smultronställen 
hittar du på svedala.se/destinationsvedala och Facebook 
Destination Svedala. Du kan även kontakta Kundservice 
för tips, 040-626 80 00 och kommunen@svedala.se. På 
våra bibliotek kan du också få hjälp att ta del av utbudet. 

DESTINATION SVEDALA 
SMULTRONSTÄLLEN ATT 
FYLLA ETT HELT STRÅ!
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UPPTÄCK VÅRA 
SMULTRONSTÄLLEN 

BESÖK DESTINATION 
SVEDALA PÅ FACEBOOK!

HÅLL AVSTÅND 
MED OMTANKE

Onsdag 17 juni fattar kommunfullmäktige beslut om bud-
geten för år 2021 med ram för 2022–2023. Mötet startar 
kl 9 på morgonen och i år håller vi mötet i Aktivitetssalen i 
Aggarpshallen. Du kan följa debatten på plats men vi ser 
gärna i nuläget att du som är intresserad i första hand föl-
jer mötet via vår webbsändning på svedala.se, för att minska 
risken för smittspridning av nya coronaviruset (covid-19).

FÖLJER FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS 
REKOMMENDATIONER
Under mötet hjälps vi åt att följa Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Vi håller avstånd mellan deltagande 
ledamöter och uppmanar de som är det minsta sjuka att 
stanna hemma. 

HANDLINGAR PÅ SVEDALA.SE
En vecka innan mötet finns kommunfullmäktiges budget-
handlingar att läsa på svedala.se/kallelser-kf.
Du har också möjlighet att från den 11 juni hämta ett exem-
plar av budgetförslagen hos Kundservice i kommunhuset. 

HUR PÅVERKAR DEN KOMMUNALA 
BUDGETEN DIN VARDAG?
Besluten om kommunens budget är ett av de viktigaste 
besluten våra förtroendevalda fattar under året.
Kommunfullmäktige fattar beslut om den kommunala 

skattesatsen och hur mycket medel varje nämnd (verksam-
hetsområde) ska få under 2021, till exempel hur mycket 
pengar grundskolan, förskolan och socialtjänsten får lov 
att använda under året. Kommunfullmäktige fattar också 
beslut om investeringsbudgeten 2021 med investeringsplan 
2022–2023 och vilka mål kommunen generellt ska arbete 
efter under 2021. 

NYTT ARBETSSÄTT FÖR BUDGETPROCESSEN
I år arbetar vi med budgeten på ett nytt sätt. Kommunfull-
mäktige tar beslut om budgeten för nästa år redan i juni i 
stället för november. Verksamheterna och förtroendevalda 
har därför arbetat intensivt under våren med att få ramarna 
för budget 2021 på plats. När budgeten är beslutad har 
nämnderna mer tid att under hösten planera sin internbud-
get för 2021. Intentionen är också att nämnderna under 
hösten ska lägga mer tid på sina investeringsbudgetar och 
investeringsplaner för att sedan ha det som underlag till 
vårens arbete med en kommande budget som de beslutar i 
juni månad påföljande år. 

Om det skulle vara så att det sker saker i omvärlden under 
sommaren och hösten som påverkar budgeten har kommun-
fullmäktige möjlighet att i november månad justera 
eller ändra på budgetbeslutet från i juni.  

Öppettider hos friluftsbaden i Bara och Svedala 
30 maj–14 juni
• Måndag–fredag kl 16:30–20.
• Lördag och söndag kl 10–17.
15 juni–12 augusti
• Måndag–fredag kl 6:15–07. 
     (motionssimning).
• Måndag–fredag kl 10–19.
• Lördag och söndag kl 10–17.
• Midsommarafton och midsommardagen  

kl 10–17.
13–23 augusti
• Måndag–fredag kl 16:30–20.
• Lördag–söndagar kl 10–17.

Köp ditt säsongskort på svedala.se eller hos 
Kundservice i kommunhuset så slipper du att stå i 
kö när friluftsbaden öppnar. Inköpta säsongskort 
gäller både i Bara och Svedala.

Tänk på att vi måste 
vara rädda om 

varandra. Håll avstånd 
till andra, tvätta 

händerna noga och 
stanna hemma om du 

är det minsta sjuk.



På grund av coronapandemin gäller nya regler för 
verksamheter som serverar mat och dryck. Bygg- och 
miljöenheten bistår Smittskydd Skåne genom att följa 
upp föreskrifterna om att förhindra smitta av covid-19 
på restauranger, caféer med mera. Hos oss kan restau-
ranger och serveringar även få rådgivning om hur 
föreskrifterna ska uppfyllas. 

I samband med ordinarie livsmedelskontroll utför vi tillsyn 
över trängsel och egenkontroll mot smitta i de livsmedels-
verksamheter som har servering och/eller avhämtning. 
Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolres-
tauranger, cateringverksamheter, nattklubbar och andra 
verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. 

DET HÄR TITTAR VI PÅ:
• Det får inte uppstå trängsel i lokalerna. Riktlinjen är 

att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armlängds 
avstånd till varandra. Är man ett sällskap såsom familj 
eller nära vänner så bör ni undvika att sitta tätt tillsam-
mans och när ni rör er i lokalen så bör det finnas en 
armslängds avstånd till andra gäster. 

• Servering av mat och dryck ska ske genom bords- 
servering. Att beställa och hämta mat vid en disk är 
bara tillåtet om det kan göras utan att det blir trängsel.

• Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid 
bord. Det går att sitta vid en bardisk så länge det inte 
uppstår trängsel.

• Buffé går bra om gästerna kan plocka sin mat utan att 
det uppstår trängsel.

• Hämtmat går bra så länge det inte uppstår trängsel 
bland dem som väntar, hämtar eller betalar.

• Verksamheten ansvarar för att det inte uppstår trängsel  
i kön både innanför och utanför dörren.

BYGG OCH MILJÖ HAR 
UTFÖRT TRÄNGSELKONTROLLER
Då minskad smittspridning av covid-19 är högst angeläget 
har Bygg och miljö utfört så kallade trängselkontroller på 
majoriteten av kommunens serveringar. Verksamheter som 
fick anmärkningar vid en första kontroll under slutet av april, 
var snabba att åtgärda. Samtliga som har haft en uppföl-
jande kontroll, under maj, har åtgärdat tidigare brister till 
exempel glesat ut bord och stolar som tidigare stått för tätt. 

HANTERING AV KLAGOMÅLSÄRENDEN
Bygg och miljö tar emot anmälningar om verksamheter som 
inte följer reglerna kring trängsel på serveringar. Observera 
att trängsel på andra ställen än serveringar, som till exem-
pel i butiker, kollektivtrafik eller på allmänna platser som 
parker och torg är ett personligt ansvar. Håll dig uppdate-
rad om nya riktlinjer via vår webbplats svedala.se/halsa.

PERSONLIGT ANSVAR
Som kommuninvånare och gäst har vi alla också skyldig-
het att inte bidra till ökad trängsel. Ser du att det är fullt 
någonstans – gå till ett annat ställe! Håll avstånd till dina 
medmänniskor och respektera de åtgärder som affärer och 
restauranger gör för att undvika trängsel. Vi måste också 
hjälpas åt att undvika trängsel i kollektivtrafiken och på 
allmänna platser som gator, torg och parker.

I sommar arrangerar Ungas fritid, tillsammans med sina  
feriearbetare, aktiviteter för barn och unga, medans mötes- 
platserna i Bara, Klågerup och Svedala håller sommar-
stängt. Håll utkik i Ungas fritids kanaler för aktiviteter i 
sommar.
• Facebook: Ungas fritid Svedala kommun
• Instagram: Ungasfritidsvedalakommun
• App: Ung i Svedala

OM UNGAS FRITID
Ungas fritid är en plats för alla ungdomar i åldern 13–18 
i Svedala kommun. Vi erbjuder en bred verksamhet med 

OM UNGAS FRITID I SOMMAR
fokus på ungdomsinitiativ, informellt och icke-formellt lärande 
med målsättningen att unga genom oss kan skapa sig en 
meningsfull och utvecklande fritid. I vår verksamhet driver vi 
olika projekt, arrangerar lovverksamhet, gruppverksamhet, 
äventyrspedagogik samt öppen verksamhet kvällstid på våra 
mötesplatser i Bara, Klågerup och Svedala. Personalen har 
ett coachande förhållningssätt och till oss kan ungdomarna 
komma för att få stöd och hjälp med att förverkliga sina 
idéer, stora som små.

Mer information för unga i Svedala kommun 
hittar du på svedala.se/ung-i-svedala

PRUNKANDE TRÄDGÅRDAR I HÄRLIG SOMMARTID
Nu grönskar det i alla trädgårdar och det växer så att det knakar. Klipp gärna lite extra på häcken och röj så 
att sopbilen lätt kan komma fram och tömma dina kärl. Tänk även på personalen och fyll inte trädgårdskärlen 
så att de blir för tunga. Och du, glöm inte att dra fram det till fastighetsgränsen dagen då det ska tömmas.
Behöver du inspiration eller sorteringstips? Vad räknas egentligen som trädgårdsavfall och hur ska aska sorte-
ras? Besök Sysavs trädgårdssida - där hittar du också information om den smarta lastsäcken för kombi-bilar – 
med den slipper du smutsa ned bilen när du kör skräp till återvinningscentralen. 

Se mer på www.sysav.se/tradgard
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Nya cykelvägar håller på att anläggas längs Börringe-
vägen. Den första etappen mellan Spritlösavägen och 
Gyllerogatan är klar. Utbyggnaden innebär att gående 
och cyklister får en säkrare och tryggare väg att ta sig 
längs Börringevägen och upp till gång- och cykelstråket 
längs Gyllerogatan som leder vidare till tunneln under 
väg 108 mot Marbäcksskolan. Cykelvägen blir upplyst 
så att den ska kännas trygg även under vinterhalvåret.

Etapp 2 löper på norra sidan av Börringevägen mellan 
infarten till Coop och NFU där cykelvägen ska byta sida 
och fortsätta längs södra sidan fram till den kommande 
bostadsbebyggelsen Bovieran. Den beräknas bli klar under 
sommaren. Vi iordningställer även kopplingarna in mot 
Segestrandsområdet och Annedalsgatan. Genom att få en 
trygg och säker cykelväg hoppas vi att fler väljer att gå och 
cykla till Marbäcksskolan och NFU.

För utbyggnaderna får kommunen statlig medfinansiering 
med 50 % av kostnaden. 

PLANER FÖR VÄG 108
Planer finns även på att förbinda Börringevägen så att 
vägen leds på en ny bro över väg 108. 108:an sänks 
ner i samband med att Trafikverket anlägger en planskild 
järnvägskorsning. För närvarande bedriver Trafikverket en 
Åtgärdsvalsstudie som ska utreda väg 108 mellan Trelle-
borg och Staffanstorp med särskilt fokus på att i förhand 
identifiera problempunkter. Plankorsning längs med Ystad-

NYA CYKELVÄGAR FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
banan i Svedala tätort utgör en sådan problempunkt. Den 
är en flaskhals och kan innebära en trafiksäkerhetsrisk. Att 
utreda och utveckla plankorsningen ingår i den regio-
nala transportinfrastrukturplanen som omfattar 2018–2029. 

CYKELSTRÅK TILL NYA IDROTTSOMRÅDET
I samband med resterande utbyggnad av nya idrottsom-
rådet vid Aggarpsskolan och Aggarpshallen som vi nu 
genomför, färdigställer vi även cykelstråken för det nya 
området. Vi beräknar att de är klara till våren 2021. Det 
ska vara både trafiksäkert och enkelt att ta sig till och från 
Aggarpsskolan och det nya idrottsområdet på cykel. 
Bland annat ska en ny cykelväg löpa parallellt med den 
ombyggda infarten från Aggarpsvägen (strax norr om 
cirkulationsplatsen för Aggarpsvägen/Södra Infarten). En 
trafiksäker upphöjd korsning med refug har vi redan anlagt 
under hösten 2019 som en del i säkerhetstänket och det 
nya cykelnätet för hela området. 

Cykelvägsutbyggnaderna ligger i linje med att skapa 
tryggare gång- och cykelvägar till våra skolor. 

NYA REGLER FÖR 
SERVERING AV 
MAT OCH DRYCK



Från 1 april har vi infört sommargågata på delar av 
Storgatan. Näringslivet bidrar med uteserveringar och 
vi smyckar med sommarblommor. Nytt för i år är att ute-
serveringarna inramas på ett enhetligt sätt av kommunen.
Vi är alla vanemänniskor och initialt har det funnits 
utmaningar med att biltrafik utan tillstånd har trafikerat 
gågatan. 

FÖLJANDE REGLER GÄLLER PÅ GÅGATAN:
Bilist: Du som bilist får inte köra ett motordrivet fordon på 
gågatan annat än för att korsa den. Det är tillåtet för mo-
tordrivna fordon att korsa gågatan på alla korsande gator 

UTVECKLING AV 
STADSPARKEN I SVEDALA

Det absolut vanligaste skräpet på gator och torg är fimpen. 
Hela 67 procent av skräpet består av fimpar i de kommu-
ner som mäter skräp. Stiftelse Håll Sverige Rent har tidigare 
uppskattat att 1 miljard fimpar hamnar på våra gator 
och torg per år. Som tvåa kommer snuset som står för 11 
procent av allt skräp.

Om fimpar och snus exkluderas från statistiken är det plast 
och papper som dominerar. Tuggummi är också ett vanligt 
skräp. 

Men vad händer med skräpet efter att det slängs? Vind och 
regn gör att skräpet hamnar sakta men säkert i dagvatten-
brunnarna runt om i torg och gator. Genom dagvattensys-
temet rinner skräpet ut i sjöar, åar och hav där vi och våra 
barn leker.

För att sprida kunskap och göra alla medvetna om vilka 
konsekvenser detta har för vår omgivande miljö och vår 
egen hälsa kommer detta att uppmärksammas i en kommande 
kampanj som ett flertal skånska kommuner i samarbete med 
Skånetrafiken genomför inom kort – håll utkik!

Tack för att du slänger ditt skräp i soptunnan!

till Storgatan, utmed hela sträckan Kyrkogatan–Långgatan, 
dock högst i gångfart (7 km/timmen) och med väjningsplikt 
mot gående.
Varuleveranser: Vissa fordon får dock köra på gågator,  
till exempel varuleveranser till eller från butiker eller mot- 
svarande vid gågatan.
Cyklister: När du cyklar på gågatan eller gångfartsområdet 
är högsta hastigheten gångfart (7 km/timmen) och du har 
väjningsplikt mot gående.

Vi samverkar med parkeringsvakter och Polisen för att 
skapa en trivsam miljö för alla.

Vi vill tacka alla som svarade på vår enkät om stads-
parken och även lämnade synpunkter. Svaren har gett 
oss en bra grund i hur vi ska utveckla stadsparken vidare. 

Av era svar framkom det att klätterlek, balanslek, rutsch-
kana och gungor var den mest önskade lekutrustningen. 
Det framkom också en önskan om att lekplatsen skulle 
vara mer anpassad för barn i alla åldrar. Upphandling 
av lekplatsutrustning pågår, med temat djur och natur.

Enkäten visade också att många av er önskar redskap för 
kroppsviktsträning på utegymmet. Därför väljer vi att sätta 
följande utegymsutrustning: en större träningsmodul, 3 st 
boxar för upphopp och liknande samt en pulshöjande 
hinderbana. Färgen kommer att gå i gult. 

UTVECKLING AV BELYSNING 
Vi ska även se över belysningen i stadsparken och vi plane-
rar spotbelysning med motiv på asfalten norr om den tänkta 
lekplatsen.

Det framkom också tydligt i enkäten en önskan om att lyfta 
fram dammen. Därför tittar vi nu på möjligheterna att skapa 
ett soldäck i trä på dammens norra sida och byta ut befint-
ligt nätstaket mot det smidesstaket som sitter kring dammen 
idag. Detta för att öppna upp och skapa en mötesplats för 
att kunna sitta ned och ta en fika i solen.   

Vi tittar också på möjligheterna att försköna entréerna från 
Månsgatan och Johan Borgsgatan. Arbetet är planerat att 
starta under sommaren och avslutas till hösten. 

VET DU VAD SOM HÄNDER MED SKRÄPET 
SOM SLÄNGS PÅ GATOR OCH TORG?

Strosa på Storgatan i sommar!

KURSPAKET – START AUGUSTI 2020

Vård- och omsorgsprogrammet 
Utbildning som ger dig kompetens för att arbeta inom hälso- och sjukvård, 
psykiatri, äldreomsorg och funktionshinderområdet. 

Barn- och fritidsprogrammet 
För dig som vill arbeta inom förskola, skola eller fritidsverksamhet.

Ansök idag!
Mer information på nfvux.se

Vuxenutbildning 
i Svedala

Komvux 
Gymnasiekompetens för vuxna

NYA VÄGAR FÖR    
EVENEMANG OCH AKTIVITETER
I dessa tider är de flesta evenemang och aktiviteter 
framflyttade och vi försöker hitta nya vägar och 
lösningar för att kunna arrangera aktiviteter utan 
större publiksamlingar som till exempel digitala 
sändningar. Vi vill på så sätt kunna sprida lite 
glädje i vår nya vardag. 

På svedala.se tipsar vi även om olika kultur- och 
fritidsaktiviteter som du kan ta del av hemifrån eller 
ute i naturen. Vi kallar det coronakultur! 

Några exempel:
• Hitta bra tips på utelekar med barn på webb-

platsen Utebarn.se.
• Ta del av träningstips för aktiviteter ute och inne 

på webbplatsen SISU.
• Följ med på en guidade online-visningar av 

konst, arkitektur och design på Nationalmuseum 
Stockholm.

• Se Picasso i Pompeji med Romoperans balett-
kompani på SVT Play.

• Ta del av filmade operaverk som La Triviata  
och Madame Butterfly på Kungliga operans 
webbplats.

• Hitta länkar till olika online-konserter.   
      www.svedala.se/coronakultur
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TIPS PÅ STÖD OCH HJÄLP VID ORO
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Vi behöver alla hjälpas åt att använda vårt vatten på ett 
hållbart sätt. Vatten är en naturresurs som vi bör hantera 
varsamt och det går åt mycket energi för att rena och 
producera dricksvatten. Med små förändringar i vardagen 
och smarta val kan du minska din vattenanvändning med 
många liter utan att behöva ge avkall på bekvämligheterna.

Enkla tips på hur du kan spara på vatten:

I HEMMET
• Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att  

få det kallt.
• Stäng av vattnet medan du borstar tänderna och  

rakar dig.
• Ta kortare duschar, på 5 minuter kan du spara 60 liter.
• Undvik att bada badkar.
• Diska och tvätta med fulla maskiner.

I TRÄDGÅRDEN
• Vattna i trädgården med vattenkanna.
• Vattna morgon eller kväll så vattnet inte hinner avdunsta 

innan det tränger ner i jorden.
• Lägg nya gräsmattor eller plantera nya häckar från sep-

tember och fram till april då det kräver mindre vattning.
• Gräsmattan klarar av en långvarig torka, det kan gå åt 

så mycket som 150–350 liter om du har vattensprida-
ren eller vattenslangen igång i 20 minuter.

• Samla regnvatten i en tunna. Om du bor i hus kan 
du ställa en tunna under takrännan för att ta vara på 
regnvattnet.

Personlig hygien, 60 liter

Toalett, 30 liter

Disk, 15 liter

Tvätt, 15 liter

Dryck och mat, 10 liter

Övrigt, 10 liter

• Fyll poolen sakta och nattetid. Se till att poolen är tät 
och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla 
den mer än en gång per säsong. Täck över poolen  
så minskar du dessutom avdunstningen av vatten.

NÄR DU TVÄTTAR BILEN
När du tvättar bilen direkt på gatan betyder det att tung- 
metaller och oljerester följer med vattnet och hamnar till 
slut orenat i vår natur. Därför är det bättre för både oss 
och miljön att välja biltvätt. Om du inte har tillgång till  
en biltvätt är det minst dåligt för miljön att tvätta bilen  
på gräs eller grus. Då filtreras vattnet grovt innan det når 
grundvattnet.  

SPARA VATTEN MED SMARTA VAL

Så här fördelas de 140 liter vatten vi i Sverige 
förbrukar per person och dygn:

Mer information: sydvatten.se/varjedropperaknas

SOMMARÖPPETTIDER 
PÅ BIBLIOTEKEN
15 juni–16 augusti

Svedala bibliotek
Måndag–tisdag kl 12−18 
Onsdag–fredag kl 10−16 
Lördag kl 10−13 

Bara bibliotek
Måndag kl 12−19 
Tisdag–onsdag kl 10−14 
Torsdag–fredag kl 13−16
Meröppet alla dagar kl 7−21 

Klågerup bibliotek
Sommarstängt 15 juni–16 augusti
Meröppet alla dagar kl 07–21

SOMMARBOKEN FÖR BARN, 
UNGA OCH VUXNA
Den 12 juni–24 augusti pågår 
Sommarboken. Barn och unga läser 
själv eller lyssnar på fem böcker som 
någon annan läser. Vuxna läser eller 
lyssnar på tre böcker. Sommarboks-
häftet hämtar du på biblioteket i Bara, 
Klågerup eller Svedala, eller fyller 
i digitalt på bibliotekets webbplats 
(https://bibliotek.svedala.se). Skriv 
några rader i Sommarbokshäftet om 
vad du tyckte om böckerna. Lämna 
på biblioteket före 24 augusti så får 
du en bok som gåva. 

 Ha en härlig lässommar   
 önskar bibliotekarierna på  
 biblioteken i Svedala!

  Mer om biblioteken  
  hittar du på sid 15!

BIBLIOTEKET BÅDE PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM 
Bli inspirerad och häng med i de senaste nyheterna på biblioteket! Följ oss på 
Facebook och Instagram. Vad läser du själv? Tagga dina egna läsbilder och 
läsupplevelser med #bibliotekenisvedala under hela sommaren för att sprida 
läslusten vidare ut i världen!  
Instagram: bibliotekenisvedala Facebook: Biblioteken i Svedala

BIBLIOTEKET ÖKAR SERVICEN! 
Vi på biblioteken i Svedala vill underlätta för dig som låntagare just nu och har 
därför ökat vår service på flera olika sätt:
• Du får automatiskt 6 veckors lånetid (ordinarie lånetid gäller för fjärrlån, 

snabblån, tidskrifter och dvd-filmer).
• Du får 3 fria omlån. Även dvd-filmer kan lånas om.
• E-bokstaket höjs till 2 lån per vecka.
• Förseningsavgifter tas bort för alla lån utom fjärrlån. 
• Höjt tak på vår filmtjänst Cineasterna till 8 filmer per månad.
• Behöver du förlänga dina lån kan du göra det genom att logga in på  

bibliotekets webbplats, bibliotek.svedala.se. Du är också välkommen   
att kontakta ditt närmaste bibliotek via telefon eller mejl. 

Bara bibliotek 040–626 89 70, biblioteket.bara@svedala.se. 
Klågerups bibliotek 040–626 89 08, biblioteket.klagerup@svedala.se.
Svedala bibliotek 040-626 82 03, biblioteket.svedala@svedala.se.

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad 
under en kris. Många känner oro för sin egen hälsa och 
livssituation, eller kanske någon annans hälsa och liv.

Alla reagerar olika i oroliga tider men det finns några 
saker du kan göra för att själv hantera din oro eller stress:
• Fortsätt med dina vanliga rutiner så gott det går. 
• Försök att hålla dig sysselsatt med saker som du mår 

bra av. 
• Om du känner att nyheterna gör dig mer orolig eller 

får dig att må dåligt – testa att begränsa tiden du tittar 
eller lyssnar på nyheter och använder sociala medier. 

• Det sprids mycket felaktig information i kristider som 
kan bidra till oro. Det är viktigt att du hämtar din infor-
mation om covid-19 från tillförlitliga källor. 

SAMTALSSTÖD VIA TELEFON
Det är också bra att sätta ord på sin oro. Prata med någon 
som du litar på och berätta hur du känner. Om du hellre 
pratar med någon utomstående finns det flera organisatio-
ner som erbjuder stöd via telefon, chatt eller mejl. Länsstyrel-
sen Skåne tagit fram en Tipslista för stöd och hjälp som du 
hittar på svedala.se/kontaktlista-stod-och-hjalp-corona. Du 
som inte har tillgång till internet är välkommen att ringa vår 

Kundservice på 040-626 80 00 så hjälper de dig att hitta 
rätt kontaktuppgifter.

RÅDGIVNING FÖR ANHÖRIGA VIA TELEFON
Spridning av coronaviruset inom äldreomsorgen skapar 
oro och ett behov av att ställa frågor. Du som är anhörig 
är varmt välkommen att kontakta vår anhörigsamordnare 
på telefon 040-626 84 26.

HJÄLP TILL ÄLDRE MED ATT HANDLA 
OCH ANDRA NÖDVÄNDIGA SYSSLOR
Svedala och Värby församling är med sina volontärer ett 
extra stöd till kommunen. Du som är äldre och behöver 
hjälp med att handla eller uträtta andra nödvändiga sysslor 
är välkommen att kontakta oss på Svedala kommun, som 
samordnar kontakten med församlingarna.
Kontakta Kundservice på 040-626 80 00 eller 
kommunen@svedala.se.

STÖD OCH HJÄLP TILL LOKALA NÄRINGSLIVET
Vi har samlat information om vilket stöd och hjälp det 
finns att få för företagen, för att minska de negativa effek-
terna på näringslivet. Läs mer på www.svedala.se/narings-
liv-corona

FILMADE 
SAGOSTUNDER
Biblioteket har lagt ut filmade sagostunder för alla barn mellan 
3 och 6 år. Du hittar sagostunderna på Facebook (Biblioteken i 
Svedala) och på webbplatsen bibliotek.svedala.se
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Den 17 mars 2020 beslutade regeringen att alla gymnasieskolor skulle gå över till distansundervisning på 
grund av coronaviruset. Förändringen kom över en natt och har inneburit en stor omställning för både 
lärare och elever. Vid Nils Fredriksson Utbildning hittade man snabbt nya arbetssätt och även om många 
saknar att träffa sina vänner och lärare varje dag hittar eleverna också fördelar med distansundervisningen. 
Här berättar några av eleverna om hur det har varit när hemmet plötsligt förvandlas till ett klassrum.

Eleverna vid NFU berättar

TEA LINDSTEDT I SA17
Det är en sorg att inte få träffa alla sina vänner, lärare och se skolan när det är så 
lite tid kvar innan man beger sig ut i vuxenlivet. Något jag faktiskt tycker är positivt 
med distansundervisning är att man kan kombinera sina studier med sitt privatliv. 
Jag kan med ett leende på läpparna säga att man får gå upp fem minuter innan 
lektionsstart OCH man får äta på lektionen! Både positivt och negativt är att man 
får mycket självständigt arbete vilket jag tycker om. Men det är lättare att man 
missuppfattar sina uppgifter. Trots att det är skönt att vara hemma saknar jag alla 
och skolan, jag tar tillbaka alla gånger jag sagt ”det hade varit skönare att plugga 
hemma” för när det väl händer vill man bara tillbaka... Men som andra säger, och 
som jag kommer säga, hellre distansstudier än inga studier alls.

NIKOLA ANTIC I TE17
Jag tycker att mina distansstudier fungerar perfekt! Den största skillnaden är att 
jag kan vakna fem minuter innan lektionen och vara hemma direkt efter skolan 
slutar, och så har jag skönare stolar och kan äta samtligt som det är lektion.
Jag har bättre fokus för jag har mer frihet! Men såklart är det ledsamt och 
tråkigt att inte träffa dina skolkompisar och lärare.

NICOLE DASTANI – 
VÅRD OCH OMSORG (VUX)
När jag var lite krasslig häromdagen 
körde jag lektionen från sängen. Klart 
det är tufft på egen hand, men som tur 
är så är lärarna utförliga vid online-kon-
ferenserna och förklarar och berättar 
väldigt bra. Dessutom är de snabba på 
att ge respons vid mejl och så vidare. 
Så det känns bra faktiskt! Det trodde 
jag inte, men det gör det.

MATILDA ELVING I SA18
Undervisningen på distans är ingen lätt grej, med lärare och kompisar 
längre bort blir det lite tråkigt. Även om jag inte kan prata med lärarna 
ansikte mot ansikte kan jag göra det i våra Canvas konferenser och våra 
Google meets. Om det uppstår problem kan vi alltid ringa våra lärare för 
att be om hjälp. Med lärare som alltid finns till hands tycker jag detta är 
ett jättebra sätt som ger nya möjligheter.

EMMA JACOBSSON I SA18
Distansstudierna går helt okej. Det är svårt att lägga upp planeringen kring hur 
mycket man ska göra för att inte hamna efter, men också för att inte göra för 
mycket. Den största och kanske jobbigaste skillnaden är att det blir många 
frågetecken om alltifrån uppgifter till konferenser. Det blir lätt en stress om man 
inte förstår. Men lärarna har varit bra på att svara på mail och så vidare och 
sen kan man alltid fråga sina kompisar. Sen är det även mycket egenansvar 
som både är bra och dåligt. Bra för att lära sig ta sina studier på allvar, lära 
sig ta eget ansvar och kanske testa på hur det är senare på universitet/högskola. 
Man kan också lite välja var och när man ska plugga utöver lektionerna. Det gör 
att alla kan anpassa efter vad som passar bäst för dem. Vissa gillar ju att plugga 
på morgonen och andra på kvällen. Men också dåligt för om man inte förstår upp-
gifter eller tekniken vid konferenserna kan det ju påverka ens betyg och närvaro. 

Ann-Caroline Skoog

SÅ ÄR DET ATT PLUGGA PÅ DISTANS KAUS 2.0 – KULTUR FÖR ALLA UNGA
Är du 13–18 år och vill arrangera kulturevenemang tillsammans med 
andra intresserade och engagerade unga? Då är KAUS 2.0 ett pro-
jekt för dig. Vilka artister vill du se uppträda i Svedala, Bara eller Klå-
gerup? Vill du lära dig dj:a? Vill du arrangera en filmfestival? I KAUS 
2.0 har du möjlighet att själv skapa de arrangemang som du saknar. 
Till hösten gör vi en nystart. Hör av dig till Anna Lundqvist Nilson, 
anna.lundqvistnilson@svedala.se, 0709-47 83 20 eller till Stephanie 
Georghiou stephanie.georghiou@svedala.se, 0709-89 64 12 så får 
du veta mer. 

BIBLIOTEKSEXPRESSEN
Arbetet med Biblioteksexpressen går framåt. Med de nya förutsättningar-
na har vi fått tänka i nya banor och är i full gång med att packa bok-
påsar till förskolorna. Bokpåsarna har olika spännande teman och de 
har kanske nu hunnit komma ut till ditt barns förskola. Då är det bara 
att plocka med på väg hem! En ny lådcykel är på plats i Svedala bib-
lioteks foajé, redo att ge sig ut på fler äventyr under vår och sommar. 
För att nå ut till fler planerar vi också att sätta upp bokskåp runt om 
i kommunen, till exempel på våra utomhusbad och hos föreningar. 
De ska fyllas med böcker som enkelt och snabbt kan tas med hem 
och sedan sättas tillbaka. En biblioteksexpress! 

BESTÄLL VIA VÅR HÄMTMENY
Vill du låna böcker utan att behöva gå in i biblioteket? Beställ en 
bokpåse från bibliotekets hämtmeny! Gå in på vår webbplats 
(bibliotek.svedala.se) eller hör av dig till biblioteket så får du veta 
mer om hur du går tillväga. 

E-böcker i appen Biblio: E-böcker är en möjlighet att läsa böcker utan 
att gå till biblioteket och låna. Genom bibliotekets app Biblio kan du 
nu läsa upp till två böcker per vecka, helt utan kostnad!

Se film gratis med Cineasterna: På bibliotek.svedala.se hittar du 
information om hur du kan se gratis film hemifrån med bibliotekets tjänst 
Cineasterna. Det enda du behöver är ett lånekort och någonting att se 
filmen på, till exempel en Ipad eller dator. 

Biblioteken informerar:
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Utgivningsplan 2020 med reservation för ändring:  
25 september och 27 november. 

Fotograf: Svedala kommun, Scandinav bildbyrå/
Ewa Ahlin/Conny Fridh/Lisa Wikstrand/Per Magnus 
Persson/Peter Westrup, Sydvatten, Jenny Brandt, 
Adobestock. Elevbilderna: Elever på NFU. 
Illustrationer: Barnkonventionen, NSVA.

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

Redaktion: 
Kommunikatörerna i   
Svedala kommun

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
17 juni kl 9,     
23 september kl 19

Kultur- och fritidsnämnden 
10 juni kl 18:30,    
9 september kl 18:30

Teknisk nämnd 
16 juni kl 17, 25 augusti kl 17,   
29 september kl 17

Socialnämnden 
4 juni kl 17:30, 27 augusti kl 17:30, 
24 september kl 17:30

 

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/sociala-medier. Följ oss gärna!

@svedala_kommun
@jobba_i_svedalakommun
rtjsvedala_kommun
@bibliotekenisvedala

På svedala.se informerar vi om det 
senaste med coronapandemin och det 
som berör kommunens verksamheter. 
Du som inte har tillgång till internet är 
välkommen att kontakta vår Kund-
service eller biblioteken för att bli 
uppdaterad och få information.

KUNDSERVICE
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Bara bibliotek
040-626 89 70
biblioteket.bara@svedala.se

Klågerups bibliotek
040-626 89 08
biblioteket.klagerup@svedala.se

Svedala bibliotek
040-626 82 03
biblioteket.svedala@svedala.se

VIKTIGA TELEFONNUMMER
För allmänna frågor om covid-19 
ring 113 13.
För sjukvårdsrådgivning
besök Vårdguiden, www.1177.se 
eller ring telefonnummer 1177, 
linjen är öppen dygnet runt.
Vid livshotande tillstånd ring 112.

SÄKERSTÄLLD INFORMATION
Vid större händelser finns det risk att 
ryktesspridning uppstår. Tänk källkritiskt 
och vänd dig till ansvariga myndig-
heter för bekräftad och säkerställd 
information. Här är har vi samlat 
ansvariga myndigheter:
Krisinformation.se (flera språk)
Samlad information från ansvariga 
myndigheter. www.krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten (flera språk)

Samlad information om coronaviruset 
(covid-19), om utbrottet i Sverige och 
globalt och riskbedömning med mera. 
www.folkhalsomyndigheten.se
Region Skåne (flera språk)
Regionalt är det Region Skåne och 
Smittskydd Skåne som ansvarar för 
smittskyddet. www.skane.se 
Sveriges radio (flera språk)
Nyheter om nya coronaviruset.
sverigesradio.se
Utrikesdepartementet 
Information om råd vid resor, 
aktuell reseavrådan, information om 
UD:s konsulära arbete och om du 
behöver komma i kontakt med 
ambassader. regeringen.se/sveriges- 
regering/utrikesdepartementet
Regeringen
Samlad information om beslut och 
initiativ som regeringen tar.
www.regeringen.se/

TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD 
INFORMATION
1177. Teckenspråkstolkad film – vad 
du ska tänka på för att minska risken 
att bli sjuk. www.1177.se/Stockholm
Myndigheten för delaktighet
Tillgänglig information om pågående 
smittspridning. www.mfd.se
Sveriges radio PI, Klartext
Nyheter på ett lite lugnare sätt 
och med enkla ord. Vardagar kl 
18:55–19 i P4 + kl 20:55–21 i P1.
sverigesradio.se/klartext
Riksförbundet DHB
Förening för familjer som har barn 
som är döva, hörselskadade eller har 
språkstörning. dhb.se/

VAR KAN JAG VÄNDA MIG 
OM JAG HAR FRÅGOR OM 
CORONAPANDEMIN?


