EN INSPIRERANDE
KVÄLL FÖR NÄRINGSLIVET

KOMMUNENS EXTRATJÄNSTER
– SPRÅNGBRÄDA IN PÅ ARBETSMARKNADEN

Torsdagen den 31 maj är det dags för årets näringslivskväll i Svedala.
Svedalas näringsliv bjuds på en kväll med inspirerande möten, god lokal
mat och prisutdelningar till företag eller företagare som förtjänar extra
uppmärksamhet.
•
•
•

Årets Nyföretagare i Svedala delas ut av Nyföretagarcentrum Öresund
Årets framåtblickare och Årets initiativtagare delas ut av Svedala kommun
Årets Företagare i Svedala delas ut av Företagarna Svedala

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Näringslivskvällen äger rum på Mötesplats Tejarp i Klågerup kl 18–22.
Det kostar 495 kr exklusive moms per person och då ingår välkomstdrink,
vårbuffé, 2 glas vin/öl/alkoholfritt, kaffe & sött.

Under kvällen inspirerar Sveriges
Mästerkock 2015, krögaren och
entreprenören Sandra Mastio.

Anmälan till: naringsliv@svedala.se

ÅRETS NÄTVERKARE I SVEDALA 2018
Fem välkända Svedalaprofiler gick vidare från nomineringsomgången för Årets Nätverkare i
Svedala 2018 till slutomgången. Stefan Bauer blev årets slutliga vinnare. Stefan Andersson,
Stefan Bauer, Ronnie Katra, Katarina Järvborn och Henrik Nordholm är namnen på de
nominerade för Årets Nätverkare i Svedala 2018. Arrangerande Svedala-Sturup Rotaryklubb gladdes speciellt åt den stora bredden då de nominerade representerade såväl
näringsliv, information, utbildning som natur- och sociala områden. Stefan Bauer tog
slutligen hem priset med följande motivering:
”För hans stora insatser för att skapa fungerande nätverk kring personer som vårdar sina anhöriga. Han har varit
spindeln i nätet då det gäller såväl start som uppbyggnad av Svedala Anhörigförening, som med 380 medlemmar
är en av landets största anhörigföreningar. Stefan har medverkat till uppbyggnaden av ett omfattande samarbete
med såväl kommunen och dess personal, som med Röda Korset och Värby församling m.fl. i arbetet med att driva
anhörigcafé och informationsträffar i Svedala och Bara. Han har också lyckats bygga upp ett sponsornätverk med
ett 50-talet företag som bland annat finansierar ett 10-tal årliga belöningar till anhörigvårdare.”

Vi önskar Stefan Bauer ett stort grattis till vinsten!

VÄLKOMMEN TILL BOKSKOGENS
GOLFKLUBB FÖR ATT PROVA PÅ GOLF!
Den 26 maj är det Golfens Dag och många golfklubbar erbjuder olika program
dagen till ära. Ta med vänner och familj till Bokskogens Golfklubb och ge golfen
en chans. Alla är välkomna oavsett ålder och det är gratis att prova på!
Bokskogens Golfklubb hälsar alla välkomna mellan klockan 10 och 14.
Alla barn bjuds på glasstrut i restaurangen mellan klockan 10 och 12. Alla kan
prova på – chip, pitch och putt. Klubbor och bollar finns att låna. För er som redan
spelar golf har vi en specialkomponerad 12-hålstävling med start klockan 14.
Ytterligare information om golfens dag och anmälan för tävling finner du på klubbens
webbplats www.bokskogen.com. Varmt välkomna hälsar Bokskogens Golfklubb!
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Som arbetsgivare tar Svedala kommun ansvar för inkludering. Med det menar vi att
alla ska ha möjlighet till jobb. Under det senaste året har ett trettiotal personer anställts
på extratjänst inom olika kommunala verksamheter.
En extratjänst fungerar som en resurs i ordinarie verksamhet
och finansieras av statliga medel. Att komma ut i arbetslivet efter en längre tids frånvaro eller att få sitt första jobb
i Sverige ger nya erfarenheter och kontakter. Att testa på
ett nytt yrkesområde kan också inspirera till studier. För att
extratjänsten verkligen ska bli en språngbräda vidare ut i
arbetslivet ser vi det som en naturlig del att studier ingår
under arbetstid för dem som behöver det.
Vi träffar Lurin Ibrahim som har en extratjänst i köket på
Frejaparkens förskola. Ewa Persson, förstekock, uppskattar
att ha Lurin i köket som en extra resurs. Lurin tränar svenska
och lär sig nya ord dagligen. Vikten av rätt uttal blev tydlig
i början när Ewa frågade efter ett lock.
– Jag trodde att hon frågade efter lök och kunde inte förstå
vad Ewa skulle ha en lök till just då. Ewa fick ta fram ett
lock och visa mig, säger Lurin.

Abdulrahman är flerspråkig och är till god hjälp med
biblioteksbesökare som inte kan så mycket svenska än.
Parallellt med arbeter läser han sista delkursen i SFI och ser
stora fördelar med att kombinera skolans teori och jobbets
praktiska delar. Han hjälper också till med arbetsuppgifter
som annars inte prioriteras.
– Att ha en kollega med annan kulturell bakgrund ger mig
tillfälle att se saker ur ett annat perspektiv, berättar Nils
Marklund, bibliotekarie och handledare.
VILL DU VETA MER OM 					
KOMMUNENS EXTRATJÄNSTER?
Kontakta projektledare Riikka Salmela på Arbete
och integration, per telefon 0733-73 14 76 eller mejla:
riikka.salmela@svedala.se

– Några dagar senare tog jag fram gul lök ur frysen varpå
Lurin sa att hon trodde det var ”gul lock”. Vi skrattade gott
åt missförståndet, berättar Ewa.
EXTRATJÄNST KOMBINERAT MED 			
STUDIER KOMBINERAR TEORI OCH PRAKTIK
Lurin nappade direkt på erbjudandet om att komma ut i
arbetslivet via extratjänst. Hon har inte tidigare yrkesarbetat
men älskar att laga mat. Jobbet kombineras med studier
och hon kan tänka sig vidare utbildning inom restaurang
och kök.
– Jag tycker att jobbet är jätteroligt. Efter det här året
hoppas jag kunna fortsätta jobba i kök.
Vi träffar även Abdulrahman Al Nahar som har en extratjänst på biblioteket på Nils Fredrikssons Utbildning. Innan
han kom till Sverige jobbade han med undervisning och
som utbildningskonsult. Han hade först en extratjänst på en
grundskola och testar nu ett nytt yrkesområde.
– Jag älskar böcker och historia så biblioteket är en perfekt
plats för mig. Jag lär mig hur ett svenskt bibliotek fungerar
och så diskuterar jag och min handledare Nils svensk
litteratur och mycket annat.

Från vänster: Lurin Ibrahim har en extratjänst
och Ewa Persson är förstekock och handledare.

Från vänster: Abdulrahman Al Nahar har en extratjänst
och Nils Marklund är bibliotekarie och handledare.
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