
JUNI, JULI OCH AUGUSTI 2017

EVENEMANG 

Så kom äntligen den varmare våren, den som vi väntat envist på och nästan 
förtvivlat trott glömt bort oss med stundtals snöblandat regn, ösregn och hårda 
vindar. Glada är vi att nu buskar och träd är prunkande gröna och rapsfälten 
vårsäkert gula. I det här numret som sträcker sig från juni till augusti kan du  
läsa om allt roligt som händer i vår kommun. Det blir konserter, teater, allsång, 
musikquiz, festivaler, golftävling, veteranfordon och mycket mer. Läs  om detta 
och mycket mer i tidningen samt på baksidan i kalendariet. Som vanligt hittar 
du alltid information om aktiviteter även på www.svedala.se/kalender. 
Ha en riktigt härlig sommar!

NOMINERA TILL CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDETS STIPENDIUM 2017

Klågerupsdagen 6 juni
Tid: kl 10–14. Plats: Gamla stationen, 
Bangårdsvägen i Klågerup.
Kl 10 Invigning och flagghissning.
Kl 10:10 Knattelopp (anmälan kl 9:30–10, 
uppvärmning kl 10:10, första start 10:20). 
Läs mer på www.klagerupsbyalag.com
Kl 12:30 Live music – Prime Time.
Marknad, grill, boule, ungdomsbrandkår, 
fiskedamm, ansiktsmålning, café med mera.
Klågerupsdagen arrangeras av Klågerups byalag i samarbete 
med Lions, Hyby scoutkår, BK Banér och Nattvandrarna. För-
eningarna meddelar att det finns mycket få parkeringsplatser 
på plats, så det är en bra idé att gå eller cykla.

Sommarfestival för ungdomar 
30 juni kl 14–20
Naverlönnskolans Event Crew tillsammans 
med Ungas fritid bjuder in till en heldag i 
Stadsparken med uppträde, prova på-  
verksamhet och annat kul. Det är öppet 
för alla men aktiviteterna riktar sig till unga 
mellan 13–18 år. 
Allt är kostnadsfritt och schema för dagen kommer släppas 
på Ungas fritids Instagram (ungasfritidsvedalakommun) och 
facebook (www.facebook.com/ungasfritidsvedala).

MIDSOMMARFIRANDE I KOMMUNEN
Fredag 23 juni firas midsommar runt om 
i kommunen. Platserna som kommit oss till 
känna hittar du på sidan 6.

Fler evenemang hittar du på sidan 3–6.

Var med och nominera till civilförsvarsförbundet Svedalas 
stipendium för att främja ideell verksamhet i kommunen. 
Stipendiet delas ut till enskild person eller förening, grupp 
eller organisation som arbetar med ideell verksamhet i 
Svedala kommun.

Förslag på mottagare och motivering ska skickas in 
till styrelsen för Civilförsvarsförbundet Svedala senast 
måndag 29 maj 2017. De som får lämna in förslag 
är medborgare i Svedala kommun eller medlemmar i 
civilförsvarsförbundet Svedala.

Skicka in förslag till:
E-post: bo.hansson@svedala.se
Postadress: Civilförsvarsförbundet Svedala, 
c/o Bo Hansson, Långgatan 7 G, 233 31 Svedala.
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Att ha ett fungerande och snabbt bredband börjar bli ett 
grundkrav för de flesta, både i den egna bostaden och på 
arbetsplatsen. Ett snabbt bredband gör Svedala till en ännu 
attraktivare kommun för de som bor här och för de som fun-
derar på att flytta hit. Vi har träffat Svedala kommuns IT-chef, 
Mikael Wigerhäll, för att ställa några frågor om hur det ser 
ut med bredbandstäckningen i Svedala kommun.

HUR SER DET UT FÖR SVEDALA KOMMUN?
– Vi ligger bra till i Skåne med vår täckning, vilket till stor 
del beror på ett gott samarbete mellan kommunen, regionala 
nät, privata aktörer och enskilda. Skanova har i samarbe-
te med Telia genomfört satsningar på fiberutbyggnad till 
villor i Svedala med tätorter, vilket gjort att Svedala faktiskt 
kan stoltsera med högst hastighet i hela Skåne. Bara Fiber 
fortsätter sin inkoppling i Bara. Arbetet fortskrider genom att 
samordna olika marknadsaktörer så att landsbygden ska 
kunna erbjudas fiber inom rimlig tid. Inom tätorten kan hus-
håll som inte tidigare kopplat in sin fastighet vända sig till 
en av de aktörerna som finns just där de bor, till exempel 
Telia Öppen Fiber eller Bara Fiber om de bor i Bara.

HUR SER DET UT FÖR FÖRETAG OCH LANDSBYGDEN?
– I Svedala kommun finns ett stort intresse för att ansluta sig 
till fibernätet och det stora intresset möjliggör även fibersats-
ningar inom Svedalas industriområden. Områdena utanför 
tätorterna fångas upp genom satsningar på så kallade 
byalag.

NATIONALDAGSFIRANDE 6 JUNI
Kl 10 samlas föreningarna på Stortorget i Svedala. Efter marsch genom 
Svedala tätort med Svedala Blåsorkester i täten startar Nationaldagsfirandet 
kl 11. Medverkande är Svedala Manskör, Kulturskolan med körer, dansare 
och Svedala Blåsorkester. Konferencier är Pontus Stenkvist. Kultur- och fritids-
nämndens ordförande Birgitta Delring (BP) och bygg- och miljönämndens 
ordförande Sverker Nordgren (M) delar ut priser och stipendier. Kommun-
styrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) önskar alla en skön 
sommar och avslutar nationaldagsfirandet på Stortorget.

EVENEMANG
SIDAN 3–6 

SOMMARTEATER I TORUP
Bara Scengångare sätter upp ”Fru Görvel – kvinna i Grevefejdens tid” 
i Stenladan, Torups slott. Görvel Fadersdotter Sparre är kvinnan som 
lät bygga Torups slott och pjäsen handlar om hennes spännande liv. 
Premiär fredag 9 juni kl 19:30. Föreställningar 10, 11, 13, 14,  
15, och 17 juni. Vardagar kl 19, lör och sön kl 13:30 och 16. 
Pjäsen är ett dramatiserat musikskådespel med såväl vuxna som 
barn i ensemblen och rekommenderas från 10 år. Biljettpris: 140 kr, 
ungdomar till och med gymnasiet: 100 kr. 
Manus och regi: Eva Hovstadius, producent: Bara Scengångare, 
körledare: Pernilla Södergren, instrumental ensemble: Malmö kultur-
skola, under ledning av David Hovstadius, scenografi, ljud/ljus: 
Tina Yli-Viikarii, Per Erik Svensson, inspicient: Malin Olsson. 
Mer information: www.barascengangare.se 

Biljetter: telefon 040-10 30 20 eller www.kulturcentralen.nu/
evenemang/tidfru-gorvel-kvinna-i-grevefejdens. Eventuella 
resterande biljetter finns på plats före föreställningen. 
Slottscaféet erbjuder smakliga lunchrätter, smörgåsar, bakverk,  
glass, drycker. Förboka gärna på telefon 040-44 01 13.

Bara Scengångare samarbetar med Malmö kulturskola, Malmö fastighetskontor, 
Svedala kommun, Perplex produktion, In-Sight, Torups friluftsgård, Torups slottscafé 
och Studiefrämjandet. 

MUSIKLÄGER DECIBELLE 
20–22 JUNI, KL 10–16 
DeciBELLE är ett dagläger för dig som identifierar dig som tjej och 
är musikintresserad. Under tre dagar kommer vi skriva texter, pröva 
på instrument, spela in och mycket mer. Årets ungdomsledare är 
Diana Latifi och Caroline Ellingsen. Musiklägret kommer vara på 
Kulturskolan i Svedala och är kostnadsfritt. Det finns begränsat antal 
platser och det är först till kvarn. Anmäl dig till Jasmine Wahlström 
på Ungas fritid via: jasmine.wahlstrom@svedala.se, 070-989 64 12 
eller hämta en blankett på Mötesplatserna i kommunen. 

HUR LIGGER DET TILL MED BREDBANDSTÄCKNINGEN I VÅR KOMMUN?
VAD HAR KOMMUNEN GJORT FÖR ATT   
STIMULERA GOD BREDBANDSTÄCKNING?
– För att slutkunden ska få tillgång till bredband via fiber 
krävs att näten från områdesnoden fram till fastigheten eta-
bleras av operatörerna eller på initiativ från samfälligheter, 
villaföreningar eller andra privata initiativ. För att stimulera 
detta ger Svedala kommun i egenskap av ägare till kom-
munal mark operatörerna och andra aktörer möjlighet att 
anlägga fiber genom markavtal. Sådant markavtal ska 
godkännas av kommunstyrelsen. Kommunen har även byggt 
kanalisation för framtida bruk som kunnat ske i samband 
med nedläggning av vatten-, avlopps-, och elledningar.

VAD KAN JAG SOM PRIVATPERSON GÖRA   
FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ETT SNABBT BREDBAND?
– Prata med grannar om de erbjudanden som bred-
bandsaktörerna skickar hem med posten. Gå samman 
och teckna dig för en lösning, så ska ett snabbt bredband 
kunna vara möjligt för dig inom rimlig tid. Det tar lite 
längre tid för den som bor på 
landsbygden, men prognosen 
från aktörerna är att det på 
landsbygden finns full täck-
ning om cirka två år, under 
förutsättning att det finns ett 
fortsatt stort intresse, avslutar 
Mikael Wigerhäll.

IT-chef Mikael Wigerhäll.

INDUSTRINATTEN 2017 SKAPAR     
MÖJLIGHETER FÖR FÖRETAG OCH UNGA
Industrinatten är en gemensam kraftsamling för att visa upp våra industri-
företag, och underlätta företagens framtida rekryteringsbehov. Arrange-
manget är ett tillfälle för industriföretag, i bland annat Svedala, att ta 
emot studiebesök från ungdomar som är på väg mot studieval eller 
yrkesval – och väcka deras intresse för arbete i industrin.

Företagen som deltar under Industrinatten 12 oktober får visa upp sin 
verksamhet och arbetsmiljö, och ungdomarna får besöka arbetsplatser, 
knyta kontakter och kanske få en ny bild av industrin som arbetsplats. 
Företagen tar emot studiebesök och medverkar också med en monter 
på Slagthuset i Malmö där Industrinatten har sin kick-off. Och minst två 
företag vill vi gärna ska representera Svedala. För mer information 
eller intresseanmälan att delta: www.svedala.se/industrinatt.

Industrinatten 2017 arrangeras av kommunerna i Malmö – Lundregionen och 
Industriella Utvecklingscentra, IUC Syd och man räknar med över 1 800 
besökare, varav 100 ungdomar från Svedala kommun.

Näringsliv

FAKTA: Det nationella målet innebär att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband (100 Mbit) år 2025. 
Redan idag har 70 % av invånarna i Svedala kommun ett bredband med hastigheten 100 Mbit. Vi är den 7:e 
mest bredbandstäta kommunen av Skånes 33 kommuner och vi har det snabbaste bredbandet i hela Skåne.
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SOMMARSCEN      
SVEDALA I STADSPARKEN
Ta med filt och fikakorg, familj och vänner till Stadsparken i Svedala, 
onsdagarna och torsdagarna 28–29 juni och 5–6 juli kl 18–21.  
Där bjuder Svedala kommun, lokala förmågor och artister, på trivsam  
musikunderhållning under bar himmel. De båda onsdagarna inleds 
med barnunderhållning som följs av lokala band. Torsdagarna inleds 
med musikquiz och därefter allsång med Per-Ola Sandberg, Pontus 
Stenkvist och husbandet.

VÄLKOMMEN TILL
MOTOR- & VETERANDAG
Lördag 26 augusti blir det utställning av veteranfordon. 
Det är bilar, motorcyklar och mopeder, tävlingsfordon 
som ställs ut. Det blir även veteranmarknad med familje-
föreställning för barn och vuxna längs hela Storgatan. 

MC-parkering vid Stortorget. 
Information och bokning: 0723-58 68 97. 
veteranmarknad@svedalamotorklubb.se.

Vecka 25–27 kommer feriearbetarna med placering 
Ungas fritid genomföra ambulerande verksamhet 
för unga i Svedala, Bara, Klågerup. Ungdomarna 
tillsammans med handledare kommer till förutbestämda 
platser, med utrustning som främjar rörelse av olika 
slag. Ingen föranmälan eller kostnad krävs.

SOMMARSPORREN FÖR BARN I ÅRSKURS 3–6
Snart är det dags för Sommarsporren 2017 och   
vi ser fram emot en härlig och fartfylld vecka.  
Sommarsporren kommer att genomföras vecka 32 
den 7–11 augusti. Totalt 400 barn kommer att delta  
i årets Sommarsporren.
Sommarsporren är ett veckolångt arrangemang för 
barn i årskurs 3–6 med massor av roliga aktiviteter 

TA ETT DOPP I SOMMAR
I kommunen finns två friluftsbad – ett i Svedala och ett i 
Bara samt naturbadplatsen utanför Klågerup, Pudesjö. 
Baden öppnar för allmänheten 10 juni och stänger 20 
augusti. Entréavgift tas ut 17 juni–20 augusti.

KOMMUNENS FERIEARBETE
Svedala kommun har i år kunnat erbjuda 74 platser för 
feriearbete till ungdomar. Tillsättningen av platserna är 
klar och ungdomarna kommer att få prova att arbeta 
inom förskola, kök, städ, hemtjänst, äldreboende, fritids, 
dagcentral, i kommunhuset, bibliotek, Ungas fritid och 
bad. Nytt för i år är vår sommarensemble som kommer 
att besöka olika platser i hela kommunen och spela 
under ledning av Kulturskolan. Arbetsplatserna tar emot 
i två perioder; 19 juni–7 juli samt 10 juli–28 juli.

2017 är inte vilket år som helst. Festivalen, som arrangerades 
första gången 1987 på ett lastbilsflak med ett hundratal   
besökare, firar nämligen 30-årsjubileum! 
Artister: Måns Zelmerlöw, Magnus Uggla, Eleine, Martin Prahl, 
Danne Stråhed, Stiftelsen, Mariette, Magnus Carlson, Europe, 
Gunhild Carling och Perikles med flera är klara för SommarRock 
Svedala 2017. SommarRock Svedala är, och har alltid varit, en 
riktig folkfest! En festival där människor kan umgås över ålders-
gränserna oavsett musiksmak. 

Under Svedala SommarRock kommer Ungas fritid ha ett 
drog-och alkoholfritt tält för dig mellan 13–18 år. Tillsammans 
med ungdomsledare kommer vi planera och arrangera olika  
aktiviteter som kommer ske i tältet. Det är öppet för alla unga 
som är på festivalområdet att komma in och hänga. 

Köp dina biljetter idag på www.sommarrock.nu.
 

STUDENTEN PÅ NFU 16 JUNI 
Den 16 juni är det är det avslutning för gymnasiets 
elever på Nils Fredriksson Utbildning. Det är gemensam 
avslutning för alla elever i Folkets hus kl 10–11. Därefter 
arrangeras en utflykt med middag för eleverna i årskurs 3. 
Klockan 15 är det utspark för årskurs 3 på scenen framför 
A-huset. Mer information om parkeringsmöjligheter och 
dylikt kommer att fortlöpande publiceras på nfgy.se.

från kommunens föreningsliv. Totalt 20 föreningar 
deltar med olika aktiviteter. Barnen får prova på 
olika fritidsaktiviteter, exempelvis parkour, bubble ball, 
skytte och golf. Under veckan har aktivitetsgrupperna 
egna utbildade unga ledare som är anställda av 
Svedala kommun.

SOMMARLOV FÖR MÖTESPLATSERNA
Mötesplatserna i Svedala, Bara och Klågerup är en 
plattform för unga mellan 13 och 18 år att skapa, 
delta och uppleva nya spännande aktiviteter. 
Den 15 juni stänger mötesplatserna för sommarlov. 
Den öppnar igen måndag den 21 augusti.  
Du kan läsa mer om mötesplatserna på:  
http://ung.svedala.se/motesplatser/

SOMMARAKTIVITETER FÖR DIG SOM ÄR UNG
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NOMINERING – STÖDJA EN NÄRSTÅENDE
Känner du någon som du tycker är värd att uppmärksammas med en stunds 
guldkantad tillvaro för sina stödjande insatser av en närstående? 
Svedala Anhörigförening söker de som stödjer eller på annat sätt ger 
betydelsefull hjälp och uppmuntran åt någon som är mantalsskriven i Svedala 
kommun. Stödet kan ske i hemmet eller på annan plats och vara på heltid 
eller deltid. Stödet bör vara av betydande omfattning och enligt allmänt 
bedömande av god kvalitet. Nu har du chans att nominera någon som 
du tycker är värd att uppmärksamma. 

Kontakta oss via mejl: kontakt@svedala-ahf.se, ring 0707-64 75 07, 
Eva Karlsson eller hämta en nomineringsblankett på Stella Dagcentral, 
Almgatan 10 i Svedala. Blanketten ska vara inlämnad senast 31 maj 
på Stella dagcentral i ett kuvert märkt Svedala Anhörigförening.

KOM PÅ ROLLATORCAFÉ  
8 OCH 9 JUNI
Fika och få en översyn av din rollator.
Välkomna på drop-in rollatorcafé den 8 juni på 
dagcentralen, Biblioteksgatan 8 i Bara mellan 
kl 13 och15, eller den 9 juni mellan kl 13 och 
15:30 på Stellas dagcentral, Almgatan 10 i 
Svedala. 

Vi rekommenderar alla med rollator att besöka 
rollatorcaféet – du får en översyn av din rollator 
och eventuella fel/brister åtgärdas på plats. 
Välkommen hälsar fysioterapeuterna i Svedala 
kommun.

ÄR DU 65 ÅR ELLER ÄLDRE   
OCH INTRESSERAD AV EN   
DAGCENTRAL I KLÅGERUP?
Kom och gör din röst hörd på dialogmötet den 7 juni kl 14. 
Vård och omsorg har fått i uppdrag att ta reda på hur stort 
intresse det finns för att skapa en dagcentral på Solgården 
i Klågerup.

Dagcentral är en mötesplats för seniorerna i kommunen.  
En dagcentral erbjuder aktivitetsutbud enligt önskemål och  
är en plats för att knyta kontakt och skapa dialog med andra 
människor.

Är du intresserad av en dagcentral i Klågerup? Kom till 
Solgården i Klågerup den 7 juni kl 14 för att diskutera 
behovet och intresset av en dagcentral. För mer information 
kontakta annastina.nished@svedala.se 040-626 84 51 
eller maria.danielsson@svedala.se 040-626 81 61.

UNDVIK STOPP I AVLOPPET
I toaletten får endast kiss, bajs och papper spolas ner. Allt 
annat som tillförs avloppet skapar problem. Tänk på att 
absolut inte spola ner till exempel fett från köket, kattsand, 
grus, hår, bindor, tamponger, kondomer och tops i toaletten 
eller vasken. Kemikalier, färg och mediciner får inte tillföras 
avloppet då det påverkar miljön i våra åar, sjöar och hav. 
Regn- och dräneringsvatten får inte vara anslutet till 
avloppsnätet utan ska kopplas till dagvattenledningar 
alternativt hanteras på den egna fastigheten.

LÄMNA DIN VATTENAVLÄSNING PÅ SVEDALA.SE
För att dina vatten- och avloppsfakturor som du får från 
kommunen ska vara så korrekta som möjligt ska du läsa av 
vattenmätaren och lämna siffrorna minst en gång per år. Du 
kan lämna vattenavläsningen på www.svedala.se, lägg in 
ordet ”vattenavläsning” i sökrutan, så hittar du. 

VIKTIGT OM DRICKSVATTNET 
FÖR DIG SOM BOR I KLÅGERUP
I Klågerup pågår en total ombyggnad av en pumpstation 
för dricksvatten. Ombyggnaden ingår i kommunens dricks-
vattenstrategi för att säkra dricksvattenförsörjningen mellan 
tätorterna Bara och Klågerup.

MINSKAT TRYCK VID STORA VATTENUTTAG
Under ombyggnaden kommer trycket i kranarna minska vid 
stora vattenuttag. Detta går att undvika genom att du som 
bor i Klågerup är aktsam med vattenförbrukningen under 

våren och sommaren. Det är framförallt under dagar då 
det är varmt väder som försiktighet med vattenförbrukningen 
måste iakttas. Även om just du har bra tryck och flöde i 
dina kranar och vattenutkastare så är det inte säkert att 
alla i Klågerup har det.

SÅ HÄR KAN ALLA HJÄLPAS ÅT
• Slösa inte med vatten från vattenutkastare under dagar 

med varmt och fint väder.
• Planera fyllningen av din pool och barnbassänger så                         

att det sker vid tidpunkter då det är sämre väder eller 
efter midnatt fram till cirka kl 5 på morgonen.

• Vid varmt och fint väder begränsa bevattningen av 
trädgården som görs via trädgårdsslangen till nattetid, 
samma tider gäller som vid påfyllning av pooler.

• Högtryckstvätta trädäck, stenplattor med mera en  
molnig och sval dag.

• Tvätta inte bilen på garageuppfarten eller gatan,  
utan på avsedda anläggningar som bensinstationer  
och liknande. 

INFORMATION VID VATTENAVBROTT
Ett planerat vattenavbrott kommer att ske i Klågerup under 
sommaren till följd av ombyggnadsarbetet. Avbrottet kommer 
att pågå under några timmar. När detta och andra avbrott 
sker, informerar vi på vår webbplats svedala.se och på vår 
Facebooksida Svedala kommun. Vi informerar även via sms 
och mejl som skickas till dig som är ansluten till kommunens 
driftinformation.

INFORMATION OM VATTENAVBROTT VIA SMS ELLER MEJL?
Om du vill få driftinformation om till exempel arbeten som 
orsakar avbrott i vattenförsörjningen eller om det skulle gå 
ut en kokningsrekommendation för att vattenkvaliteten inte 
är tillräckligt bra, kan du få veta detta via sms eller mejl. 
Gå till kommunens webbplats www.svedala.se, sök ”sms”.

AKTUELLT OM VATTEN OCH AVLOPP

Ny teknik inom hemtjänsten 
ger trygghet utan fysiska besök

Midsommarfirande kl 11, Killehuset i Bara
Välkommen kl 9 till Killehuset, gärna med medhavda 
blommor för att klä midsommarstången. 
Kl 11 är det Värby församlings traditionella friluftsguds-
tjänst, musik med Hans Nordström och operasångare 
Rune Rosell som sjunger. Marianne Fridh Ferm leder 
gudstjänsten. Därefter blir det kyrkkaffe. Kl 12:15 är 
det folkdansuppvisning av Södra Skytts Hembygdsgille 
och därefter fortsätter firandet runt midsommarstången 
med Lena och Lennart. Välkomna önskar Värby Villastad.

Midsommarfirande kl 11, Slottsparken i Börringe
Välkommen på midsommarfirande i Slottsparken i 
Börringe. Ta med blommor att klä majstången med 
och fikakorg för din trevnad.

Midsommarfirande kl 14, Midsommarängen i Klågerup 
Välkomna att fira midsommarafton på Midsommarängen 
i Klågerup. Det blir musik, dans kring midsommarstången 
och lottförsäljning. Bulle och saft serveras till alla barn. 
Medtag gärna egen kaffekorg. Vi behöver hjälp att klä 
midsommarstången kvällen innan kl 18:30, ta gärna med 
blommor. Välkomna önskar Klågerups byalag.

Midsommarfirande kl 14, Skabersjö mölla
Välkommen att fira midsommar vid Skabersjö mölla. 
Dansen börjar kl 14 på midsommarafton. Innan dess är 
alla välkommen att ha picknick på gräsmattan vid möllan.
Välkomna önskar Föreningen Skabersjö Mölla. 

MIDSOMMARFIRANDE I KOMMUNEN

GUIDE 2017

AVFALL 

VATTEN & AVLOPP

ALLT DU BEHÖVER VETA OM

Nyligen har du fått årets avfalls-, vatten- och avloppsguide hem i brevlådan. Här kan du 
läsa om allt från vattenleveranser och vattenkvalitet till hur ditt avfall ska hanteras.

Ny teknik blir allt vanligare inom vård och omsorg. Svedala kommun kan nu erbjuda 
tillsyn på natten via kamera. Metoden är ett alternativ till fysiska hembesök. Hembesök 
på natten uppskattas inte av alla. Dörrar som öppnas och lampor som tänds kan vara 
irriterande för den som är lättväckt. Som en lösning på det finns nu alternativet att ha 
tillsyn på natten via kamera. Kameran placeras vänd in mot en vägg och när tillsynen 
ska ske så sätts kameran igång och vänds ut. Kameran tar ett kort, vänds sedan tillbaka 
in mot väggen igen och stängs av. Kameran är alltså inte på under hela natten, utan 
aktiveras endast vid de tider som hemtjänsten skulle ha gjort sitt besök.

En närstående berättar att de är mycket nöjda med tillsyn via kamera nattetid, då det 
kunde medföra oro för den enskilde att bli väckt nattetid. Den nya tekniken gör det 
möjligt att känna sig trygg utan att ha fysiska besök. Har du insatser via hemtjänsten 
idag och vill veta mer? Kontakta din biståndshandläggare.

Kamera som kan användas vid   
tillsyn på natten inom hemtjänsten.

6
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Under våren har barnen pratat mycket mat på Hattstugans och Klöverstugans 
förskola. Tillsammans har pedagogerna och förskolekockarna gått utbildning i 
måltidspedagogik. Måltidspedagogik handlar om att integrera mat och måltider 
i det pedagogiska arbetet, med stöd i förskolans läroplan och de nationella 
folkhälso- och miljömålen. Målet är att på ett lekfullt och lättsamt sätt så de 
första fröna till hälsosamma och hållbara matvanor hos barn i tidig ålder. 
Efter utbildningen jobbar vi mycket med frukt och grönt och Sapere-metoden 
som innebär lekfulla övningar där barnens språk utvecklas och deras förmåga 
övas att uppleva maten med alla sinnen – doft, syn, känsel, hörsel och smak. 

2017 blir ett betydelsefullt år för Klågerup och ortens framtida 
utveckling. Flera bostäder håller på att byggas – både villor och 
bostadsrättslägenheter så att många nya invånare kan flytta in 
under de närmaste åren. Fler spännande nyheter är att det nya 
utegymmet kommer på plats. Dessutom den inhägnade hundrast-
platsen, som många hundägare önskat. Klågerupinitiativet innebär 
att kommunen tar ett helhetsgrepp om de olika delprojekten i 
Klågerup som handlar om kultur- och fritid, näringsliv, gatubild, 
trafiksäkerhet och fysisk planering. Det blir ett lyft för orten med en 
välkomnande entré och ytterligare både praktiska och estetiska 
åtgärder som gör attraktiva Klågerup ännu mer attraktivt – för dig 
som redan bor i Klågerup och för den som vill flytta in.

GRÖNT OCH SKÖNT – DAGS ATT RÖJA GRENAR 

Gianni Sciandra från Ohlssons gör tummen upp för de husägare  
som sköter sina häckar så att han lätt kommer åt att hämta sopkärlen.

PEDAGOGER + KOCKAR = MÅLTIDSPEDAGOGIK 

Satsning på Klågerup gör orten ännu mer attraktiv.

Nu när det blivit grönt och skönt i naturen igen är det viktigt 
att se till att vägen för sophämtningsfordonen hålls lättfram-
komlig och fri från hinder som försvårar hämtningen. 

Ohlssons som hämtar dina sopor berättar hur du kan  
hjälpa till:

• Röj grenar, håll träd och buskage klippta och ansade. 
Buskar och grenar kan utgöra hinder för framkomlig-
het längs vägen och säkerheten påverkas eftersom 
sikten kan vara skymd för chaufförerna.

• Kärlen får inte vara överfulla och ska kunna flyttas  
utan svårighet.

• Ställ kärlen åt rätt håll, med handtag och hjulen  
utåt gatan.

 

PAPPERSKORGAR FÖR BÅDE SKRÄP OCH HUNDBAJS
Visste du att de flesta papperskorgarna i kommunen även får användas som hundlatrin? De  
är markerade med en symbol som visar att det är tillåtet att kasta båda delar i papperskorgen. 

På en del ställen, exempelvis på lekplatser, är det inte tillåtet att slänga hundbajspåsar. Där får 
man bara slänga vanligt skräp och de papperskorgarna är markerade med följande symbol.

Världens bästa golfspelare med funktionshinder gör upp i 
en rafflande tävling på Bokskogens Golfklubb. Du som bor i 
kommunen har chans att vara med i en ProAm 9 augusti. Vi 
söker alltså sex personer: tre ungdomar 15–18 år samt tre 
vuxna för spel med proffsen den 9 augusti. För att du ska 
ha chansen att bli en av de sex amatörerna gäller följande:

• Du har 36 i handicap eller lägre.
• Du är bosatt i Svedala kommun.

Skicka in namn, adress, telefonnummer och handicap 
till kommunikation@svedala.se senast den 27 juli 2017.
Urvalet kommer att göras genom lottning. Vi meddelar 
de personer som kommer att få delta personligen samt 
på svedala.se senast den 3 augusti 2017.

SWEDISH INVITATIONAL 9–12 AUGUSTI, BOKSKOGENS GOLFKLUBB

KLÅGERUPSINITIATIV GÖR        
KLÅGERUP ÄNNU MER ATTRAKTIVT

Guidade turer Torups slott söndagar maj–oktober. Se mer information på www.svedala.se/kalender.

Caroline Larsson, Sverige.

KAN DU ERBJUDA EN TRYGG 
MILJÖ DÄR BARN KAN FÅ 
MÖJLIGHET ATT UTVECKLAS?
Uppdraget är tänkt att börja i mindre omfattning som 
kontaktfamilj där du tar emot barnen i ditt hem vid cirka 
två till tre tillfällen per månad. Vid behov kan uppdraget 
komma att utökas till en heltidsplacering.

Vill du veta mer? Kontakta socialsekreterare 
miriam.harivandy@svedala.se 040-626 81 52.

Vi söker kontaktfamilj
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PEAB INFORMERAR OM    
NYTT HUS VID VÄRBYTORGET
Nytt investeringsbeslut har tagits för fortsättning av nybyggnation av 
ytterligare ett bostadshus vid Centrumtorget i Bara centrum. Totalentre-
prenör är Peab Sverige AB. Byggnaden kommer att innehålla lokaler i 
bottenvåningen för ett Apotek samt för Barakrogen Pizzeria. Därutöver 
lägenheter i storlek 1 rum och kök upp till 4 rum och kök. Bostadsytorna 
är mellan 43–98 kvm. Projektering av bygghandlingar kommer att på-
börjas omgående och byggstarten planeras at starta under maj 2017 
och planerad inflyttning under juni 2018. Uthyrningen av bostäder 
kommer att påbörjas omgående.

I dikttävlingen som Sysav arrangerade i samband med 
införandet av fyrfackskärl har nu en vinnare dragits. Det 
blev Tobias Edh från Svedala som tog hem första pris, 
vilket innebar ett presentkort till ett värde av 1000 kr på 
Nötesjö konferenshotell. Här är Tobias Edhs vinnande dikt:

En flicka från Svedala drömde
Och sjöng när hon soporna tömde
En kärlekens sång
Om glas och kartong
Som fyrfackskärlen berömde

MINGLA OCH SAMTALA MED PEAB 10 JUNI      
TEMA: ATT BO I ELLER FLYTTA TILL BARA

SOMMARBOKEN FÖR DIG SOM ÄR 6–15 ÅR
Snart är det dags! Visst vill du också vara med i Sommarboken? Låna och läs 
fem böcker i sommar, så får du välja en i present! Sommarboken är till för dig 
som är lovledig – vi startar 19 juni och avslutar den 21 augusti. Lämna in ditt 
häfte på ditt bibliotek, så får du välja en bokgåva. Då får du också en gyllene 
biljett att ta med dig till Sommarbokenavslutningen. Din gyllene biljett ger dig 
chansen att vinna fina priser.

Vi ses på biblioteket när sommarlovet börjar!

Två biobiljetter (2–10 pris) fick:
Jan Olsson, Ann-Sofie Lysgren, Stefan Åkesson, Kim 
Björkman, Britt Fransson, Ulla Boholm, Rickard Fors, 
Dzeneta Selimotic, Agneta Borgman Ekblad.

Samtliga vinnare har personligen fått besked från Sysav 
om att de vunnit. Läs mer om fyrfacksskärlen på karl-lek.se.

STORT INTRESSE  
FÖR CYKELKURS 
Nu söker vi personer som vill hjälpa till som assisterande cykel-
instruktörer eller bli huvudledare och ansvara för en cykelkurs!

 

Vi använder oss av en enkel metod som innebär att du som instruktör 
inte behöver springa och ”hålla i” cykeln. Genom olika övningar lär sig 
våra deltagare att cykla. Din främsta uppgift som instruktör är att vara ett 
uppmuntrande stöd för våra deltagare. Har du en 20–24 tums cykel som 
inte används? Vi samlar in cyklar till kursen.
Hör av dig till kommunen@svedala.se om du vill bli cykelinstruktör 
eller skänka en cykel.
Ett samarbete mellan Cykelfrämjandet, Svedala kommun och ABF sydvästra Skåne. 

 

Peabs arbete med att utveckla Bara pågår för fullt och Peab 
vill gärna träffa dig som bor och verkar i Bara för att höra: 
Vad tycker du? Vad behövs i Bara? Vad är så bra med 
Bara? Och om du väljer att flytta till nybyggt i Bara: Vad 
vill du då se i din nya bostad? Välkommen till Värbytorget 
vid biblioteket i Bara centrum, lördag den 10 juni mellan kl 

12 och 15. Peab bjuder på grillad korv och på plats finns 
förutom Peab även Svedala kommun, fastighetsmäklare 
från Landgren, Volito Fastigheter samt ungdomsbrandkåren. 
På temat ”Att bo i eller flytta till Bara” har du alltså även 
möjlighet få information om bostadsrätter, hyresrätter och 
trygghetsboende. Varmt välkommen!

KÄRL-LEKSPOET FRÅN SVEDALA VANN MIDDAG PÅ NÖTESJÖ

BESÖK KYRKORNA    
19 JUNI–9 JULI 
Under dessa datum håller kyrkorna i Bjärshög, Bara, Hyby 
(nya och gamla), Skabersjö, Svedala, Börringe, Törringe, 
V Kärrstorp särskilt öppet varje dag mellan kl 13 och 15. 
Utanför kyrkorna finns information som ger dig möjlighet 
att ta del av respektive kyrkas historia och utveckling under 
åren. Passa på att göra ett besök i en av kyrkorna i din 
kommun vid dessa tider. Det finns även en kyrkobok att 
köpa i Svedala och Värby kyrka för 50 kr som är speciellt 
framtagen för att väcka intresset att göra en kyrkorunda till 
fots, med cykel, bil eller hur var och en önskar. Kyrkoherdarna hälsar alla särskilt välkomna denna period.

Det nya huset ska inrymma lägenheter, apotek och pizzeria.

Som vi tidigare informerat om är Svedala kommun och  
Kriminalvården överens om att bygga en kriminalvårds- 
anstalt i kommunen. Kriminalvården har identifierat  
Svedala kommun som en lämplig plats i och med när- 
heten till kommunikationer och service, framför allt för  
de 150–300 personer som kommer att behöva anställas 
vid anstalten. Planen är att anstalten ska stå klar om  
cirka 5–10 år.
Just nu pågår projektmöten mellan Kriminalvården och 
Svedala kommun och nästa steg är att Kriminalvården  
genomför och bekostar en så kallad lokaliseringsstudie. 
Den går ut på att identifiera vilka krav Kriminalvården  
har för att uppföra anstalten, dessutom ska lokaliserings- 
studien utmynna i ett antal förslag på lämpliga platser.  

När platserna är identifierade kommer lokaliseringsstudien 
att behandlas politiskt i kommunen. Vi i Svedala kommun 
har kontaktat andra kommuner som idag har en kriminal-
vårdsanstalt i sin kommun. De kommuner som vi haft kontakt 
med har enbart varit positivt inställda till Kriminalvården 
och sett flera fördelar med att ha en kriminalvårdsanstalt i 
sin kommun. Vi är övertygade om att kommunen kommer 
gynnas på flera sätt om en kriminalvårdsanstalt uppförs i 
kommunen, främst eftersom Kriminalvården i så fall blir en 
stor och hållbar arbetsgivare i kommunen. Vi är måna om 
att vara transparenta och kommer att informera om de olika 
stegen i detta långsiktiga projekt. Beslut av vikt kommer 
även att prövas politiskt. Det tilltänkta namnet på anstalten 
är Kriminalvårdsanstalt Syd.

SENASTE NYTT OM KRIMINALVÅRDSANSTALTEN

mailto:kommunen@svedala.se


FÖR MER DETALJERAD INFORMATION GÅ IN PÅ WWW.SVEDALA.SE/KALENDER
ELLER RING KUNDSERVICE PÅ 040-626 80 00

KALENDER

Kulturhuset Flamman, G:a Brandstationen, Holmagårdens dagcentral samt Stella dagcentral ligger i Svedala. Detta är ett urval av 
vad som händer i vår kommun. Med reservation för ändringar. Meddela oss ditt evenemang via www.svedala.se/tipsa-om-aktivitet

Utebliven SvedalaNytt? Vänligen kontakta Tidningsbärarna på 010-498 20 00, info@tidningsbararna.se

BRA ATT VETA
Webbplats: 
www.svedala.se 

E-postadress: 
kommunen@svedala.se

Telefon: 
040-626 80 00

Postadress: 
Svedala kommun 
233 80 Svedala

Ansvarig utgivare: 
Elisabeth Larsson

Redaktion: 
Nina Gilljam 
nina.gilljam@svedala.se

 Varje söndag
2017-05-28--10-22
Visning av Torups slott
Kl 11 och 12:30
Torup 

 Varje onsdag 
2017-05-31—08-02
Svedala IF:s bilbingo
Kl 18:30–22
Parkeringsplatsen vid 
gamla idrottsplatsen, 
Lindholmsvägen i 
Svedala

 2017-05-27
Vegoloppet 2017
Kl 10–15
Torups rekreations-
område

 2017-05-30
Vattendragsvandring 
längs Segeå i Arlöv
Kl 17:30–19
Parkeringsplats i Arlöv, 
Gamla Segevägen 
67/69, Arlöv

 2017-05-31
Workshop: ”Fortsatt 
utveckling i centrum”
Kl 8–9:45
Kommunhuset

 2017-05-31
Språkcafé – Kom och 
prata svenska!
Kl 16–17:30
Svedala bibliotek

 2017-06-01
Handarbetscafé
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2017-06-01
Lövgrodelyssning
Kl 18–21:30
Samling på parkeringen
vid Svedala sporthall

 2017-06-02
Träffas och trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2017-06-04
Stora utflyktsdagen
Kl 11–15
Torup

 2017-06-05
Måndagscafé – 
Sveriges Nationaldag
Kl 13:30–16
Holmagårdens 
dagcentral

 2017-06-08
Rollatorcafé
Kl 13–15
Bara dagcentral

 2017-06-09
Rollatorcafé
Kl 13–15:30
Stella dagcentral

 2017-06-10
Bakluckeloppis
Kl 10–13
Stortorget, Svedala

 2017-06-10
Lions club 
loppisförsäljning
Kl 10–13
I hörnet av Åbjörngatan  
– Gjuterigatan

 2017-06-15
Håvning och elfiske 
i Segeå
Kl 18–19:30
Aggarpsvallen, bron 
norr om planerna

 2017-06-15
Ringmärkning 
Tornfalksungar
Kl 18–20
Samling på parkeringen 
vid Svedala sporthall

 2017-06-16
Träffas och trivs 
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2017-06-18
”De vilda blommornas 
dag”
Kl 10–13
Samling på parkeringen 
vid Svedala sporthall

 2017-06-20
Midsommarfest
Kl 13:30–16
Holmagårdens 
dagcentral

 2017-06-28
Under parasollet
Kl 12–14
Holmagårdens 
dagcentral

 2017-06-30
Träffas och trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2017-07-04
Sommarfrukost
Kl 9:30–11:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2017-07-06
Sommarbingo
Kl 13:30–16
Holmagårdens 
dagcentral

 2017-07-07
Musikunderhållning 
av Ronnie Holmberg
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2017-07-08
Bakluckeloppis
Kl 10–13
Stortorget, Svedala

 2017-07-13
Vi firar skånska 
flaggans dag
Kl 13:30–16
Holmagårdens 
dagcentral

 2017-07-14
Träffas och trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2017-07-21
Träffas och trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2017-07-25
Fira jul i juli
Kl 12–14
Holmagårdens 
dagcentral

 2017-07-27
Handarbetscafé
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2017-07-27
Alkonblåvinge 
och klockgentiana
Kl 18–20:30
Samling på parkeringen 
vid Svedala sporthall

 2017-07-28
Träffas och trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2017-08-01
Sommarfrukost
Kl 9:30–11:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2017-08-04
Träffas och trivs
Kl 13:30–16
Stella dagcentral

 2017-08-07
Korvgrillning på 
Solsidans terrass
Kl 12–14
Holmagårdens 
dagcentral

 2017-08-11
Träffas och trivs
Kl 13:30–16
Stella dagcentral

 2017-08-12
Bakluckeloppis
Kl 10–13
Stortorget, Svedala

 2017-08-14
Kvällstur för fågel-
intresserade
Kl 18–20:30
Samling på parkeringen 
vid Svedala sporthall

 2017-08-18
Träffas och trivs
Kl 13:30–16
Stella dagcentral

 2017-08-21
Kvällstur för 
fågelintresserade
Kl 18–20:30
Samling på parkeringen 
vid Svedala sporthall

 2017-08-23
Vattendragsvandring 
längs Segeå i 
Staffanstorp
Kl 17:30–19
Längs med Krokåkers-
vägen, Staffanstorp

Utgivningsplan 2017: 24/8, 28/9, 26/10, 30/11. 

Fotograf/Illustratör: Scandinav/Jörgen Wiklund/Niklas Almesjö/ 
Ulrika Kestere, Ola Fornling, Catja Bengtsson, Bokskogens GK, 
SommarRock, Sysav, Peab, Kenneth Hellman, TA Fotografi, 
Adobestock, Ingimage.

 

 
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 
7 juni kl 18:30–21

Teknisk nämnd 
13 juni, 22 augusti kl 17–19

Socialnämnden 
14 juni kl 18:30–20 

Kommunfullmäktige
21 juni kl 19–21 

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


