
MARS 2017

Har du träffat Svedala kommuns stadsarkitekt 
Karin Gullberg? Eller före detta stadsantikvarien 
Anders Reisnert? Två personer med stort intresse 
för varför vår närmaste omgivning ser ut som 
den gör och hur den kan komma att se ut fram-
åt. I vår och tidig höst arrangerar vi byprome-
nader i Klågerup, Bara och Svedala under sex 
tillfällen.

Anders Reisnert har under 2016 fått uppdraget av Svedala 
kommun att inventera kulturmiljön i de tre tätorterna. Resultatet 
finns att läsa i tre rapporter och det är delar ur dessa som 
bypromenaderna bland annat kommer att handla om. Men 
också om hur tätorterna är tänkta att utvecklas och se   
ut längre in i framtiden.

ANDERS, DU HAR INVENTERAT KULTURMILJÖN   
I DE OLIKA ORTERNA. VAD HAR DU HITTAT FÖR   
NÅGOT SPÄNNANDE?
– I Svedala tätort finns den absolut mest betydelsefulla miljön 
på Gjuterigatan med den stora industribyggnaden som  
Åbjörn Andersson uppförde på 1880-talet. Här lades grun-
den för Svedalas industrialism och för hela samhället. Bolaget 
bildades 1891 och starten för Svedalas gjuteri var ett faktum. 
Den första smedjan uppfördes och Åbjörn Andersson började 
tillverka lantbruksmaskiner, vilket han snart utvecklade genom 
att anställa ingenjörer. Anders såg att andra prioriteringar 
måste göras och verksamheten började fokusera på stenkross 
och vägskrapor. För det blev bolaget senare världsberömt.

EARTH HOUR 25 MARS! 
SLÄCK LJUSEN OCH FIRA MED EN BRA FILM! 
Lördag 25 mars håller vi och många andra kommuner, företag och privatpersoner Earth hour 
kl 20:30–21:30. Ljus och elektroniska apparater är släckta för att uppmärksamma den 
viktiga klimatfrågan. Som uppladdning inför kvällen kommer vi på Svedala kommun bjuda 
alla kommuninvånare på gratis bio på Flammanbiografen i Svedala. Filmvisningen börjar kl 14. 
Filmen som visas heter ”Imorgon – En optimistisk dokumentär om vårt klimat”. 
Biljetter kommer att finnas på ditt bibliotek med principen först till kvarn.

BYPROMENADER MED REISNERT & GULLBERG

Anders Reisnert och Karin Gullberg tar dig med på spännande bypromenader där historia och framtid varvas med reflektioner och frågor.
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OCH SAMTIDIGT I KLÅGERUP?
– Här handlade den industriella utvecklingen mer om 
jordbruket och när järnvägen mellan Lund och Trelleborg 
invigdes 1875 blev Klågerup en av stationerna. Detta 
betydde att lantbruksprodukter från Klågerup kostnads-
effektivt kunde transporteras till de närliggande städerna. 
En stationsbyggnad uppfördes i Klågerup och runt den 
växte orten Klågerup fram. Nära järnvägen och stationen 
skapades handelshus och en rad serviceinrättningar växte 
fram som hotell,frisörer, skomakare, radiohandlare, smeder, 
målare, cykelreparatörer och skomakare. 

VAR DET SAMMA TYP AV UTVECKLING I BARA?
– Nej, i Bara var det annorlunda. Här är Torups gods 
mäktigast och godset äger all mark i Bara socken, i 
Bara by och i Värby. Ett stort intresse för lantbruk fanns 
och några av Sveriges första lantbrukare etablerade sig 
här för 6 000 år sedan. Förutom lantbruk var tegelbruk 
stort och Bara tegelbruk kom att bli en stor säsongsmässig 
arbetsgivare. Under vinterhalvåret arbetade dagsverks-

bönderna antingen i skogen eller på tegelbruket. Det växte 
aldrig fram ett järnvägssamhälle i Bara, som det gjort i de 
andra orterna. Dock fanns en järnvägsstation på Malmö-
vägen och här byggdes ett tiotal hus och några skolor. Först 
1965 byggdes det riktiga Bara, med start i Värby.

Från och med 1 februari 2017 är Eva Thorgilsson chef för både kultur- och 
biblioteksverksamheten i Svedala kommun. Som en del av ett långsiktigt plan-
arbete inom verksamhetsområdet Kultur och fritid, förstärker vi bemanningen 
inom kultursektorn i kommunen. Tidigare kulturchef Karin Leeb Lundberg har 
nu ett samordningsuppdrag för allmän kultur, i samverkan med en samordna-
re för barnkultur. Eva kommer att vara en av tre enhetschefer inom Kultur och 
fritid som arbetar med strategiska frågor för att verkställa de intentioner Kultur- 
och fritidsnämnden beslutat i planen för 2016–2018. Övriga chefer är 
Johanna Kandell, ny fritidschef som börjar sitt uppdrag 27 februari och Mats 
Olofsson, kulturskolechef. Annika Kraft, biträdande utbildningschef, ansvarar 
för Kultur och fritid som helhet.

Inom kultur-, biblioteks- och fritidsenheten kommer samordnare ansvara för att 
samordna och skapa kvalitativ verksamhet. Omorganisationen möjliggör en 
starkare samverkan mellan kultur, kulturskola, fritid och bibliotek – en viktig 
del i en fortsatt positiv utveckling för Svedala kommun. Vill du läsa den  
strategiska planen för Kultur och fritid i Svedala kommun? 
Se www.svedala.se/uppleva/kultur-och-fritid/eller kontakta Kundservice 
på 040-626 80 00.

HAR DU HITTAT     
ELLER BLIVIT AV MED NÅGOT?
Kundservice i kommunhuset hjälper gärna till! Om du 
hittar nycklar, plånbok, en cykel eller vad som helst, kan 
du lämna in detta till vår Kundservice på Åbjörngatan 
7 i Svedala. Du får fylla i ett hittegodskvitto som vi sedan 
skickar en kopia av till polisen i Trelleborg. Vi tar inte emot 
ammunition, fyrverkerier eller sprängämnen eller annat som 
på ett eller annat sätt kan utgöra fara. Inlämnat och upphit-
tat gods får du tillbaka efter kontakt med Kundservice.
Du kan även få hjälp med:
• Blanketter och e-tjänst via Polisens hemsida
• Ansökningar i polisärenden 
Kundservice samverkan med Polisen omfattar inte att fatta 
beslut. Anmälningar om till exempel brott måste alltid göras 
direkt till Polisen på telefon 114 14.
För polisärenden, besök Kundservice måndag–torsdag 
kl 8–17, fredag kl 8–15, ring 040-626 80 00 eller mejla 
på kundservice@svedala.se.

BESTÄLL RIKSFÄRDTJÄNST   
I TID INFÖR PÅSKEN
För dig som ska åka riksfärdtjänst i påsk, tänk på att ansöka 
om din resa så tidigt som möjligt. Dock senast 13 mars hos 
din biståndshandläggare.

FÅ ETT SMS VID VATTENAVBROTT
Vi vill påminna dig om att du kan få driftinformation via 
SMS eller mejl om vattenavbrott eller om det skulle gå ut 
en kokningsrekommendation för att vattenkvaliteten inte är 
tillräckligt bra.

Anmäl ditt intresse för SMS eller mejl på:
www.svedala.se/driftstorning-sms

BÄTTRE TILLVARO FÖR SEGEÅ
Under våren kommer en ny dagvattendamm att anläggas 
vid Ågatan i Svedala tätort. Dammen kommer att utjämna 
dagvattenflödena till ån vid regn samt förbättra vatten- 
kvaliteten på dagvattnet. 

Dagvattendammen kommer att ta hand om en stor andel 
dagvatten som kommer från Svedala tätort.

NU FÖRBÄTTRAR VI VATTEN-  
LEVERANSERNA MELLAN   
STURUP OCH SVEDALA
Ett stort steg tas nu för att förbättra leveranssäkerheten och 
minska antalet avbrott på vattenledningen mellan Sturup och 
Svedala. Under våren renoveras 1,2 kilometer av den mest 
utsatta sträckan av den 10 kilometer långa ledningen med 
så kallad reliningmetod. Vi sätter också fler ventiler så att 
färre blir utan vatten om avbrott skulle ske.

NYTT OM ICA-TOMTEN!  
Nu har rivningen satt igång av ICA:s gamla lokal på  
Storgatan i Svedala. Rivningen började i vecka 5 och  
håller på i cirka 8–9 veckor framåt. Rivningen sker under 
vardagar, måndag till fredag kl 7–16. 
Svedalahem har  köpt tomten och planen är att bygga  
lägenheter samt butikslokaler. Eftersom det redan finns en 
färdig detaljplan ska bygget kunna komma igång snabbt, 
förmodligen redan efter sommaren 2017. 

NYA SATSNINGAR 
PÅ KULTUR OCH FRITID

Anders Reisnert och Karin Gullberg tar dig med på spän-
nande bypromenader där historia och framtid varvas med 
reflektioner och frågor. Mer information om mötesplats och 
andra detaljer kommer längre fram. Håll utkik i nästa num-
mer av SvedalaNytt och på www.svedala.se/kalender.

BYPROMENADER I VÅR OCH HÖST
Klågerup: 25 april och 5 september kl 18–19:30.
Bara: 9 april och 19 september kl 18–19:30.
Svedala: 23 maj och 26 september kl 18–19:30.

Malmö Museer fick uppdraget att inventera kulturmiljöer i de tre tätorterna i Svedala kommun. 
Arbetet har bland andra gjorts av Anders Reisnert, fd stadsantikvarie i Malmö.

SÖK ARKITEKTURPRIS    
OCH MILJÖPRIS!
Vi har förlängt sista ansökningsdatumet till 15 mars 2017.
Läs mer på www.svedala.se/priser-bygg-miljo
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Kompis Sverige vill öppna upp Sverige och 
Svedala genom att skapa möten mellan 
människor. I Svedala finns det många nyan-
lända kommuninvånare som vill ha en kompis 
för att träna sin svenska, lära sig mer om 
Svedala och få utbyte av kultur. Ousama 
Hamid och Göran Malmberg har matchats 
genom Kompis Sverige och säger att de båda 
har funnit sin tvillingbror. Det behövs fler 
Svedalabor som anmäler sitt intresse och kom-
pisarnas fråga är: Var är ni Svedalakompisar?
Vi träffas på Svedala bibliotek för att få höra 
varför Göran och Ousama tycker att Kompis 
Sverige är viktigt och bra.

BERÄTTA, VARFÖR SÖKTE NI ER TILL KOMPIS SVERIGE?
– Jag behöver lära mig språket och lära känna kulturen 
för att förstå samhället och förstå de positiva sakerna vi 
kan delta i, berättar Ousama. Det är väldigt värdefullt att 
få ha en ”lokal” kompis som kan vara en dörröppnare till 
Svedala och samhället.

Göran berättar att han lyssnade till Kompis Sveriges före-
drag i kommunfullmäktige under hösten.

– Jag tänkte jippie, det här är mitt i prick! Trodde direkt att 
alla som var där skulle anmäla sitt intresse men det har inte 
fallit ut så. Jag älskar att lära känna människor och lära 
mig något nytt. I morgon kan det vara min tur att fly till ett 
främmande land och då hoppas jag att någon vill ta emot 
mig och förklara hur samhället fungerar och hur jag kan 
lära mig språket.

KOMPIS SVERIGE GÖR KOMPISMATCHNINGAR
Kompis Sverige gör matchningar efter djupintervjuer och 
presenterar därefter individer för varandra. Matchningsme-
toden utgår från intressen, livssituation och personlighet och 
är en viktig del för att kompisrelationerna ska fungera väl 
redan från början. De fångar upp bollen som möjliggör det 
första mötet då det kan vara svårt att ta en första kontakt.
– De som har familj har lättare att komma in i samhället på 
grund av att barnen går i skolan. Vi möts genom barnen. 
Det kan vara svårare för de som är ensamstående och det 
är viktigt att träffa nya vänner i Svedala för att kännas sig 
som en del av samhället. Därför tycker jag det är extra 
bra att Kompis Sverige erbjuder den möjligheten, säger 
Ousama.

OLIKA SÄTT ATT UMGÅS
Tid kan var en orsak till att inte engagera sig men ni har  
en lösning på det problemet?
– Vi kan umgås på olika sätt och vi bestämmer själva när 
vi ska umgås, säger Göran. Ibland träffas vi hemma hos 
varandra men vi har också kontakt genom sms, telefon-
samtal och Facebook. Det handlar om att fånga tiden.  
Vi har uppdrag, jobb och familj men till exempel behöver 
vi röra på oss, så varför inte ta promenaden tillsammans  
istället för att gå själv? Plus att jag får lära mig något nytt 
på köpet. Vad är det värsta som kan hända? Jo, att vi 
börja prata med varandra! 

VAR ÄR NI, 
SVEDALAKOMPISAR?
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VAD EN NY VÄNSKAP KAN GE DIG
– Jag har träffat en riktigt skön typ och jag är imponerad 
av vad han har jobbat med och hur han har jobbat. Fasci-
nerad över flykten från Syrien och den styrkan som krävs för 
att orka hela vägen. En flykt med livet som insats är inte en 
cykeltur från Klågerup direkt. Att bara komma till ett annat 
land är en sak men att ha kämpat hela vägen till Sverige 
för att bli en del av det öppna samhället, är imponerande 
minst sagt. Osuama är sportintresserad och det är inte jag 
men vi får inblick i varandras intressen. Och det bästa av 
allt, att jag har fått lära känna en människa som jag inte 
hade träffat annars som visar sig vara en tvillingbror på 
många plan.
Ousama instämmer. 
– Vi har möjlighet att dela de goda erfarenheter i livet och 
har utbyte av varandra. Exempelvis hur det är att ha familj 
och allt vad det innebär. Vi måste öppna upp för varandra 
när samhället känns stängt. Vi är alla människor, det enda 
som skiljer oss åt är att vi ska bygga upp vårt liv igen.

”DÄR JAG ÄR HEMMA HAR JAG MINA KOMPISAR”
Amanda Holm Strandqvist som är projektledare på Kompis 
Sverige menar att det egentligen är lite konstigt att en 
kompisförmedling ska behöva finnas mellan nya och eta-
blerade svenskar för att vi ska börja prata med varandra. 
– Men ibland behöver vi en skjuts att ta kontakt med 
varandra. För att få ihop samhället behöver vi inse att vi är 
samma människor, vi har samma behov och behöver känna 
tillhörighet där vi bor. Det här är mitt hem och där jag är 
hemma har jag mina kompisar.
  
ATT FÅ EN VÄN SOM NYANLÄND
Vad tror ni hade hänt om alla nyanlända hade fått en 
etablerad kompis automatiskt när de kom hit?

FAKTA KOMPIS SVERIGE
Kompis Sverige är en ideell organisation som  
från september 2016 har utökat sin verksamhet 
i Skåne genom samarbete med kommunen och 
Länsstyrelsens utvecklingsmedel. Kompis Sverige 
grundades i Stockholm 2013 och har matchat 
många kompispar genom åren. Varje månad kan 
kompisparen delta i gratis aktiviteter i Skåne.  
Under 2016 matchades 100 kompispar i Skåne 
och totalt har 2 800 par matchats i Sverige.

Hur många som sökt sig till Kompis Sverige i 
Svedala? Antal nyanlända i Svedala som väntar 
på en kompis: 17 personer. Antal etablerade i 
Svedala som väntar på en kompis: 4 personer.
Mer information hittar du på: kompissverige.se/
bli-kompis-svedala.

– Jag tror att individen hade lärt sig svenska mycket 
snabbare. Du kanske kan hjälpa till med kontakter till 
praktikplats eller ordna in första jobbet till den nyanlända 
kompisen. Bryta utanförskapet och det hade gått mycket 
snabbare oavsett ålder, menar Göran.
– Det skulle bryta ner barriärer mellan människor och möten 
mellan oss skulle vara lättare, fortsätter Ousama. När det 
finns något officiellt uttalat som Kompis Sverige känns det 
tryggt att mötas och båda parter kan känna sig trygga när 
första möter sker.

Göran Malmberg, Amanda Holm Strandqvist och Ousama Hamid.

”.... båda har funnit 
  sin tvillingbror.

PASSA PÅ, STÄLL FRÅGOR TILL POLITIKERNA
Den 15 mars, kl 18:30 arrangeras allmänhetens frågestund i samband med kommunfullmäktigemötet. Denna 
gång har Svedalas kommunpolis, Nena Ermin, bjudits in för att inleda mötet och svara på allmänhetens frågor. 
Du som bor i kommunen har möjlighet att ställa skriftliga frågor till ansvariga politiker. Din fråga bör ta högst ett 
par minuter att läsa upp och får handla om allt som kommunen har hand om. Den får dock inte avse ett indivi-
därende. Frågan måste skickas eller mejlas till kommunen senast tre dagar innan mötet äger rum. Skicka in din 
fråga via mejl till kommunen@svedala.se eller via brev till: Kanslienheten, Svedala kommun, 233 80 Svedala. 
Märk ditt mejl eller brev med ”Allmänhetens frågestund”. Du kan också lämna in din fråga till Kundservice i  
Kommunhuset i Svedala. Du får inte vara anonym. 
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Från april blir det, som vi berättat tidigare, 
enklare för dig att sortera ditt avfall nära 
bostaden. Istället för att ta dig till en återvin-
ningsstation kommer du kunna sortera av-
fallet direkt i två kärl med vardera fyra fack. 
Kan det bli omständigt? Vi frågade Christina 
Eriksson i Lomma kommun, som har ett blöj-
barn och samma sopkärl som de fyrfackskärl 
som införs i Svedala kommun.

DU HAR EN TVÅÅRING OCH BEHÖVER   
SLÄNGA BLÖJOR, FUNKAR DET?
– Jadå, vi har hittills inte haft några problem alls. Det är 
verkligen bra med den nya lösningen, för nu går det att 
sortera på ett noggrant och smidigt sätt nära bostaden.  
Vi får plats med allt vi behöver i de olika facken, möjligen 
har vi något lite glas och metall och skulle kanske hellre 
haft lite mer plats för restavfall. Men alla blöjorna får plats, 
med råge.

HAR DU NÅGON SORTERING INOMHUS   
UNDER VASKEN ELLER SÅ?
– Ja, vi har skaffat några enkla plastlådor som vi ställt 
under vasken och i en av kökslådorna intill vasken. Visst tar 
det lite plats, men inte så mycket så att det blir svårigheter. 

Eftersom det inte finns bussförbindelser till  
alla platser i Svedala kommun, erbjuder  
kommunen närtrafik i samarbete med Skåne-
trafiken. Närtrafik erbjuds i områden där  
det saknas busslinjer. Du har rätt till närtrafik 
om du har mer än två kilometer till närmaste 
hållplats och inte bor längs med en vanlig 
busslinje, såsom linje 142,145 med flera.  
Du behöver dock alltid förbeställa resorna. 

Närtrafik är ofta med taxi. Från de olika närtrafikområdena 
åker du till närmaste lokala tätort, såsom Svedala, Bara 
eller Klågerup, för att därifrån eventuellt fortsätta resan med 
vanlig busslinje eller tåg. 
Närtrafikområde 3 vid Skabersjö har för i år en utökad 
närtrafik, vilket innebär att närtrafiken kan nyttjas både till 
arbete och skola men även för fritidsresor på vardagar.

HUR GÖR JAG DÅ FÖR ATT ÅKA MED NÄRTRAFIKEN?
Du ringer till 0771-77 44 99 och bokar din resa, utifrån 
närområdets tidtabell. Du måste ringa och boka minst två 
timmar i förväg; du kan också förboka resor upptill två 
veckor framåt. Om du ska resa med morgonturen, upp-
skattas det om du bokar turen dagen innan. För grupper 
på mer än fyra personer beställer du minst tre arbetsdagar 
i förväg. 
 

HUR FUNKAR DE   
NYA SOPKÄRLEN   
FÖR EN BARNFAMILJ?

Om det är trångt i köket, samla alla förpackningar 
i en hink eller påse och sortera sedan direkt i 
sopkärlet.

Tryck ihop alla förpackningar så noga som det går. 
Eller lägg små förpackningar i en större. Då får du 
plats med mer.

Mjukplast tar stort utrymme. Ta en gammal plastpåse, 
till exempel en brödpåse, och samla all mjukplast 
i den. Tryck ner så mycket det går, innan du knyter 
ihop och slänger i sopkärlet. 

Namn: Christina Eriksson. 
Ålder: 32. Familj: Gift med David Eriksson, 
dottern Linnea 2 år. Bor: I Bjärred.

Du behöver inte diska förpackningarna. Om du 
tycker förpackningarna är kladdiga, skölj dem 
med kallt vatten.  

Är det svårt att få rum med bägge kärlen på samma 
plats? Tänk på att Kärl 2 endast töms en gång per 
månad. Finns det någon plats där de kan stå och 
rullas fram vid tömning?

Tänk på! Försök minimera mängden förpack-
ningar, till exempel ta hem nyinköpta skor utan 
kartongen, tacka nej till onödiga plastpåsar.

FEM BÄSTA TIPSEN

BEHÖVER NI DISKA AV ALLT SOM NI SORTERAR?
– Nej, men vi sköljer ibland några saker som är 
kladdiga. Det går ju så lätt att göra sig av med avfallet 
precis utanför bostaden så avfallet ligger ändå inte 
särskilt länge i lådorna.

HUR MYCKET KOSTAR DET? 
Närtrafiken har ett enhetspris med följande priser: Vuxen  
25 kr, Barn 15 kr och Duo/Familj 40 kr. Du kan även resa 
med Jojo Period och då är det viktigt att laddningskvittot  
är med. Jojo Reskassa gäller inte på närtrafiken. När  
Skånetrafiken lanserar sin nya prismodell (27 mars) och  
om man köper sin resa genom en app, utgår enhetspriset  
och resan ingår istället i hela resan.

Karta och tidtabeller hittar du på svedala.se/kollektivtrafik.

Under våren kommer vi att arbeta med att 
uppdatera alla så kallade metertaladresser 
för att följa ny svensk standard.

ETT EXEMPEL
Landsbygdsvägen 53 talar om att adressen ligger 
530 meter in på vägen och dessutom på vänster sida 
eftersom det är ett ojämnt nummer. Ett annat exempel 
är Dalsjövägen 58–27. Denna adress visar att du först 
ska köra 580 meter in från vägens början och sedan ta 
höger in på en ny väg och därefter ligger den eftersökta 
adressen på vänster sida efter 270 meter. Alla adress-
nummer är alltså sträckan i meter dividerat med 10.

ADRESSBEKRÄFTELSE MED UPPDATERAD ADRESS
Det innebär att du som bor utanför större ort kan få en 

INFORMATION FÖR DIG MED ADRESS PÅ LANDSBYGDEN
adressbekräftelse från till exempel Skatteverket, Posten, 
försäkringsbolag, TV, telefonbolag med flera om din 
uppdaterade adress. 

I de flesta fall behöver du inte göra något. Systemet 
med metertaladress liknar det adressystem som används 
i tätorterna. Vägnamnet följs av ett nummer som visar 
hur långt in från vägens början den eftersökta adressen 
är. Vi hoppas på att vara klara med uppdateringen av 
metertaladresser inom det andra kvartalet 2017.

HAR DU FRÅGOR?
Vid frågor vänligen kontakta Torbjörn Wahlström   
eller Jill Norén på Bygg och miljö, Svedala kommun, 
telefon 040-626 80 00 (Kundservice) eller via mejl: 
registrator.bmn@svedala.se.

Karta över närtrafiken i Svedala.

Bor du långt från en    
hållplats? Kanske är   
närtrafiken något för dig!
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Andreas Flygare och Jasmine Wahlström  
från Ungas fritid i Svedala kommun har blivit 
inbjudna till konferensen Intercity Youth i  
München. De var där för att föreläsa om kom-
munens framgångsrika integrationsprojekt 
”Unga möter unga”. 

Syftet var att sprida kunskap om metoden som utvecklats 
och presentera de resultat som kunnat utläsas i utvärdering-
en av projektet.

”Unga möter unga” arbetar aktivt för integration och ökad 
delaktighet bland ungdomar i projektet. Syftet är att skapa 
arenor för naturliga möten, sudda ut gränser, motverka 
grupperingar och istället främja en öppen, tolerant och 
välkomnande atmosfär.

REPRESENTERAR KEKS
Andreas och Jasmine var också utnämnda att representera 
nätverket KEKS (Kvalitet och kompetens i samverkan) under 
konferensen Intercity Youth för att berätta om deras syn på 
ungdomsarbete, kvalitetssystem och utvärderingsmetoder.

UNGAS FRITID INBJUDNA    
TILL KONFERENS I MÜNCHEN

Jasmine Wahlström och Andreas Flygare föreläste 
om sitt projekt ”Unga möter unga”.
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Många människor och familjer som vänder sig 
till socialtjänsten har stort behov av stöd från 
en förstående medmänniska. Just nu har  
kommunen brist på kontaktpersoner, kontakt-
familjer samt särskilt förordnade vårdnadsha-
vare. I en svår livssituation är stödet från en 
annan människa mycket värdefullt. Det utgår 
en viss ersättning för uppdragen. 

KONTAKTPERSON FÖR BARN OCH UNGA
Att vara kontaktperson innebär att vara ett stöd, en vän 
och medmänniska för ett barn eller ungdom vilket kan 
innebära att främja sociala kontakter och att stimulera till 
en aktiv fritid utifrån barnets eller ungdomens specifika 
behov. Vi är i särskilt behov av kvinnliga kontaktpersoner 
i åldern 18–30 år.

KONTAKTFAMILJ FÖR BARN OCH UNGA
Som kontaktfamilj är ni ett kompletterande stöd och ger 
barnet tillgång till en bonusfamilj och barnets föräldrar  
får avlastning. Det innebär att ni tar emot ett barn i ert  
hem vissa helger eller kvällar.

Vill du veta mer om att vara kontaktperson eller   
kontaktfamilj för barn och unga? 
Läs mer på svedala.se/kontaktpersonfamilj eller kontakta 
Melissa Weideskog, socialsekreterare, 040-626 82 41, 
melissa.weideskog@svedala.se. Magdalena Sennertoft, 
socialsekreterare, 040-626 81 49, magdalena.sennertoft@
svedala.se.

Svedala kommuns satsning på att utveckla 
företagsklimatet innebär bland annat att 
ha en bra dialog med kommunens företag. 
Och här spelar företagsbesöken och andra 
möten med näringslivet en viktig roll. För-
ra året bjöd vi på näringslivsfrukostar som 
inte bara väckte deltagarna på morgnarna 
utan också väckte tankar, inspirerade och 
gav nya kunskaper. Under våren arrange-
rar vi näringslivsluncher som blir ytterligare 
en mötesplats för företagare, politiker och 
tjänstemän i Svedala kommun.

Målgruppen för luncherna är näringslivet i Svedala  
kommun men också alla som är engagerade i arbets-
marknads- och näringslivsfrågor och andra företags-
vänliga. Temat på vårens luncher är stadsutveckling
och näringslivsutveckling.
 
Vid första tillfället 2 mars får vi ta del av vilka projekt 
som planeras i Svedala och vi träffar olika nyckel-
personer i kommunen som berättar om sina uppdrag. 
Nästa tillfälle är 11 maj och då handlar det om stadsut-
veckling som drivkraft för näringslivsutveckling. Vi bjuder 
på en god lunch och därför krävs det föranmälan. 

Luncherna äger rum i Svedala kommunhus, 
Naverlönnsalen kl 11:30–13. 
Mer information finns på www.svedala.se/naringsliv 
under ”Näringslivsarrangemang”.

LUNCHMÖTEN FÖR
NÄRINGSLIVET I SVEDALA

2 MARS OCH 11 MAJ 
SVEDALA.SE/NARINGSLIV

SÄRSKILT FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE
Har du möjlighet att hjälpa ett ensamkommande barn  
eller ungdom?

• Vill du följa en ung människas väg in i vuxenlivet?

• Har du livserfarenhet och goda kunskaper om det 
svenska samhället?

• Är du intresserad av och nyfiken på ungdomar från 
andra kulturer?

En särskilt förordnad vårdnadshavare träder in i föräldrar-
nas ställe och ansvarar för barnets personliga förhållanden 
till dess barnet är 18 år. Det innebär att hjälpa till i kontakt 
med skola, sjukvård, myndigheter och att fatta beslut för 
barnets bästa. Barnet eller ungdomen bor i familjehem  
eller i ett boende för ensamkommande barn.

Vill du veta mer om att vara särskilt förordnad  
vårdnadshavare? Läs mer på svedala.se/sarskilt-
forordnadvardnadshavare eller kontakta Mattias 
Olsson, 1:e socialsekreterare, 040-626 81 76, 
mattias.olsson@svedala.se.

SVEDALA KOMMUN SÖKER
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Onsdag den 1 februari undertecknade kom-
munstyrelsens ordförande Linda Allansson 
Wester (M) och Kriminalvårdens general-
direktör Nils Öberg en avsiktsförklaring 
om att uppföra en kriminalvårdsanstalt i 
Svedala kommun.

Kriminalvården och Svedala kommun är överens om att 
bygga en kriminalvårdsanstalt i Svedala. I dag besökte 
generaldirektör Nils Öberg kommunen för att underteckna 
en avsiktsförklaring.
– Kriminalvården är i stort behov av att modernisera sina 
anstalter och det behövs dessutom fler fängelseplatser i 
södra Sverige. Den utveckling vi ser med gängproblematik, 
straffskärpningar och stora satsningar på polisen innebär  
att vi i god tid måste rusta oss för att kunna ta emot fler 
intagna och klienter i framtiden, säger Nils Öberg.

NÄRHET TILL KOMMUNIKATIONER OCH SERVICE
Den nya anstalten ska ha mellan 150 och 300 platser  
och vara av säkerhetsklass 2. Nu inleds bland annat ett  
arbete för att hitta en lämplig plats att bygga på. En  
modern kriminalvårdsanläggning kräver utrymme, men 
också närhet till kommunikationer och service.
– För att Kriminalvården ska kunna bedriva ett framgångsrikt 
återfallsförebyggande arbete behövs god samverkan med 
andra delar av Myndighetssverige, framförallt arbetsförmed-
ling, socialtjänsten, sjukvården och civilsamhället, säger 
Nils Öberg.

GYNNAR TILLVÄXTEN LOKALT OCH REGIONALT
Från Svedalas sida undertecknades avsiktsförklaringen av 
kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M).
– Vi är glada över att Kriminalvården vill satsa i Svedala 
kommun. Det gynnar tillväxten lokalt och i övriga delar av 
Skåne, säger Linda Allansson Wester (M).

BAKGRUND
• Kriminalvården har påbörjat planering av ny modern 

kriminalvårdsanläggning.
• Anläggning kommer att handlas upp enligt LOU och 

med Kriminalvården som beställare och hyresgäst.
• Behov och förutsättningar.

Svedala kommun har nu tillsammans med 
alla andra kommuner i vårt polisområde tagit 
del av polisens årliga trygghetsmätning. Alla 
kommuner inom lokalpolisområde Trelleborg 
(Trelleborg, Svedala och Vellinge) har fått  
goda resultat. En ökning kan dock ses i den 
upplevda otryggheten som är genomgående 
för alla kommunerna.
 
Svedala kommun är annars en trygg och säker kommun att 
bo och vistas i sett till antalet faktiska brott, vilka har minskat 
de senaste fem åren.
 
SÅ HÄR SER DET UT I SVEDALA
Mätområden som är särskilt positiva i Svedala kommun är 
att här upplevs finnas en mycket låg utsatthet för fysiskt våld 
och att andelen som överlag känt oro för någon typ av 
brott är mycket låg.
 
De mätområden som sticker ut i negativ bemärkelse i 
Svedala kommun är: 

• Trafikstörningar i form av buskörning och bilar som  
kör för fort.

• Ungdomar som uppträder hotfullt eller störande, till 
exempel genom att kasta ägg på dörrar och fönster.

• Oron för bostadsinbrott.
  
HUR ANVÄNDER POLISEN 2016 ÅRS RESULTAT?
Nu kommer polisen att använda resultatet av 2016 års 
trygghetsmätning tillsammans med annan information såsom 
brottsstatistik, underrättelser och medborgardialoger för att 
planera var de framöver ska rikta sina insatser och för att 
planera rätt åtgärder till den problematik som de ser.
 
KOMMUNEN OCH POLISEN ARBETAR 
VIDARE TILLSAMMANS
Kommunen och polisen ser den faktiska brottsnedgången 
som positiv. Nu behöver vi dock fokusera på att känslan 
av trygghet också matchar den låga brottsnivå som finns. 
Detta är en utmaning då vi behöver arbeta mycket med 
förtroende och känslor hos våra medborgare, näringsidkare 
och andra som vistas i kommunen. Kommunen och polisen 
arbetar vidare tillsammans i flera olika projekt för att stärka 
närvaron och möjligheten till ett starkt brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbete.
 

NÅGRA AV DE SAKER SOM 
PRIORITERAS UNDER 2017 ÄR 
• Medborgarlöftet med bland annat ökad närvaro av  

polisen i kommunen.
• Socialtjänsten, skola, ungdomsverksamhet och polis  

arbetar för att stärka sin samverkan.
• Polisens direkta arbete med grannsamverkan i   

tillsammans med kommun och medborgare. 

KOMMUNEN ANSTÄLLER TRYGGHETSVÄRDAR 2017
Budgetarbetet inför 2017 innebar att den politiska ledningen 
i Svedala kommun tog fasta på ett flertal punkter inom det 
övergripande säkerhetsarbetet i Svedala kommun. Detta 
genom att tillföra resurser för att skapa möjligheter för ett 
synligare och effektivare arbete gentemot medborgare, 
besökare och näringsliv. En av formerna för detta kommer 
att synas ute i samhället under 2017, då vi startar upp 
kommunala trygghetsvärdar. Dessa trygghetsvärdar kommer 
att finnas tillgängliga alla nätter i veckan alla årets dagar för 
att på olika sätt möta medborgare och verksamheter samtidigt 
som de också kommer att stärka kommunens ansvarsroller 
inom bevakning, första hjälpen och räddningstjänst.
 
Vill du läsa mer om polisens trygghetsmätning    
gå in på polisen.se.
 

VI VILL ATT DU SKA    
KUNNA KÄNNA DIG TRYGG

• Kriminalvårdsanläggning med 150–300 platser  
samt ungefär lika stor personalstyrka med olika  
yrkeskategorier.

• En yta om cirka 15–30 hektar (150 000–300 000 m2) 
behövs för anläggningen.

• Strategisk placering med avseende på fungerande 
infrastruktur och kollektivtrafik.

• Samarbete med kommunen avseende räddningstjänst 
och övriga kringtjänster såsom hälso- och sjukvård, 
bibliotek, kioskverksamhet, arbetsförmedling, avfalls-
hantering, etc.

Svedala kommun är positiv till att Kriminalvården avser 
etablera ny kriminalvårdsanläggning inom kommunen  
och kommer att undersöka vilken plats som kan vara  
lämplig. Kriminalvården kommer i nära samarbete med 
kommunen att starta upp ett projekt och en rad olika  
delprojekt ska planeras och presenteras efter hand.  
Anstalten beräknas stå klar om cirka 5–10 år.

KRIMINALVÅRDSANSTALT TILL SVEDALA

Linda Allansson Wester (M) undertecknade avtalsförklaringen med Nils Öberg, 
Kriminalvårdens generaldirektör.

HAR DU SYNPUNKTER PÅ KOLLEKTIVTRAFIKEN?
Varje år ber vi er medborgare i Svedala kommun om synpunkter på kollektivtrafiken. Vi framför dina synpunkter 
till Skånetrafiken som beaktar dessa inför planeringen av trafikåret 2018, det vill säga från december 2017 
och ett år framåt. Nu tar vi gärna emot era synpunkter för buss- och tågtrafik, närtrafik. Mejla dina synpunkter 
till kommunens kontaktperson i kollektivtrafikfrågor: Kristina Larsen, kristina.larsen@svedala.se eller ring  
040-626 81 24. Det går också bra att skriva brev om man hellre vill det. Postadressen är: Svedala kommun, 
att: Kristina Larsen, 233 80 Svedala. Synpunkterna mottages från nu fram till och med 9 mars 2017.

VILKA ÅTGÄRDER GÖR POLISEN OCH KOMMUNEN?

Nene Ermin, kommunpolis i Svedala.



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

KALENDER

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

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

 2017-01-30–05-08
Sagostund
Måndagar 
Kl 10 och kl 15
Svedala bibliotek

 2017-01-31–05-02
Sagostund
Tisdagar kl 10
Bara bibliotek

 2017-03-01–05-10
Sagostund
Onsdagar kl 9:30
Klågerups bibliotek

 2017-01-19–04-27
Seniorgymnastik
Tors kl 9:30–10:30
Kuben i Bara

 2017-01-23–04-24
Seniorgymnastik
Mån kl 9 och kl 10
Holmagården

 2017-01-19–04-27
Seniorgymnastik
Torsdagar kl 16
Bordtennislokalen 
Svedala sporthall

 2017-02-23
Bokfika
Kl 13:30–15
Svedala bibliotek

 2017-02-24
Jubelrevyn
Svedalarevyn 2017
Kl 19–21:30
Svedala Folkets Hus

 2017-02-25
Jubelrevyn
Svedalarevyn 2017
Kl 18–21:30
Svedala Folkets Hus

 2017-02-27—03-02
Öppet hus på 
förskolorna
Bara, Klågerup, Svedala
Tid och datum se:
svedala.se/kalender

 2017-02-27
Bebbisbibblan
Kl 9:30
Klågerups bibliotek

 2017-02-28
Föreläsning: Berlins 
historias ansikte
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2017-03-01
Språkcafé
Kl 16–17:30
Svedala bibliotek

 2017-03-01
Föredrag om  
världens längsta mur
Kl 19
Svedala bibliotek

 2017-03-02
Business Lunch Break
Lunchmöte, näringslivet
Kl 11:30–13
Naverlönnsalen, 
kommunhuset

 2017-03-03
Träffas och trivs  
med korsord
Kl 13:30–16
Stella dagcentral

 2017-03-06
Måndagscafé - ”Kvinnor, 
Tjejer, Damer, Jäntor”
Besök av Viia Delvéus 
och Siv Heurlin
Kl 13:30–16
Holmagårdens 
dagcentral

 2017-03-07
Hattcafé
Kl 13:30–15:30
Bara dagcentral

 2017-03-07
Företagsskola med Ny-
företagarcenter Syd
Prestart - drömmer du 
om att starta eget?
Kl 16:30–18
EC Kävlinge, Nygatan  
8 C i Kävlinge

 2017-03-07
Föreläsning: Safari Skåne
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2017-03-08
Bebbisbibblan
Boktips med Anna, Sara
Kl 9:30
Svedala bibliotek

 2017-03-08
Språkcafé
Kl 16–17:30
Svedala bibliotek

 2017-03-11
Lions loppisförsäljning
Kl 10–13
I hörnet av Åbjörngatan 
– Gjuterigatan

 2017-03-11
Tidskriftsutförsäljning
Kl 10–13
Svedala bibliotek

 2017-03-11
Tidskriftsutförsäljning

Kl 10–13
Bara bibliotek

 2017-03-11
Dans till orkester  
Ingvar Fahst’s trio
Kl 19:30
Svedala Folkets Hus

 2017-03-13
Bebbisbibblan
Kl 9:30
Klågerups bibliotek

 2017-03-13
Tidskriftsutförsäljning
Kl 10–13
Klågerups bibliotek

 2017-03-13
Måndagscafé - 
”Hjärngympa”
Kl 13:30–16
Holmagårdens  
dagcentral

 2017-03-14
Författarafton med 
stigfinnaren Karin 
Hoffmann
Kl 19
Klågerups bibliotek

 2017-03-14
Föreläsning: En världs-
omsegling i min trädgård
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2017-03-15
Bokfika
Kl 14–15:30
Bara bibliotek

 2017-03-15
Språkcafé
Kl 16–17:30
Svedala bibliotek

 2017-03-16
Handarbetscafé
Kl 13:30–16
Stella dagcentral

 2017-03-16
Företagsskola med  
Nyföretagarcenter Syd
Hur använder jag 
LinkedIn?
Kl 16:30–18
Kommunhuset,  
Hamngatan 3, Lomma

 2017-03-16
Bushwick Book Club
Kl 19–20:30
Svedala bibliotek

 2017-03-17
Seniorshop – med  
mannekänguppvisning

Kl 10–15
Stella dagcentral

 2017-03-20
Måndagscafé - ”Inter-
nationella glädjedagen”
Kl 13:30–16
Holmagårdens 
dagcentral

 2017-03-21
Bebisbibblan
Kl 11–12
Bara bibliotek

 2017-03-21
Bio – Hurvamorden
Kl 13:30–16
Holmagårdens 
dagcentral, Stora salen

 2017-03-21
Öppen bokcirkel
Kl 19
Klågerups bibliotek

 2017-03-21
Föreläsning: Bilder  
från Burma – det  
gyllene landet
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2017-03-22
Språkcafé
Kl 16–17:30
Svedala bibliotek

 2017-03-22
Föredrag om Livia, den 
första kejsarinnan i Rom
Kl 19
Bara bibliotek

 2017-03-23
Bokfika
Kl 13:30–15
Svedala bibliotek

 2017-03-27
Bebbisbibblan
Kl 9:30
Klågerups bibliotek

 2017-03-27
Måndagscafé –  
”Vårfrudagen”
Kl 13:30–16
Holmagårdens 
dagcentral, på Solsidan

 2017-03-28
Föreläsning:  
Melodier man minns
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2017-03-29
Språkcafé
Kl 16–17:30
Svedala bibliotek

Utgivningsplan 2017: 30/3, 26/5, 31/8, 28/9,   
26/10, 30/11. 

Fotografer/illustratörer: Rebecka Kjelsson, Nina Gilljam, Intercity 
Youth, Skånetrafiken, Sysav/Blinka Blå, David Eriksson, Ingimage.

 

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

 
  
@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 
8 mars kl 18:30 

Teknisk nämnd 
21 mars kl 17

Kommunfullmäktige
15 mars kl 19 

Socialnämnden 
2 mars och 23 mars kl 18:30

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


