
DECEMBER 2016 & JANUARI 2017

Med start första advent är det dags att mysa in 
julen med allehanda trevliga aktiviteter. Doften 
av ljus, gran och typiska kryddor ger en extra 
julig och varm känsla inombords. Passa på att 
besöka några av aktiviteterna som äger rum i 
Svedala kommun. Här kan du läsa om de  
aktiviteter som kommit oss till känna. 
 
2016-11-27 Svedala julmarknad
Kl 13–18, Svedala centrum 
Nytt för i år är att alla försäljare samlas på Stortorget 
för att bygga upp en gemensam julstämning. Butikerna  
kommer som vanligt att hålla öppet på Storgatan. Det blir  
nya och gamla traditioner som tomten i släden, pysselhörna 

för barnen, körer och levande musik samt trevliga aktiviteter 
som tävlingar och tipsrundor. Läs och ta del av programmet 
på nästa sida!

2016-11-27 Julföreställning med Sveamatea 
Kl 14, 15 och 16, Kulturhuset Flamman
På skyltsöndagen spelar Sveamatea sin årliga julföreställning. 
Häng med på ett annorlunda juläventyr för hela familjen!

2016-11-27 Julskyltningssöndag
Kl 14–17, Svedala bibliotek
Pyssla, tävla, låna, lyssna på julsagor och knapra pepparkakor.

2016-11-27 Adventskonsert med Intermezzokören
Kl 17–18, Börringe kyrka

VI ÖNSKAR EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!
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2016-12-03–12-04 Julefrid i wintertid 
Kl 11–17, Statarmuseet i Skåne
Tradition, möten, eld, smak doft, pyssel, upplevelse, 
djurpark och butik med gåvor och böcker. Skafferi   
med delikatesser och café 3xkravmärkt.

2016-12-04 Bara julmarknad 
Kl 11–15, Kuben i Bara
Det är dags för den årliga julmarknaden i Bara 
centrum. Enligt traditionen säljs allehanda föremål   
så passa på att uträtta dina julklappsinköp. Kom  
och träffa vår snälle tomte hos oss i Bara på hans 
färd genom Sverige. Nisse och hans vän underhåller 
med julsångerna vi vill höra. Det säljs korv – även 
det något som traditionen påbjuder. Kommunens  
ungdomsbrandkår ger värdefulla säkerhetstips, inte 
att förglömma är godisregnet från brandbilen, som 
juniorerna tar hand om.

2016-12-04 Julmarknad på Bara bibliotek 
Kl 11–15, Bara bibliotek
Julmarknad med bland annat pyssel, tävlingar 
och försäljning av gallrade böcker.

2016-12-04 Julkalas med världens sväng
Kl 13–13:40, Bara bibliotek
Julkalas för stora och små med svängig musik 
från världens vrår.

2016-12-11 Julkonsert med Svedala Manskör
Kl 19–20:40, Svedala kyrka
Årets gästartist är Gunilla Backman.

2016-12-24 Kulturskolan blåser in julen
Kl 12, Stortorget i Svedala
På julafton, lördag 24 december, underhåller 
Kulturskolans blåsare och slagverkare vid entrén 
till kommunhuset på Stortorget i Svedala. En fin 
tradition som du inte får missa. Välkommen!Hundparad med slagverk  

och tomten i släde

Svedala Blåsorkester  

sprider stämning

Grebbornas julsång på teckenspråk

Per-Ola & Pontus underhåller  

och barnen klär granen

Tomtemor läser julsaga för barnen

Jultoner med Cicci Landén

Tänd granen med Linda  

Allansson Wester (M) och  

vinnaren av julgranstävlingen

Svedala Manskör sjunger in julen

Dans kring granen

Vinnaren av jultipsrundan utses

Kröning av lucia med  

tillhörande skönsång

Lucia skrider iväg och tomten  

åker iväg med släden  

Slut

Söndag den 27 november   
är det julmarknad på Stortorget  
i Svedala. Det blir massor av 
aktiviteter och roligheter.  
Varmt välkomna!
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JULGRANSTÄVLING
Gissa höjden på granen! Vinnaren får tända 
julgranen vid 16-tiden med kommunstyrelsens 
ordförande Linda Allansson Wester (M) och 
får en matkorg från Hemköp. Lämna in ditt 
svar hos Hemköp.

JULTIPSRUNDA
Vandra genom centrum och svara på frågor 
om Svedala. Förstapris är en varukorg från 
medverkande butiker. Andra- och tredjepris är 
presentkort hos medverkande verksamheter.*

TRÄFFA TOMTEN
Tomtefar och tomtemor tar emot önskelistor och 
nappar samt delar ut små godispåsar från 2 
Remmare. Tomtemor läser julsaga kl 14:30.

BARNKARUSELL
Låt barnen åka en trevlig klassisk julkarusell! 
Det kostar bara en guldpeng att få åka. 
Karusellen sponsras av SvedalaHem, 
ICA Karlsson, Nilssons Möbler och KaffeRista.
Alla intäkter går till Musikhjälpen.

För mer information gå in på svedalahandel.se

* Tävlingen pågår mellan 19–26 november. Hämta tävlingsformulär i någon av följande butiker: Svedala Musik & Media, 
Fastighetsbyrån, Svedala Radio & TV, Jönssons ur-guld-optik, Hilding Ottosson, Café Monopol, Youphoria, Apoteket Lönnen, 
Lindri, Florablommor, Mia & Nettans, Jacks Sport, Nyttoliv Hälsocenter och Svedala trafikskola.

NOMINERA TILL ELLER SÖK 
KOMMUNENS PRISER OCH STIPENDIER
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Under Bara 
julmarknad 

4 december finns vi 
från Svedala kommun 
på plats för att träffa 
alla som vill diskutera 

och ställa frågor till oss. 
Hoppas vi ses!

Varje år kan du söka en rad priser och stipen-
dier inom olika intresseområden. Du kan även 
nominera andra till dessa utmärkelser.

KULTUR, MILJÖ, ARKITEKTUR OCH IDROTT
Kulturpris, miljöpris, arkitekturpris och idrottspris samt fören-
ingsledarstipendium och kulturstipendium. Det är utmärkelser 
som Svedala kommun varje år delar ut på nationaldagen. 
Läs mer om priserna på svedala.se. Sista ansökningsdag 
är den 31 januari 2017.

Mejla din ansökan med en motivering till kommunen@sve-
dala.se, eller posta ett brev till Svedala kommun, Kommun-
huset, 233 80 Svedala. Märk kuvertet med vilket pris eller 
stipendium brevet avser. 

NILS OCH MAJA FREDRIKSSONS STIFTELSE
Det är även tid att ansöka om stipendium ur Nils och 
Maja Fredrikssons stiftelse. Stipendiet skall användas till en 
yrkesutbildning på heltid, som har ett klart samband med 

val av yrke. Kan sökas av dig som tillhör före detta Svedala 
församling, det vill säga Svedala tätort inklusive Tegelbruks-
området och Sjödiken. Ansökan för stipendiet, som avser 
studier under 2017, inlämnas senast den 31 mars 2017.

BROWNS FOND
Dessutom kan du ansöka om stipendium ur stiftelsen Browns 
fond. Stipendium kan sökas av studerande vid högskole-
utbildning på heltid. Sökande skall under barnaåren ha 
varit folkbokförd i före detta Hyby församling (kommun), 
det vill säga nuvarande Klågerup, Hyby och Holmeja. 
Ansökan för stipendiet, som avser studier under 2017, 
inlämnas senast den 31 mars 2017.

Ansökningsblankett för både Nils och Maja Fredrikssons 
stiftelse och Browns fond samt fullständiga regler finns på 
kommunens webbplats www.svedala.se (sök ”stipendier 
och fonder”) och kan även fås från Utbildning på telefon 
040-626 84 46 eller mejl: jan.herbertson@svedala.se.
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SVEDALA – EN DEL       
AV NÅGOT STÖRRE

PÅ SPRÅKCAFÉET MÖTS SVEDALABOR   
OCH NYINFLYTTADE FRÅN OLIKA LÄNDER

Greater Copenhagen representerar ett sam- 
arbete mellan 3 regioner och 79 kommuner 
med nästan 4 miljoner invånare. En av dessa 
kommuner är Svedala! 

Greater Copenhagen är varken en destination eller ett 
platsvarumärke. Det är en förpackning av regionen ur ett 
tillväxtperspektiv. Och ett av målen för samarbetet är att 
skapa gemensamma attraktiva ramar för investerare, närings-
liv och talanger i regionen. För Svedala, som är en mindre 
kommun, kommer detta ge oss många möjligheter. Och det 
ska vi utnyttja.

11 av kommunerna i Greater Copenhagen samarbetar 
under namnet MalmöLundregionen. Kommunerna sam- 
arbetar för ett framgångsrikt näringsliv som sträcker sig över 
kommungränserna. Därför bjuder vi den 14 mars 2017  
in till en Business-to-business-mässa i Lund för företag i  
MalmöLundregionen.
  
De 160 företagen som medverkar på mässan får möjlighet 
att presentera sin verksamhet, ta del av andras, hitta 
spännande samarbeten och nya leverantörsupplägg. 

För mer information om mässan och hur du anmäler 
ditt företag, besök: https://affarsfokuslund.se

Klockan är fyra och besökarna till dagens 
språkcafé börja droppa in. Det är en varm och 
välkomnande känsla med doft av kaffe, fika 
och glatt hälsande språkcafégäster. Borden 
fylls snabbt på och det tar inte många minu-
ter innan samtalet är i full gång. Här möts 
nyinflyttade från olika länder och etablerade 
Svedalabor för att lära känna varandra – och 
framförallt för att träna svenska tillsammans. 

Språkcaféet är välbesökt och är öppet varje onsdag fram 
till början av december. Vi passar på att fråga några av 
besökarna vad språkcaféet har gett dem. 

PRATAR OM ALLT
Blerina fick höra talas om språkcaféet via vänner på 
Yddinge flyktingboende. Till språkcaféet kommer hon så 
ofta hon kan för även om hon förstår svenska ganska bra 
så behöver hon träna på att prata. Då passar språkcaféet 
bra för dit kommer både etablerade svensktalande och 
människor som behöver lära sig språket.
– Och så känns det bra att träffa människor som är i sam-
ma situation som jag själv, säger Blerina. Vad pratas det 
om på språkcaféet då? Vi pratar om allt. Vi behöver veta 
allt – om kulturen och om språket och om vad som händer 
här, menar Blerina. 

VILL TRÄNA MER
Agon kommer från samma boende som Belrina och  
självklart vill han komma till språkcaféet.    
– Jag måste ju lära mig. Just nu är allt med svenskan svårt, 
jag måste träna mer, säger han. Blerina instämmer i att 
svenskan är svår. Särskilt grammatiken och att ord som  
låter likadant betyder olika saker. 

SPRÅKET – EN VÄG TILL VÄNNER OCH JOBB
Andit fick höra om språkcaféet av sin SFI- lärare och kom-
mer så ofta han kan. 
– Jag gillar att prata svenska och det är jättebra att få hjälp 

med grammatiken, säger Andit. Han tycker det är jättevik-
tigt att kunna svenska för att kunna få nya vänner och jobb. 
Jag tycker om att komma till biblioteket för att lära mig olika 
saker, fortsätter Andit. 

TREVLIGT VARA EN DEL AV GEMENSKAPEN
Vad är det då som är klurigt med det svenska språket? 
– Grammatiken är svår, speciellt adverben! Andits vän 
Teame instämmer. 
– Det är min andra gång här och det är bra att få träna 
svenska. Det är också trevligt att komma hit och vara en 
del av gemenskapen, säger Teame. Både Andit och Teame 
är överens om att det är viktigt med nya kontakter som 
nyinflyttad.

VILL ÖVA UTTALET
Vi frågade Hui hur hon fick upp ögonen för språkcaféet.
– Jag fick veta det när jag lånade en bok i förra veckan 
och tyckte det lät roligt. Att få prata svenska och öva 
uttalet är jättebra för mig. Det är också kul att träffa olika 
människor från olika kulturer! Vi kan utbyta intressen och 
erfarenheter, säger Hui.

”KOMMER HIT SÅ OFTA JAG KAN”
Catharina har varit engagerad länge i det svenska språket 
och har varit med i språkcaféet sedan start. Jag kommer 
hit så ofta jag kan och det är intressant att träffa människor 
från olika länder, säger Catharina. Vi behöver mötas för att 
utbyta språk och kunskap. Att komma till språkcaféet och 
prata vardagssvenska är jättebra och många behöver hjälp 
med att öva på vokalerna. 

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT VARA MED? 
Språkcaféet är varje onsdag kl 16–17 på biblioteket  
i Svedala. Hit är alla välkomna, både de som vill träna 
svenska och de som redan kan svenska. Arrangemanget  
är ett samarbete mellan ABF och Svedala bibliotek.   
Gratis fika. Välkommen!

Agon, Kerstin och Blerina. Hui, Catharina och Teame.

Sedan flera år tillbaka kan du som bor i Svedala 
kommun sortera ut matavfall. Att sortera ut matavfallet 
är en bra miljögärning, eftersom maten görs om till 
biogas och biogödsel. 

Under 2017 kommer Sysav att erbjuda dig som bor 
i kommunen att sortera upp till åtta olika sorters avfall 
redan hemma, utan att varje gång behöva ta dig till 
en återvinningsstation eller återvinningscentral. 
Mer information följer!

NÄSTA ÅR BLIR 
DET ENKLARE 
ATT SORTERA RÄTT

NOMINERA ÅRETS FÖRETAGARE I SVEDALA 2016
Sedan drygt 25 år har Företagarna utsett Årets Företagare på lokal 
och regional nivå.Priset ges till en företagare som visat prov på att 
vara extra kreativ och företagsam, och som fungerar som en inspi-
rationskälla och förebild för andra företagare. Har du en kandidat 
du tycker sätter avtryck och är en god ambassadör? Var med och 
nominera din favorit till kandidat! Senast den 31/12 önskar  
Företagarna ditt förslag på e-post: svedala@foretagarna.se. 
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DET HÄR GÖR VI FÖR ATT     
KUNNA ERBJUDA FÖRSKOLEPLATSER

NY OMGÅNG AV VÅR POPULÄRA COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

Ändra till: I Svedala kommuns allmänna 
lokala ordningsföreskrifter, 14§, kan vi läsa 
att ”upplockningstvång efter föroreningar  
av hund gäller inom detaljplanerat område  
i Svedala kommun”. Du som är ute och   
promenerar med en hund har alltså skyldighet  
att plocka upp det hunden lämnar efter sig.

Trots att de flesta faktiskt plockar upp efter hunden så är 
det tillräckligt många som lämnar hundbajset kvar för att 
det ska bli ett problem. Det är otrevligt för medborgare  
som vistas på gator och grönområden och även otrevligt  
för de som arbetar ute varje dag för att göra vår utemiljö 
ren och snygg att vistas i. Det skvätter upp på arbetskläder 
och maskiner och har blivit ett arbetsmiljöproblem. 

GRATIS HUNDBAJSPÅSAR
I Svedala kommun har vi flera stationer där du kan ta 
gratis hundbajspåsar om det behövs. Du kan hitta kartor 
på var stationerna finns på vår webbplats, under rubriken 
’Papperskorgar och skräp’. Gratis påsar är en extra service 
till våra medborgare, och är tänkt att användas då du 
glömt ta med egna påsar eller om de tagit slut under 
promenaden. Du bör såklart alltid ta med dig egna påsar 
och du har alltid skyldighet att pocka upp efter din hund – 
även om gratispåsarna är slut.

Svedala är en växande kommun, vilket är glädjande. Flera 
vill bosätta sig i kommunen och behovet av förskoleplatser 
ökar hela tiden. Hittills har vi alltid kunnat erbjuda alla en 
förskoleplats i rätt tid, vilket har varit uppskattat.

TRE NYA FÖRSKOLOR BYGGS
För att kunna erbjuda allt fler förskoleplatser, öppnar vi  
tre nya förskolor. En ny förskola kommer att öppnas både  
i Bara och Svedala tätort våren 2019.

TILLFÄLLIGA UTBYGGNADER OCH PAVILJONGER
Fram tills dess att de nya förskolorna står klara behöver  
vi använda oss av tillfälliga utbyggnader av befintliga  
lokaler. Paviljonger för 34 barn har satts upp intill  
Floraparkens förskola i Svedala tätort under våren och  
sommaren. Ytterligare en paviljong för cirka 20 barn  
öppnas här under vecka 47.

TRE ALTERNATIVA LÖSNINGAR I BARA
En av de framtagna lösningarna är en paviljong för 60 
barn på Bara badsjös parkering, i slutet på Joachim Becks 
gata, fastighet Värby 44:1. En annan lösning är en fastig-
het söder om Malmövägen. Bygg- och miljönämnden beslu-
tade om bygglov för dessa båda alternativ 10 november. 

Beslut om det tillfälliga bygglovet som gäller Joachim Becks 
gata togs med förbehållet att trafiksäkerheten ska klaras. 
Ett möte med sakägare och närmaste grannar om just 
trafiksäkerheten på Joachim Becks gata kommer att hållas 
23 november. Efter det att protokollet justerats en vecka 
senare, underrättas grannar och andra berörda om beslutet 
och sakägare ges möjlighet att överklaga till länsstyrelsen. 

Senast i mitten av december bör besked föreligga om 
bygglovet vunnit laga kraft eller inte.

Om inte något av byggloven vunnit laga kraft innan 
årsskiftet är ett tredje alternativ I Ur & Skur Linsbo förskola i 
Bara, som har 30 platser. Lokalen blir ledig 15 december 
och kan då hyras av kommunen. Ombyggnation krävs för 
att lokalen ska uppfylla lagkrav för kommunal förskola.
 
Detta tredje alternativ kombineras med ytterligare en pavil-
jong i Svedala för att alla barn i Bara ska kunna erhålla en 
plats. Det bygglov som har sökts för placering av paviljong 
intill Fröhuset har överklagats. För närvarande söks det efter 
en plats där denna paviljong kan etableras.

SVEDALA KOMMUNS BUDGET 2017
Kommunfullmäktige fattar beslut om nästa års budget vid sitt sammanträde 
den 30 november med början kl 9. Du är välkommen att följa debatten 
antingen på plats i Naverlönnsalen på kommunhuset eller via webb-tv  
på svedala.se.

HUR PÅVERKAR DEN KOMMUNALA BUDGETEN DIN VARDAG? 
Budgetbeslutet är det viktigaste enskilda beslutet våra politiker fattar. Då fast-
ställs hur stor andel av din inkomst som kommer att gå till kommunalskatten, 
som för närvarande 20,24 procent. Samtidigt beslutar politikerna verksam-
heternas budget (Utbildning, Vård och omsorg, Miljö och teknik samt 
Kommunledning) utifrån behov och mål. Efter att budgeten beslutas i  
kommunfullmäktige kommer den att publiceras på vår webbplats svedala.se.

barnet att bete sig mer följsamt. Du får därefter som 
hemuppgift att prova och träna på den strategi du lärt 
dig vid kurstillfället.

Tonårscope, för er som har barn 11–18 år, startar  
1 februari med åtta onsdagsträffar med uppehåll för 
vecka 8 och 15. Tiden är 17:30–19:30. 

För bästa resultat bör, om möjligt, båda föräldrarna gå 
utbildningen samtidigt. För att underlätta erbjuder vi 
barnpassning för barn som fyllt tre år.

Mer information och anmälningsformulär finns på vår 
webbplats svedala.se. Sök COPE, så hittar du.

Svedala kommun erbjuder varje år COPE 
föräldrautbildning. Syftet är att ge föräld-
rar verktyg att förstå och hantera sitt barns 
beteende och stärka dem i sitt föräldraskap. 
Ett viktigt syfte är också att förbättra sam-
spelet i familjen. Kursen ger också möjlighet 
att utbyta erfarenheter och knyta kontakter 
med andra föräldrar. 

Vid varje kurstillfälle hålls en kortare genomgång av en 
strategi. Det kan exempelvis röra sig om hur man upp-
muntrar och berömmer sitt barn på ett medvetet sätt för 
att bryta negativa cirklar i samspelet och för att påverka 

SKÄRPNING, DU SOM INTE PLOCKAR UPP BAJS
SLÄNG PÅSARNA I EN HUNDLATRIN    
ELLER SÄRSKILD PAPPERSKORG
Ibland plockas hundbajset upp i en påse men slängs  
tyvärr i våra parker och längs gator, men oftast är det  
faktiskt inte särskilt långt till närmsta hundlatrin. I de flesta  
av våra papperskorgar kan du även slänga hundbajspåsar, 
de är markerade med en symbol som visar att det är tillåtet 
att kasta båda delar i papperskorgen.

Den här symbolen ser du på de pappers-
korgar som även används som hundlatrin.
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Nu har resultaten från Region Skånes Folk-
hälsoundersökning kommit. Undersökningen 
gjordes i Svedala kommun och i övriga   
Skåne i början av året i åk 6, 9 samt åk 2 på 
gymnasiet. I undersökningen svarade eleverna 
bland annat på frågor om fysiskt och psykiskt 
mående, skola och fritid samt alkohol- och 
drogvanor.

Nu påbörjas arbetet för Svedalas del att analysera resulta-
ten, men redan nu kan vi se att vi i Svedala i stort sett följer 
den allmänna trenden i Skåne. Till exempel har användan-
det av tobak, alkohol och narkotika minskat bland unga i 
de flesta undersökta grupperna.

BJUDVANOR OCH ALKOHOLKONSUMTION
I föregående undersökning 2012 framkom att Svedala 
kommuns föräldrar i större utsträckning än Skåne i övrigt 
bjöd sina unga på alkohol hemma. Sedan dess har därför 
Svedala kommun arbetat intensivt genom ett tätt samarbete 
med skola, socialtjänst och fritid för att minska föräldrars 
bjudvanor. Glädjande nog kan vi nu se en markant minsk-
ning av bjudvanorna i kommunen. Till exempel har andelen 
föräldrar till flickor i åk 9 som bjuder på alkohol halverats. 
I den grupp där bjudvanorna minskat mest har också 
berusningsdrickandet markant sjunkit. Dock har konsumtion 

Här följer några positiva förändringar i kollektivtrafiken:

Vi har fått tillbaka busshållplatsen vid lasarettet i Trelleborg 
som linjen Svedala – Trelleborg förlorade vid tabellskiftet i 
fjol. Linje 145 som kör mellan Svedala och Trelleborg kom-
mer också att åter igen köra in till Alstad stationsväg för på- 
och avstigande. Busslinjen får färre avgångar och kommer 
att avgå en gång i timmen från Svedala måndag till lördag 
och varannan timmes trafik under söndagen. 
  FOLKHÄLSOUNDERSÖKNINGEN   

OM BARN OCH UNGA 2016
I oktober i år vann detaljplanen för Bara Backar laga 
kraft*.

Projektet är uppdelat i fyra etapper, etapp 0 till etapp 3.  
Från början var det tre etapper, men det har tillkommit  
en fjärde etapp (etapp 0) för att kunna få till en byggstart 
av förskolan så fort som möjligt.

Preliminär tidplan etapp 0 är: markarbeten mars–juli 2017, 
byggnation av förskolan augusti 2017–december 2018. 
Förskolan räknar vi med att kunna ta i bruk början 2019.

Preliminär tidplan för etapp 1 som handlar om markarbeten 
är augusti 2017–december 2018. I mitten av 2018 är det 
byggstart för exploatörernas husbyggen.

Byggstart för etapp 2 och 3 är beroende på intresset och 
försäljningen av husen i etapp 1.

Etapp 1 är den stora delen av utbyggnaden av Bara 
Backar och i den etappen ingår bland annat båda dag-
vattendammarna, huvudgatan, de flesta av lokalgatorna, 
en stor del VA, vatten och avlopp, och även grönytor och 
lekplatser.

BARA BACKAR – MER ÄN BARA EN IDÉ

KLÅGERUPS BIBLIOTEK     
STÄNGT FÖR ATT BLI MERÖPPET
Klågerups bibliotek ska bli meröppet och håller stängt mellan 21/12–10/2 
på grund av ombyggnation och installation av ny teknik. Under denna period 
hänvisas besökare till biblioteken i Bara och Svedala. När biblioteket öppnar 
igen utökas servicen och det kan besökas både kvällar och helger för den 
som tecknar sig som meröppetlåntagare. Nyinvigning av Klågerup bibliotek 
äger rum lördag 11/2. Mer information om Klågerups bibliotek och invig-
ningsprogram i nästa SvedalaNytt och på www.svedala.se.

av alkohol oroande nog ökat något i några av de  
undersökta grupperna, till exempel i åk 9 pojkar samt  
flickor åk 2 gymnasiet. Detta är exempel på den statistisk  
vi kommer att analysera djupare och försöka åtgärda.

SÄMRE PSYKISKT VÄLMÅENDE
Det som i en första överblick av resultaten framkommer som 
oroande är de ungas psykiska välmående som ser ut att 
vara försämrat. Detta följer den allmänna trenden i Skåne 
där de flesta kommuner kan se ökad stress och minskat 
välmående framförallt kopplat till unga flickors hälsa.

ANALYSARBETE I ARBETSGRUPP FRÅN SKOLA,   
SOCIALTJÄNST, KULTUR OCH FRITID 
Resultaten kommer nu som sagt att analyseras vidare för 
Svedalas del. Till detta arbete har vi sedan tidigare en 
arbetsgrupp bestående av representanter från skola,  
socialtjänst och fritid utsedd av Rådet för trygghet och folk-
hälsa. Rådet för trygghet och folkhälsa ansvarar sedan för 
att välja ut och föreslå de områden som Svedala behöver 
arbeta vidare med för att tillgodose en så bra och trygg 
uppväxt som möjligt för unga. 

Folkhälsoundersökningen i sin helhet kommer att  
publiceras på www.svedala.se.

En annan nyhet är en ökad turtäthet för närtrafikområde 3, 
Skabersjö – Svedala. 

Båda dessa förändringar är ett resultat av att du som bor i 
kommunen engagerat dig genom att komma med synpunkter  
på kollektivtrafiken, vilket vi frågade efter i SvedalaNytts 
marsnummer. I nästa nummer av SvedalaNytt kommer vi 
att skriva mer om närtrafiken.

*Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut 
av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. En 
detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att 
anta planen har tillkännagetts på kommunens officiella anslagstavla. 
I Svedala finns den i foajén på kommunhuset. Beslut av denna typ 
tillkännages också på webbplatsen svedala.se.

NY TIDTABELL FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN FRÅN 11 DECEMBER

Illustration från FOJAB arkitekter.
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ÅTERBLICK PÅ 
KULTURNATTEN
Några har frågat efter foton från Kulturnatten som 
vi hade i oktober. Svedalabon Tobias Annerfeldt 
var ute och fotograferade och här är ett axplock av 
hans fina foton.

Cykling i vår vackra natur
Att komma cyklandes genom Torup och sedan vända in mot Eksholmsvägen ger en underbar upplevelse. Särskilt 
när löven är vackert orange och snön ligger vit på fälten. Så här års går det att cykla mountainbike i terräng eller 
annan cykel på cykelbanor och landsvägar. Kom ihåg att skifta till grövre däck bara, så att du cyklar säkert! 

Graffiti-målning på Storgatan i Svedala.

Knattekultur på Svedala Folkets Hus. Kalle Lind, författare, krönikör och samlare av udda fakta.

Svedala Manskör i Svedala kyrka. Sångstund för de små, Bara bibliotek.

”What a wonderful world!” Körsång i Svedala.

Ponnyridning på Värbytorget i Bara.

NYA TRÄD FÖRSKÖNAR   
KLÅGERUP OCH SVEDALA
Som du kanske märkt har träden vid Bangårdsvägen i 
Klågerup tagits bort. Träden var klena och hade påkörnings-
skador och mådde allmänt dåligt. Istället planterar vi nu nya 
träd längs gatan, bland annat ett flertal Ullungrönn. 

Även på grönytor runt Grecosborgsdammen i Svedala  
planterar vi nya träd, bland annat Tulpanträd, Kinesisk 
sekvoja och Mammutträd. Förhoppningsvis kommer träden 
att trivas så att vi kan få njuta av deras fantastiska grönska!

Tulpanträdet är en art i familjen magnoliaväxter.

SNART KAN DU LÅNA EN ELCYKEL! 
Under 2017 kommer vi att ha två elcyklar  
som vi lånar ut till dig som bor i kommunen. 
Mer information följer.



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

Utgivningsplan 2017: 26/1, 23/2, 30/3, 26/5, 31/8, 28/9, 
26/10, 30/11. 

Bilder i detta nummer: Scandinav/Stephan Berglund, Tobias Annerfeldt, 
TA Fotografi, Nicolai Perjesi, Hanna Nilsson, Nina Gilljam, Adobe 
Stock, Ingimage.

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

 

 
facebook.com/svedalakommun 
facebook.com/jobbaisvedala 
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 
7 december kl 18:30–20:30 

Teknisk nämnd 
13 december kl 17–19

Kommunstyrelsen
14 december kl 13:30 

Socialnämnden 
19 december kl 18:30–20:30

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

 2016-12-02–
2017-01-04 
SVEDALA GALLERI
Mån–fre kl 9–16
Lör–sön kl 11–16
Konstutställning med 
Carl Fredrik Dahl
Holmagården, Svedala 

 2016-11-26–11-27
2016-12-03–12-04
Konstens vänner i 
Svedala arrangerar   
en samlingsutställning
Kl 11–15
Galleri KVIS

 2016-11-27 
Svedala julmarknad
Kl 13–18
Svedala centrum

 2016-11-27 
Julskyltningssöndag
Kl 14–17
Svedala bibliotek

 2016-11-27 
Julföreställning  
med Sveamatea
Kl 14, 15 och 16
Kulturhuset Flamman

 2016-11-27 
Adventskonsert med 
Intermezzokören
Kl 17–18,  
Börringe kyrka

 2016-11-29 
Årsmöte Klågerups 
byalag. Kl 18:30,
Klågerupskolans matsal

 2016-12-01
Adventsläsning för barn
Kl 10, Bara bibliotek

 2016-12-02
Seniorshop med rea
Kl 11–14
Stella dagcentral

 2016-12-03--04
Julefrid i wintertid
Kl 11–17, Statarmuseet

 2016-12-03 
Elitserien damer 
Svedala volleybollklubb
Kl 15, Svedala sporthall

 2016-12-04
Bara julmarknad
Kl 11–15, Kuben i Bara

 2016-12-04 
Julmarknad på 
Bara bibliotek
Kl 11–15
Bara bibliotek
Julmarknad med bland 
annat pyssel, tävlingar
och försäljning av  
gallrade böcker.

 2016-12-04
Julkalas med  
världens sväng
Kl 13–13:40
Bara bibliotek.
Gratisbiljetter kan  
hämtas på biblioteket 
från 21 november.
 
 2016-12-06

Julbön med Carpe diem
Svenska kyrkan håller 
julbönen och Carpe 
Diem står för sången.
Kl 14 i Stora salen,
Holmagårdens dagcentral  

 2016-12-07 
Bokfika på biblioteket
Kl 14–15:30
Bara bibliotek

 2016-12-07 
Det sitter en elefant på 
min rygg – föreläsning 
om sorg
Kl 19–20:30
Erlandsdalsgården, 
Svedala

 2016-12-07 
Elitserien damer  
Svedala volleybollklubb
Kl 19, Svedala sporthall

 2016-12-08
Adventsläsning för barn
Kl 10, Bara bibliotek

 2016-12-08
Bokfika
Kl 13:30–15
Svedala bibliotek

 2016-12-08
Handarbetscafé
Kl 13:30
Stella dagcentral

 2016-12-10 
Lions loppisförsäljning  
i Svedala
Kl 10–13 
I hörnet av 
Åbjörngatan–Gjuterigatan

 2016-12-11
Julkonsert med Svedala 
Manskör Gästartist: 
Gunilla Backman
Kl 19, Svedala kyrka

 2016-12-12
Luciafirande
Lions Club i samarbete 
med Kulturskolan  
presenterar Svedalas 
Lucia och efter tåget   
blir det lussefika.
Kl 14 i Stora salen,
Holmagårdens dagcentral
 
 2016-12-12

Svedala Lucia 
kommer till Stella
Kl 15:30 
Stella dagcentral

 2016-12-14
Elitserien damer 
Svedala volleybollklubb
Kl 19, Svedala sporthall

 2016-12-15
Adventsläsning för barn
Kl 10, Bara bibliotek

 2016-12-15
Insamling till  
Musikhjälpen
Kl 10 – 00
Kulturhuset Flamman

 2016-12-21
Bio ”En underbar 
jävla jul”
Kl 13:30, Holmagårdens 
dagcentral

 2016-12-22
Adventsläsning för barn
Kl 10, Bara bibliotek

 2016-12-25 
Danskväll till orkester 
Remlénz
Kl 19:30
Svedala Folkets Hus
 
 2016-12-29

Melodikryss
Kl 13:30  
Stella dagcentral

 2017-01-04 
Elitserien damer 
Svedala volleybollklubb
Kl 19, Svedala sporthall

 2017-01-09
Måndagscafé tegel
Tord Larsson, tidigare 
gatu- och parkchef, 
berättar om teglets historia
Kl 13:30
Holmagårdens dagcentral

 2017-01-12
Frågesport
Kl 13:30 
Stella dagcentral

 2017-01-14
Elitserien damer 
Svedala volleybollklubb
Kl 15, Svedala sporthall

 2017-01-16
Måndagscafé ”Svedala 
i Svart och Vitt”
Var med och upplev 
gamla Svedala från den 
svart och vita eran, våra 
”guider” är Eva Ratzburg 
och Mats Ohlsson.
Kl 13:30 Holmagårdens 
dagcentral

 2017-01-18
Elitlaget Svedala volley 
spelar i Öresundsligan
Kl 19 Svedala sporthall

 2017-01-19
Handarbetscafé
Kl 13:30
Stella dagcentral
 
 2017-01-20

Benny Kronhamn – 
enmansorkester
Kl 13:30
Stella dagcentral
 
 2017-01-23

Måndagscafé 
”Tatueringar”
Kl 13:30, Holmagårdens 
dagcentral

 2017-01-28
Elitserien damer 
Svedala volleybollklubb
Kl 15, Svedala sporthall

 2017-01-30
Måndagscafé ”Tore 
Hedin/Per Polis”
Svedalas lokalkändis Per 
Polis berättar historien 
om Hurvamördaren och 
lite från sin egen tid som 
polis här i Svedala
Kl 13:30, Holmagårdens 
dagcentral


