
NOVEMBER 2016

En riktigt bra skola är en viktig fråga för 
Svedala kommun. I förra numret av Svedala-
Nytt berättade vi om en av de skolrankingar 
som nyligen presenterats. Det var Lärarnas  
Riksförbunds ranking, där Svedala placerade   
sig på 6:e plats i Skåne.
 
Kort därefter presenterades Lärarförbundets skolranking,  
”Bästa skolkommun” där Svedala hamnade på plats 94  
av 290. Vi antar att det kan vara svårt för många att hålla 
reda på alla rankingar och i denna artikel vill vi reda ut 
begreppen och beskriva vad de olika rankingarna mäter.

I LÄRARFÖRBUNDETS RANKING FICK    
SVEDALA HÖGA POÄNG INOM OMRÅDENA:
• Utbildade lärare
• Lärarlöner
• Andel barn i förskola
• Behörighet för högskolestudier

PROVRESULTAT, MERITVÄRDEN,    
BEHÖRIGHET SAMT MÅLUPPFYLLELSE HAR ÖKAT
Det som dragit ned Svedalas rankingresultat är framförallt 
betygsresultaten från 2015, men även ekonomiska indikatorer 
som handlar om satsad krona per elev. Efter ett omfattande 

En skola för att alla ska lyckas

ÖPPET HUS PÅ GYMNASIESKOLAN NFU
Lördag 19 november kl 10–13 är det information och rundvisning av gymnasieskolan NFU inför gymnasievalet. 
Denna dag får du information om NFU som gymnasieskola och vilka olika program NFU har att erbjuda.
På plats under NFU:s Öppet hus är studie- och yrkesvägledarna Lisbeth Ershagen, 040-626 87 77,   
lisbeth.ershagen@svedala.se och Maria Mogensen, 040-626 87 79, maria.mogensen@svedala.se, som  
svarar på alla frågor och ger tips och råd. Ett bra sätt att bekanta sig med gymnasieskolan är att ”skugga en 
elev”. Du hälsar på oss under en skoldag och följer med eleven under dagen. Hör av dig till Ulrica Larsson, 
elevkoordinator, 0709-47 82 37, ulrica.larsson@svedala.se, så bokar vi in en tid som passar.
Sista ansökan till Vuxenutbildning på NFU är 15 november. Läs mer på www.nfvux.se!
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utvecklingsarbete på skolorna har stora framsteg 
gjorts i år. Resultatet har förbättrats på nationella 
prov i både årskurs 6 och 9 och meritvärde, 
behörighet och andel elever som uppnått målen 
i alla ämnen i årskurs 9, förbättrades kraftigt i 
jämförelse med förra året.

SKOLINSPEKTIONEN: 
VÄL FUNGERANDE VERKSAMHETER
Under höstterminen har Utbildning i Svedala 
granskats av Skolinspektionen som också genom-
förde en fördjupad granskning på tre av våra 
skolor. Samtliga skolor fick ”inga brister konstate-
rade” av Skolinspektionen vilket visar på välfung-
erande verksamheter.

SKOLRANKINGAR
Det finns tre större skolrankingar som genomförs 
årligen i Sverige: SKL:s ”Öppna jämförelser”,  
Lärarförbundets ”Bästa skolkommun” samt Lärar-
nas Riksförbunds ”Vad säger statistiken om skolan 
i din kommun?”. En kommuns placering kan 
skilja sig åt i de olika rankingarna, vilket beror 
på att det är olika faktorer som ligger till grund 
för jämförelsen.

SKOLRANKING KVALITETS-
INDIKATORER

SVEDALAS 
PLACERING PUBLICERAD

”ÖPPNA JÄMFÖRELSER” 
Sveriges kommuner 
och landsting

Elevresultat åk 9*
Likvärdighet 170 APRIL 2016

”VAD SÄGER STATISTIKEN”? 
Lärarnas Riksförbund

Elevresultat åk 6, 9 
och gymnasium
Likvärdighet
Ekonomiska resurser
Lärares behörighet
Lärarnas lön

19 SEPTEMBER 2016

”BÄSTA SKOLKOMMUN”
Lärarförbundet

Elevresultat åk 9 
och gymnasium
Likvärdighet
Ekonomiska resurser
Kommun som 
avtalspart
Lärarnas lön
Lärares behörighet
Friska lärare
Andel barn i förskola

94 OKTOBER 2016

* Indikatorerna i SKL:s ranking har ändrats från år till år.

DROP-IN & FRÅGA   
OSS OM MILJÖ,   
BYGG OCH DETALJPLANER! 
Datum: 17 november kl 16:30–19, drop-in.
Plats: Biblioteket i Bara.

Svedala kommuns Bygg- och miljökontor besvarar   
dina frågor och du kan komma när du önskar mellan  
klockslagen ovan. 

• Vilka regler gäller vid anläggning av enskilt avlopp i 
Svedala kommun och hur ansöker jag? 

• Har du frågor om bygglov, krävs det bygglov eller 
räcker det med en anmälan? 

• Hur fyller jag i en ansökan, vilka handlingar behöver 
jag lämna in? 

• Vad finns det för planer på ny bebyggelse i Bara? 

Vi tror att det finns många frågor och ser fram emot att göra 
vårt bästa för att ge dig svaren.

Varmt välkommen!

Jennifer Quick och Samuel Fransson, båda 16 
år, fick stå på prispallen under Ungdoms-SM. 
Vi har fått äran att göra en intervju med  
Svedalaungdomarna för att höra hur de  
lägger upp sin träning för att det ska vara 
både roligt och effektivt. 

– JENNIFER, HUR HAR DU KUNNAT BLI SÅ BRA PÅ 
SLÄGGA? Min mamma är kasttränare så när jag var  
liten kastade jag mest på skoj samtidigt som fotboll var  
det roligaste. När jag blev äldre tyckte jag slägga blev 
roligare eftersom jag själv kunde påverka  resultatet. Så  
hårt arbete och superintresse (en och annan Youtube-film) 
och ett gott samarbete med tränare och hyfsade tränings-
möjligheter har bidragit till att jag har lyckats så bra.
 
– HUR KÄNDES DET ATT FÅ GULDMEDALJ I UNG-
DOMS-SM? Det kändes jättebra, jag hade de fem längsta 
kasten i tävlingen. Detta var mitt mål denna säsong och 
tack vare mitt resultat blev jag uttagen till ungdomsfinn-
kampen i Tammerfors. Finnkampen var en av de roligaste 
upplevelser jag varit med om. Detta gör att jag har ett mål 
inför nästa säsong och då känns vinterträningen lättare.
 
– HUR SER EN TYPISK TRÄNINGVECKA UT FÖR DIG?  
Ett av mina mål var att komma in på friidrottsgymnasiet i 
Växjö och det gjorde jag. Jag har alltså flyttat hemifrån och 
tränar 5–6 pass i veckan. Friidrottsgymnasiet innebär att 
jag har friidrott på schemat och att jag kombinerar studier 
och träning.

Samuel Fransson under världsungdomsspelen.

SVEDALAUNGDOMAR 
TOG PRIS PÅ UNGDOMS-SM

– VAD ÄR DET BÄSTA MED TRÄNING?
Att det är kul och roligt att utmana sig själv. Träningen är  
väldigt varierande vilket gör att man aldrig tröttnar.

– SAMUEL, HUR HAR DU KUNNAT BLI SÅ BRA PÅ 
HÖJDHOPP? I tidig ålder provade jag på en massa  
sporter och ungefär när jag var tio år så hittade jag 
friidrotten. Ganska snabbt där efter märkte jag att jag 
hade en bra spänst och bestämde mig för att börja hoppa 
höjdhopp. Jag tränar kontinuerligt och hoppar 1,60 meter 
jämfota.

– HUR KÄNDES DET ATT FÅ SILVERMEDALJ I UNG-
DOMS-SM? Då var ännu ett delmål uppnått, men givet-
vis kände jag en stor glädje. Men nästa mål är att ta på 
mig landslagströjan.

– HUR SER EN TYPISK TRÄNINGSVECKA UT FÖR DIG?
Eftersom jag går på Idrottsgymnasiet i Malmö så får jag 
möjlighet att kombinera skolan och idrott. Nu när utomhus-
säsongen är över så gäller uppbyggnadsträning fyra dagar 
i veckan. Men om ungefär en månad är det dags att börja 
hoppa igen.

– VAD ÄR DET BÄSTA MED TRÄNING? Att få göra det som 
jag tycker är roligast, nämligen hoppa höjd.

Jennifer Quick på ungdomsfinnkampen.
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Vid eldning i braskaminer, öppna spisar 
och kakelugnar, finns det risk att närboende 
kan störas av röken. Felaktig eldning kan 
påverka luftkvaliteten negativt för ett stort 
område. Störningen kan bli större om husen 
ligger tätt, om skorstenen är för låg, eller på 
grund av höjdskillnader i landskapet.

Eldning i lokaleldstäder inom tättbebyggt område får 
endast användas för trivseleldning och inte för basupp-
värmning. Trivseleldning innebär eldning vid högst två 
tillfällen per vecka under perioden 1 oktober–30 april 
eller vid strömavbrott. Elden får startas upp endast en 
gång per dygn och elden får hållas vid liv cirka fyra  
timmar per tillfälle. Om braskamin installeras bör den 
vara Svanen- och/eller P-märkt eftersom en anläggning 
med en sådan märkning har högre krav på verknings-
grad och låga utsläppsmängder.

För pelletskaminer gäller dock andra principer eftersom 
dessa har effektivare förbränning och därför ger betyd-
ligt lägre utsläpp än braskaminer. Inom tätort förordas 
trivseleldning med pellets före ved.

VAD SÄGER LAGEN?
Var och en som eldar är skyldig att se till att eldningen 
inte stör någon annan. Enligt miljöbalkens bestämmelser 
får röken från eldning inte orsaka olägenheter för människors 
hälsa. Om det finns risk för olägenheter kan bygg och 
miljönämnden ställa krav på åtgärder för att störningen 
ska begränsas. Det kan ske genom begränsning av när 
eldning får ske med hänsyn till tid och/eller väderlek 
och i särskilt besvärliga fall kan eldning komma att
förbjudas helt.

HÄLSOEFFEKTER
Utsläpp från vedeldning kan innehålla ett flertal miljö- 
och hälsoskadliga ämnen. Röken innehåller bland annat 
ämnen som kan vara cancerframkallande och ämnen 
som kan ge effekter på andningsvägar hos känsliga 
personer. Utsläppen riskerar att bli avsevärt större vid 
felaktig eldningsteknik.

ELDNINGSTEKNIK
För att minimera utsläppen av bland annat kolväten och 
få en mer fullständig förbränning är det viktigt att snabbt 
uppnå en hög temperatur vid eldning. Utsläppen är 
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normalt sett betydligt större innan eldstaden har uppnått 
rätt förbränningstemperatur. Därför bör eldning i så stor 
utsträckning som möjligt ske i ett sammanhang, det vill 
säga med så få uppstarter som möjligt. Eldning ska ske 
med god lufttillförsel och tillräcklig temperatur så att för en 
så fullständig förbränning som möjligt.

Vid dålig lufttillförsel blir förbränningen dålig och röken 
blir tjock med ett högt innehåll av sot och tjära. Det är 
därför viktigt att man får ordentlig fyr och eldar med  
luft- och rökgasspjäll öppna.

Ett sätt att kontrollera om man har en god förbränning är 
att gå ut och titta på röken. Kalla dagar kommer röken 
vid god förbränning att vara vit av vattenånga. Röken 
ska inte synas förrän den nått ett par meter från skorstens-
toppen. Vid varma dagar är röken vid god förbränning i 
det närmaste osynlig och ses bara som ett ”värmedaller”. 
Gulaktig rök betyder att röken innehåller sot och tjära. 
Svart eller gul rök som luktar får man vid ofullständig 
förbränning. Askan ska efter att den är kall sorteras som 
restavfall, det vill säga läggas i torr fraktion i soptunnan.

GENERELLA REGLER VID SMÅSKALIG ELDNING
• Elda endast med kluven torr ved. För att ved ska 

betraktas som torr bör den ha lagrats torrt under ett 
år och ha legat inomhus under minst en vecka innan 
användning.

• Se till att snabbt få ordentlig fyr och hög temperatur.

• Se till att lufttillförseln är god.

• Undvik att elda om vindriktningen är sådan att röken 
kommer att utsätta någon för olägenheter.

• Sota ofta, hur beror på hur anläggningen används, 
rådgör med sotaren. 

• Det är inte tillåtet att elda annat än rent trä, briketter 
eller pellets.

• Eldning med avfall är förbjudet.

BYGGANMÄLAN
En bygganmälan ska göras till Bygg- och miljökontoret  
vid installation eller väsentliga förändringar av eldstäder 
och rökgaskanaler.

Har du frågor? Kontakta gärna Karin Bugge,   
miljöadministratör, 040-626 82 28,    
karin.bugge@svedala.se

ATT TÄNKA PÅ 
VID VEDELDNING

FREDRIK LÖFQVIST, NY TEKNISK CHEF
Sedan 1 oktober är Fredrik Löfqvist åter teknisk chef i Svedala kommun. Fredrik 
arbetade här som teknisk chef åren 2007–2011, och har de senaste åren 
arbetat som kommunchef i Svalövs kommun. Som teknisk chef ansvarar Fredrik 
för verksamhetsområdet Miljö och teknik där frågor som bland annat bygglov, 
detaljplaner, vatten och avlopp, trafik, sophämtning, måltider i kommunala verk-
samheter, gator, parker och grönytor, kolonilotter och parkeringstillstånd ingår.

VILL DU FÅ VA-INFORMATION 
FRÅN OSS VIA SMS ELLER MEJL? 
Vill du få information om till exempel lågt tryck i vatten-
kranen eller om anledningen till att det inte kommer något 
vatten alls? Då ska du registrera ditt mobilnummer eller din 
mejladress i vår e-tjänst som finns på svedala.se. Ange 
ordet Driftinformation i sökrutan för att hitta e-tjänsten. När 
du har loggat in och registrerat dig kommer du få informa-
tion via sms eller till din mejl vad som har orsakat avbrottet 
i vattenförsörjningen. Du kommer även snabbt kunna få 
information om vi skulle behöva gå ut med kokningsrekom-
mendationer för att vattenkvaliten inte är tillräckligt bra.

FÄRDTJÄNST INFÖR   
JUL- OCH TRETTONHELGEN 
Beställ din resa i god tid före 18 december inför jul-,  
nyår- och trettonhelgen. Annars finns risk att resan inte  
kan göras på de tider som passar dig bäst. Beställning 
görs hos Vellinge Taxi på telefon 040-45 33 00.

För dig som ska åka riksfärdtjänst, tänk på att ansöka om 
julresorna så tidigt som möjligt. Dock senast 15 november 
hos din biståndshandläggare.

SVEDALAPROJEKTET ”UNGA   
MÖTER UNGA” VÄCKER INTRESSE
”Unga möter unga” är ett integrationsprojekt för unga som 
drivs av Jasmine Wahlström och Andreas Flygare från   
Ungas fritid. I projektet får nya och gamla Svedalabor 
möjligheten att träffas och hitta på roliga saker tillsammans, 
nätverka och lära känna varandra.

Den 1–2 november under höstlovet kommer 6 av deltagarna 
tillsammans med Jasmine och Andreas att åka till Stockholm 
för att delta i en nätverksträff med projektet ”Passion och 
inkludering” (PI). PI är ett projekt inom Fritidsforum vars syfte 
är att skapa möjligheter för engagerade unga att bygga 
nätverk och utbyta erfarenheter med varandra. Under två 
dagar kommer ungdomarna från Svedala att få berätta  
om sitt projekt, lyssna och lära av andra verksamheter,  
delta i workshops och mycket mera.

PÅVEN GÖR SNABBT STOPP
Som ni säkert läst och hört i andra medier kommer påven 
Franciskus till Svedala kommun. I alla fall gör han ett snabbt 
stopp när han den 31 oktober landar på Malmö Airport. På 
flygplatsen möter stadsminister Stefan Löfven upp och sedan 
åker påven vidare mot Lund. Anledningen till Påvens Sverige-
besök är att han vill uppmärksamma reformationens 500-års-
dag. Lutherska världsförbundets och katolska kyrkans gemen-
samma uppmärksammande av reformationens 500-årsminne 
blir en viktig milstolpe i dialogprocessen mellan katoliker och 
lutheraner. Resan till Sverige kommer att innebära ett stort sä-
kerhetsarrangemang. Svensk polis och Säpo ska tillsammans 
med påvens egna livvakter stå för säkerheten. Även Rädd-
ningstjänsten i Svedala har bemanning ute på flygplatsen. 
Påve Franciskus besök blir det första påvebesöket i Sverige 
sedan Johannes Paulus II var här 1989. Tisdag 1 november 
reser påven tillbaka till Vatikanen igen från Malmö Airport.

www.ungamoterunga.svedala.se
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Svedala kommun kopplar nu ihop flera cykel-
banor för att det ska vara enklare att använda 
cykeln som färdmedel för att transportera sig 
både inom och utanför kommunen. Cyklingen 
framstår mer och mer som något som både ger 
oss stora miljöfördelar som fördelar för hälsan, 
samhällsekonomin och den yta vi behöver ta i 
anspråk.

CYKLINGEN SOM EN KONKRET OCH ENKEL ÅTGÄRD
Lek med tanken att det faktiskt finns... 

• Något enkelt vi kan göra för att bidra till att lösa flera 
stora globala utmaningar och som samtidigt genererar 
både hälsa, yta till bostadsförsörjning, miljö och klimat.

• En åtgärd som hjälper oss att uppnå det globala 
klimatavtalet och ytterligare 11 av våra 16 nationella 
miljömål.

Uppvärmningen kanske inte avstannar för att fler cyklar, men 
cykling är en enkel och konkret åtgärd för att begränsa de 
egna utsläppen och som även bidrar till att vi kan klara flera 
av våra samhällsutmaningar så som ökande sjukskrivningar, 
bostadsförsörjning, nya förskolor och skolor samt behovet 
av översvämningsskyddande grönområden.

MÄNNISKAN OCH LAXEN MEST ENERGIEFFEKTIVA
Den cyklande människan är mest energieffektiv i hela  
djurriket. Cyklisten förbrukar 0,15 kalorier per gram  
kroppsvikt för att förflytta sig en kilometer. Närmast  
kommer laxen med 0,4 kalorier.

En elassisterad lastcykel drar en tiondel av energin som 
krävs för att köra en elbil, samtidigt som den kräver en  
bråkdel av utrymmet vid parkering.

SVEDALA KOMMUN: POTENTIAL 
INOM TÄTORTERNA OCH ÖVER KOMMUNGRÄNSER
Orterna i Svedala kommun är relativt centrerade, i Svedala 
nås till exempel 75 procent av tätorten inom 10 minuters 
cykelavstånd. I Bara och Klågerup är avstånden max 2 
kilometer. Från Svedala nås Malmö, Trelleborg, Skurup och 
Vellinge inom cykel- eller elcykelavstånd.

Checklista: 
Så förebygger du översvämningar
Under sommaren regnade det kraftigt vid några tillfällen vilket tyvärr  
orsakade översvämningar på ett flertal platser i kommunen. Nu pågår 
utredningar om eventuella orsaker till dessa översvämningar. Fastighets- 
ägare och kommunen har båda ansvar för att förhindra att källaröver- 
svämningar uppstår. Här får du några tips och råd på både små och 
stora saker du kan göra i ditt eget hus. På så sätt kan du vara extra   
förberedd inför höstens regnfall.

• Har du föremål i källaren? Tänk på att inte förvara saker på de   
lägsta hyllplanen. Även en liten mängd vatten kan göra stor skada.

• Föremål du förvarar i källaren kan du lägga i plastbackar så att  
de tål fukt och i värsta fall vatten.

• Se till att husgrunden är väl dränerad. Fuktfläckar i källaren kan  
vara ett tecken på att din källargrund behöver dräneras om.   
När du dränerar, se till att pumpa bort vattnet så att dagvatten   
inte kan tränga in.

• Säkra fönster, dörrar och öppningar inför skyfall så att inte vatten 
kan komma in den vägen. 

• Välj ett vattenbeständigt material, till exempel klinkers, till  
källargolvet.

• Plantera mera. Växter suger upp mycket vatten, till skillnad från   
plattor och andra hårdgjorda ytor. Var dock försiktig med träd   
i närheten av ledningar för slippa besvär med rotinträngning. 

• Kontrollera ditt ledningsnät. Är det helt och rent?

• Oavsett om du väljer att installera backventil eller en pump krävs  
det regelbunden tillsyn. Det finns många olika typer och tillverkare  
– prata med en specialist på en VVS-firma innan du väljer.

• En backventil skyddar fastigheten mot att vatten från gatuledningen 
tränger in i källaren genom golvbrunnar och andra avloppsenheter.

• Pumpning. Bor du i ett område med kombinerat avloppssystem?  
Då är det säkraste sättet att undvika att avloppsvatten tränger in i 
källaren att pumpa spillvattnet från källarplanet.

• En manuellt avstängningsbar golvbrunn måste vara ordentligt  
förankrad i golvet för att kunna stå emot vattentrycket från ett  
överbelastat avloppssystem. 

• En självstängande golvbrunn fungerar enligt samma princip som  
en backventil och tillåter bara att vattnet strömmar i en riktning.

Informationen är hämtad från VA Syd och svedala.se

FONDMEDEL  
ATT SÖKA
Inom område Vård och omsorg finns  
två stiftelser att ansöka om bidrag 
ur, Svedala sociala samstiftelse och  
Syskonen Amanda och Gustaf Daniels-
sons i Lilla Bramstorps stiftelse. Skriftlig 
ansökan till respektive stiftelse ska skickas 
senast 23 november varje år till Svedala 
kommun, Vård och omsorg, 233 80 
Svedala.

Ansöker gör du på Svedala kommuns 
webbplats, Självbetjäning/E-tjänster.  
Det går också bra att kontakta Ingrid 
Kjellberg, 040-626 81 73. 

TVÅ STIFTELSER ATT SÖKA BIDRAG UR
Bidrag ur Svedala sociala samstiftelse 
kan lämnas till enskilda och organisa-
tioner. Bidrag ur Syskonen Amanda och 
Gustaf Danielssons i Lilla Bramstorps 
stiftelse kan lämnas till enskilda. Båda 
stiftelserna är till för att främja barn-  
och ungdomsvård och bistå åldringar 
och handikappade. Bidrag utgår inte till 
ändamål som enligt lag ska tillgodoses 
med skattemedel.

SVEDALA SOCIALA SAMSTIFTELSE
För att söka bidrag ur Svedala sociala 
samstiftelse ska man vara folkbokförd 
och boende i Svedala kommun. 

SYSKONEN AMANDA OCH  
GUSTAF DANIELSSONS I LILLA  
BRAMSTORP STIFTELSE
För att söka bidrag ur Syskonen 
Amanda och Gustaf Danielssons i 
Lilla Bramstorps stiftelse ska man vara 
folkbordförd i Svedala kommun och  
boende i före detta Börringe församling.

Cyklingen – vår smartaste livsinvestering?
I Svedala kommun sker 72 procent av resorna med bil 
och 7 procent av resorna med cykel, detta enligt senaste 
Resvaneundersökningen 2013. Om 1 000 fler personer 
hade börjat cykla istället för att köra bil hade vi sparat drygt 
220 000 kilo koldioxidutsläpp per år. Detta baserat på att 
vi cyklar 6 kilometer tur och retur, 232 dagar per år och 
ersätter en genomsnittlig fossilbils utsläpp.

Samhällsekonomiskt hade vi sparat drygt 22 000 kronor 
per dag eller 5,2 miljoner per år enligt studien Transport 
transitions in Copenhagen: Comparing the cost of cars and 
Bicycles. Enligt samma studie sparar varje cyklad kilometer 
samhället 6 gånger kostnaden för om kilometern körs med 
bil. I studien ingick kostnader för olyckor, klimatförändringar, 
hälsoeffekter och restid. 

Genomsnittsbilen kostar mellan 2 000 och 6 000 kronor 
per månad totalt. En snittkostnad på 4 000 kronor per 
månad ger 48 000 kr per år.

FLER FÖRDELAR MED CYKLING
• Vardagscyklister har 15 procent lägre sjukfrånvaro 

jämfört med de som inte cyklar. 

• Vardagscykling kan motverka olika fysiska sjukdomar 
och främja psykisk hälsa.

• Den som cyklar till jobbet i Sverige får i snitt 260  
motionspass per år jämfört med en person som tränar 
på gym, där genomsnittet ligger på 40 pass per år.

Sist men inte minst ger cyklingen plats för fler lekytor och fler 
ytor till bostäder och företagsetableringar. Om detta samt 
om hur vi kan ge barn en bra introduktion till cykling redan 
i tidig ålder fortsätter vi att berätta om i nästa nummer av 
SvedalaNytt.

Stort tack för att du cyklar, ditt bidrag betyder mycket för 
kommunens, barnens och planetens framtida utveckling!

Källor: Trafikverket/P. Schantz, ASEK 5m American Journal of Public 
health, Bikenomics, Arizona State University, European Journal of  
Preventative Cardiology.

ARKIVENS DAG PÅ SVEDALA KOMMUNHUS
Lördag 12 november är det Arkivens dag och runt om i hela landet bjuder arkiven in allmänheten att se på deras 
lokaler och samlingar. Svedala kommunarkiv har handlingar som sträcker sig från 1700-talet fram till nutid. Här finns 
dokument från gamla Svedala och Bara socken och de gamla småkommuner som idag ingår i Svedala kommun.

Vi kommer att hålla tre guidade rundvandringar på kommunhuset i Svedala under dagen, kl 10, 13 och 15.   
Rundvandringarna, som är gratis, följs av fika och frågestund. Har du frågor, kontakta gärna Niklas Almqvist,  
arkivarie: 040-626 81 22 eller niklas.almqvist@svedala.se.
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”Svedala har alla förutsättningar att ta revansch 
och växa vidare med sin tillgång till tågtrafik, 
stora vägar och närhet till Malmö och Lund.”

Det säger Anders Reisnert, stadsantikvarie i Malmö, i en  
artikel i Sydsvenskans nätupplaga den 9 oktober. Anders 
har inventerat Svedalas äldre bostadshus och industri-
byggnader för att dessa ska bevaras när Svedala utvecklas 
och växer. Artikeln är en liten historielektion om industrin 
som byggde Svedala och den utveckling som orten genom-
gick under många år. Dessvärre avstannade utvecklingen 
i mitten av 1900-talet och sedan dess har den inte haft 
samma fart.

Annika Aveling heter jag och är förskolechef på Klöver-
stugans förskola och Fröhusets förskola. Min första tid i 
Svedala har varit bra och jag har blivit väl mottagen av 
alla. Förskolorna i Svedala håller hög kvalitet och detta 
ska vi ta tillvara och utveckla. Tillsammans gör vi bra bättre.  
Jag är både stolt och ödmjuk över att få arbeta för att 
skapa goda förutsättningar för barn i Svedala att lyckas 
samt skapa en god arbetsmiljö för medarbetare.

Jag heter Susan Henriksson och hade arbetat som förskol-
lärare i 5½ år i Svedala innan jag fick detta uppdrag 
som förskolechef. Uppdraget är mångfacetterat, ingen  
dag är den andra lik, vilket gör detta till ett stimulerande, 
spännande och roligt jobb.

ALLA, BÅDE BARN OCH MEDARBETARE SKA LYCKAS
Förskolorna i Svedalas bemannas av så mycket kompetent 
personal, driftiga och professionella i sina olika yrkesroller. 

 
 

SVEDALA – KOMMUNEN 
SOM KOMMER IGEN!

Idag finns det andra förutsättningar till utveckling. Många 
aktörer är intresserade av Svedala eftersom detta på 
många sätt är en idealisk etableringsort, vilket bekräftas i 
artikeln i Sydsvenskan och i många andra sammanhang. 
Det perfekta läget ger också tillgång till Öresundsregionens 
arbetsmarknad och de bra pendlingsmöjligheterna gör det 
lätt att hitta arbetskraft. Dessutom pågår en utbyggnad av 
bredband som skapar förutsättningar för verksamheter långt 
utanför tätorten. 

Positivt är också utvecklingen av handels- och industriområ-
dena i Svedala tätort. Det kan locka nyetableringar  
och göra områdena ännu attraktivare för företagen som 

finns där. Nya flöden, nya grannar, nya affärsmöjligheter – och nya arbets-
tillfällen. Ett bredare utbud av handel, industri och tjänster ger även ökad 
service till de som bor här eller besöker Svedala.

Om du vill få nyhetsbrev med information om kommunens arbete med 
näringslivet, inbjudningar till närande näringslivsfrukostar eller om du  
vill att vi besöker ditt företag, välkommen in på:
www.svedala.se/naringsliv
www.facebook.com/naringslivsvedala

ANNIKA OCH SUSAN LEDER KLÖVERSTUGAN, 
FRÖHUSET OCH MARBÄCKS FÖRSKOLA FRAMÅT

NYFIKENHET, LEK OCH LÄRANDE –    
VI RUSTAR FÖR FRAMTIDEN
Barnen ska få uppleva magiska ögonblick på förskolan,  
varje dag. Vi ska erbjuda en stimulerande lärmiljö med 
många tillfällen till samspel och lärande. Vi har små  
undervisningsgrupper för barnen, vilket gör att vi kan följa 
dem nära och dokumentera utvecklingen. 

BARN, FÖRÄLDRAR OCH PERSONAL
Jag tror på att barn, föräldrar, personal och övriga samar-
betspartners ska arbeta i gemenskap för en samsyn kring för-
skolans uppdrag. Demokrati, delaktighet och goda relationer 
är en självklarhet och olikheter ska ses som en tillgång. 

VI BRYR OSS OM VARANDRA 
Som chef och ledare tror jag också på ett värdebaserat 
ledarskap där vi bryr oss om varandra – det viktiga för mig 
är att det går bra för dig. Jag strävar efter att vara coach-
ande och lyhörd med en sund balans mellan stabilitet och 
innovation.

Detta ställer stora krav på mig som ledare för verksamheten. 
Jag tror på ett ledarskap som präglas av respekt för profes-
sionen och ett ledarskap som har förmågan att styra mot en 
vision om att alla, både barn och medarbetare, ska lyckas. 
Jag vill skapa förutsättningar för verksamheten att ägna sig åt 
en helhet av omsorg, fostran och lärande med hög kvalitet.

MARBÄCK FORTSÄTTER ATT UTVECKLAS 
Att få gå in som chef för en verksamhet som har som vision 
att ha en lärande miljö som skänker glädje och nyfikenhet 
och som ser olikheter som en tillgång, det är en förmån! Den 
pedagogiska verksamheten på Marbäcks förskola kommer 
att fortsätta utvecklas, precis som den gjort fram tills idag, 
eftersom förskollärarna har ett driv och ett engagemang. 

SPÄNNANDE FORSKNINGSPROJEKT 
Som alla andra förskolor i kommunen är vi delaktiga i det 
spännande arbetet i forsknings- och utvecklingsprogrammet 
”Undervisning i förskolan” tillsammans med forskningsinstitutet 
Ifous, Malmö Högskola samt nio andra kommuner i landet. 
Jag tror starkt på att samarbeten med andra inom yrket 
utvecklar våra verksamheter.

Annika Aveling, ny förskolechef på Fröhusets förskola och Klöverstugans förskola.

Susan Henriksson, tillförordnad förskolechef på Marbäcks förskola.
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Svedala bibliotek lördag 29 oktober kl 10–13
FAMILJELÖRDAG – LASSEMAJAS DETEKTIVBYRÅ
Deckarduon LasseMaja kommer till biblioteket! Hjälp dem 
att lösa mysteriet på barnavdelningen. Fika och pyssla en 
egen förklädnad – klipp lösmustasch eller spionglasögon 
i verkstan! Eller varför inte lära dig hur man skriver ett 
superhemligt meddelande? I samarbete med Sveamateas 
ungdomsgrupp. Fika till självkostnadspris. 4–10 år. Drop-in!

SPÖKVANDRINGAR TORUPS SLOTT
De gamla sägnerna om Torup lever än… Samling i Expo 
Torup, Malmös utställningslokal i Stallarna, Torups gård, 
15 minuter före föreställningen. Föreställningen är ej 
lämplig för små barn. Premiär 29 oktober kl 18. 
Föreställningar: Kl 18 och kl 19:30 den 29, 30/10 1,  
2, 3, 4, 5, 6/11. Biljetter 175 kr. www.kulturcentralen.nu. 
Arrangemanget är ett samarbete mellan In Sight, Perplex produktion, Malmö stad, 
Svedala kommun, Studiefrämjandet, Bara Scengångare, Malmöhusgardet och  
Torups slottscafé.

STATARMUSEET
31 oktober–6 november, vecka 44
Klurigheter runt om på museet. Djurparkspromenad  
kl 11 och 14. Hantverk och pyssel med pedagog   
kl 11:30, 12:30, 13:30. Sagostund kl 13. (Stängt lördag 
5 november). Café: Höstlovsmeny. www.statarmuseet.com.

Svedala, Bara och Klågerups bibliotek 
31 oktober–4 november
HÖSTLOVSARRANGEMANG: BOKBYTARBORD
Hela veckan kommer det att finnas bokbytarbord för barn 
och unga. Ta med en bok du har hemma och byt ut den till 
en som du inte läst!

Svedala, Bara och Klågerups bibliotek 
31 oktober–4 november
HÖSTLOV = LÄSLOV
Vecka 44 är det för andra året i rad läslov i hela Sverige. 
Vi kommer i stämning inför allhelgonahelgen med massor 

RESOR ÖVER VATTEN 29 OKTOBER KL 14
Ta med din nalle till denna nallekonsert! Svedala folkets hus lördag 29 oktober.
Medverkande Natalie Eriksson (klarinett) och Ali Sabah (oud). Från 3 år.
Nalle står vid havet och tänkte på alla de som har rest långt. Över vatten. På alla 
som har väntat länge, som fått lämna allt bakom sig, överleva och komma fram. På 
vågor och vatten, längtan och flykt. Var ligger hemma när en inte kan stanna på den 
plats som alltid har varit hemma? Hur låter musiken som blir ett hem att ta med sig 
Förköp på Svedala bibliotek tel 040-626 82 03.
Arrangör: Musik i Syd Svedala kommun och S.M.U.R.F.

av spännande aktiviteter. Vad sägs om deckarmysterier 
med LasseMaja, filmvisning i Bara eller Zombieskräck med 
serietecknaren Jimmy Wallin? Håll utkik på svedala.se och 
Facebook för mer information. Välkomna i höstrusket!

MOLLY MONSTER OCH ÄGGMYSTERIET
Filmvisning på Kulturhuset Flamman, Hantverkargatan 7  
i Svedala, måndag 31/10 kl 10 och 13 (72 min). 
Begränsat antal platser. Gratisbiljetter hämtas på   
biblioteket. Molly Monster bor med sin mamma och  
pappa och leker som vanligt med sin kompis Edison när 
mamman plötsligt en dag kläcker ett ägg. 
Ett samarbete mellan Svedala kommun, Sveamatea, Folkets Bio Malmö,   
Film i Skåne, ABF och Kultur Skåne.

Svedala, Bara och Klågerups bibliotek 
måndag 31 oktober
HÖSTLOVSARRANGEMANG: ZOMBIEWORKSHOP
Lär dig att teckna en zombie! Serietecknaren Jimmy Wallin 
kommer och lär oss hur man tecknar läskiga zombies. 
Ålder 9–15 år.

SVEDALA BIBLIOTEK KL 10–12. Föranmälan görs från  
17 oktober på biblioteket.svedala@svedala.se eller ring 
040-626 82 03. OBS! Begränsat antal platser. 

BARA BIBLIOTEK KL 16–18. Föranmälan görs från den  
17 oktober på biblioteket.bara@svedala.se eller ring  
040-626 89 70. OBS! Begränsat antal platser.

KLÅGERUPS BIBLIOTEK KL 13–15. Föranmälan görs från 
den 17 oktober på biblioteket.klagerup@svedala.se eller 
ring 040-626 89 08. OBS! Begränsat antal platser.

Svedala bibliotek måndag 31 oktober kl 10 och kl 15
MYSTERIER FÖR SMÅ
Mystiska sagor om mysterier. Ingen föranmälan. 
Grupper bokas via telefon 040-626 82 03 eller mejl: 
biblioteket.svedala@svedala.se
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DET PLANERAS INFÖR JULEN!
Söndag 27 november arrangeras en stämningsfull julmarknad på Stortorget i Svedala kl 13–18.  
Om du vill medverka, kontakta gärna Svedala Handel på svedala.handel@gmail.se eller  
0722-27 04 77. Övriga jularrangemang i kommunen kommer att finnas i kalendariet på  
svedala.se under ”Jul”.

Bara bibliotek tisdag 1 november kl 10
MYSTERIESAGOSTUND
Lyssna på spännande och lite läskiga berättelser, för dig 
3–6 år. Ingen föranmälan.

Bara bibliotek onsdag 2 november kl 10–12
KOM OCH LÄS MED EBBE!

Svedala bibliotek onsdag 2 november kl 13–15
ÖVERLEVNADSKURS – HUR DU ÖVERLEVER EN 
ZOMBIEINVASION
Vad äter en Zombie? Hur känner man igen dem? Vi lär er 
allt om Zombier och hur man överlistar dem. Kom och lär 
dig mer, vi bjuder på fika och viktiga tips! Ålder: 9–15 år. 
Föranmälan görs från den 17 oktober på: 
biblioteket.svedala@svedala.se eller ring 040-626 82 03. 
OBS! Begränsat antal platser. 

Svedala bibliotek torsdag 3 november kl 10–12
KOM OCH LÄS MED EBBE!

Bara bibliotek torsdag 3 november kl 15
HÖSTLOVSARRANGEMANG: FILMKLUBBEN
LasseMajas detektivbyrå – Skuggor över Valleby Tjuven 
Konstskuggan är känd för att kunna stjäla vad som helst. 
Om inte Lasse och Maja stoppar hen så riskerar polis-
stationen i Valleby att stängas, något de inte vill ska hända. 
Kom och se den spännande filmen och glöm inte pop-
cornen! För att bli medlem i filmklubben så görs en föran-
mälan senast 2 november på biblioteket.bara@svedala.se 
eller ring 040-626 89 70. Du kan föranmäla dig från 
den 17 oktober. OBS! Begränsat antal platser. 

FACKELVANDRING
Torsdag 3 november, Fackelvandring. Avgång Frilufts-
gården kl 18. Missa inte denna magiska kväll i Torup 
som lyses upp av facklor och marschaller. Café med enkel 
förtäring vid Statarmuseet. Grillarna är tända på skogslek-
platsen för den medhavda matsäcken. Facklor säljes på 
plats. Våra minsta vandrar med ficklampa! 

HÖSTLOVET MED UNGAS FRITID 
Rap-workshop med artisten Cleo. 
Torsdag 3 november kl 13 på Mötesplatsen Svedala.
Workshopen består av tre delar och inleds med en  
ordentlig uppvärming, där man lär känna gruppen och 
provar att rappa. I den andra delen ligger fokus på sitt 
eget uttryck och vad man vill säga. I den avslutande 
delen sätts materialet ihop till en produkt som alla i 
gruppen kan känna stolthet över, det kan vara i form av 
en kollektiv låt eller en inspelning. Workshopen är en 
unik chans för unga människor att hitta sitt eget uttryck 
i sin röst, kropp och ordval genom handledning av 
artisten Cleo som har stor erfarenhet av rap, produktion, 
inspelning och att stå på scen. Anmälan sker via sms till 
Jasmine Wahlström telefon: 0709-89 64 12.

SPÖKHUS
4 och 5 november, varje hel- och halvtimme. Från kl 19 
till och med kl 22:30. Sveamatea anordnar i samarbete 
med Skräckfabriken AB spökhus på Kulturhuset 
Flamman, Hantverkargatan 7 Svedala under höstlovet. 
50 kr/person. Boka dina biljetter via Sveamateas 
hemsida för att säkra din biljett. www.sveamatea.se. 
Rekommenderad åldersgräns: 12 år.
 
LINEDANCE
Torsdag 3 november kl 18:30. Prova på Linedance 
tillsammans med våra nybörjare i Burn Valley linedan-
cers Swedala i Folkets Hus, Svedala. Gratis.  
Ålder: 13 år och uppåt.

BARA VARA
Dansföreställningar med Linn Ericsson, Sandra Ohlsson 
tillsammans med högstadie/gymnasieelever. Fri entré. 
Svedala Folkets Hus, lördag 5 november kl 16. 
Kuben i Bara, söndag 6 november kl 16.
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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 
2 november kl 18:30–20:30 

Teknisk nämnd 
8 november kl 17–19

Kommunfullmäktige
9 november kl 19 

Socialnämnden 
17 november kl 18:30–20:30

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

GALLERI SVEDALA
Mån–fre kl 9–16
Lör–sön kl 11–16
Holmagården, Svedala 

 2016-10-01–11-29
Vad vill ni ha ut av oss 
– fotoutställning med 
Anna-Karin Gustavsson 
och Cato Lein
Ons–fre kl 11–18
Lör–sön kl 11–16
Anita på Börringekloster

 2016-10-29–11-13
Konstutställning  
med Coloriterna
Lörd–sön kl 11–15
Galleri KVIS

 2016-09-19–12-05
Sagostunder på  
Svedala biblioteket
Måndagar kl 10 
och kl 15
Svedala bibliotek

 2016-09-20–11-22
Sagostunder
Tisdagar kl 10
Bara bibliotek

 2016-09-21–11-23
Sagostunder
Onsdagar kl 9:30
Klågerups bibliotek

 2016-10-30 
Yddingeloppet 2016
Kl 10–12
Bokskogen, Torup

 2016-10-30 
Vandra med Frilufts-
främjandet Svedala
Kl 10:15–14
Snogeholms strövområde

 2016-10-29–11-04
Höstlov
Se separat information 
inne i SvedalaNytt

 2016-11-01
Föreläsning: Ät dig   
till en bättre hälsa
Svedala föreläsnings-
förening
Kl 19:15–21
Kulturhuset Flamman

 2016-11-07
Måndagscafé 
”Valvaka” – Vi bekan-
tar oss med Amerikas 
tidigare presidenter 
Kl 13:30
Holmagårdens dag-
central

 2016-11-08
Speleftermiddag –  
Kom och spela  
sällskapsspel! 
Kl 13:30
Bara dagcentral

 2016-11-08 
Föreläsning: Minnen 
från andra världskriget
Svedala föreläsnings-
förening
Kl 19:15–21
Kulturhuset Flamman

 2016-11-09
Språkcafé
Kl 16–17
Svedala bibliotek

 2016-11-09
Konstföreläsning   
om Claude Monet
Kl 18–20
Svedala bibliotek

 2016-11-09
Bokfika
Kl 14–15:30
Bara bibliotek

 2016-11-09
Konstföreläsning 
Claude Monet. Carina 
Engström berättar och 
visar bilder. Biljetter på 
biblioteken från måndag 
24 oktober. Pris: 50 kr.
Bara bibliotek

 2016-11-10
Bokfika
Kl 13:30–15
Svedala bibliotek

 2016-11-11
Bebisbibblan – 
Babydisco
Kl 10–11
Svedala bibliotek

 2016-11-11 
Hur klarar vi bäst de 
72 första timmarna?
Civilförsvarsutbildning 
och information
Kl 13:30
Stella dagcentral

 2016-11-12
Lions loppisförsäljning
Kl 10–13
I hörnet av Åbjörngatan 
– Gjuterigatan, Svedala

 2016-11-12
Elitserien damer 
Svedala Volley-RIG 
Kl 15
Svedala sporthall

 2016-11-14 
Informationsträffar för 
anhöriga: Att vara 
anhörig – egenvård 
och strategier
Kl 17–18:30
Anhörigcenter Trelleborg

 2016-11-15
Bokfika för dig som går 
på mellanstadiet
Kl 15
Bara bibliotek

 2016-11-15 
Föreläsning: Island – 
En resa till sagornas 
och hästarnas ö
Svedala föreläsnings-
förening
Kl 19:15–21
Kulturhuset Flamman

 2016-11-16
Kulturkompetens – 
inte bara en moralisk 
och etisk tillgång eller 
”något som är bra 
att ha” 
Svedala Business 
Breakfast
Kl 7:30–9
Naverlönnsalen, 
Kommunhuset, Svedala

 2016-11-18
Dansuppvisning av 
Svingen, gammeldans-
föreningen
Kl 13:30
Stella dagcentral

 2016-11-19
Elitserien damer, 
Svedala volley-
Sollentuna
Kl 15
Svedala sporthall

 2016-11-19
Danskväll till  
orkester Remlénz 
Förening Treklangen 
Anderslöv
Kl 19:30
Svedala Folkets Hus

 2016-11-20
Vandring Måkläppen
Kl 10
Naturskyddsföreningen  
i Svedala

 2016-11-21 
Måndagscafé 
”Toalettens dag”
Besök av Svedala 
reningsverk
Kl 13:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2016-11-22
Föreläsning om 
neuropsykiatri
Vård och omsorg, 
Svedala kommun
Kl 17:30–19
Månsgatan 5, Svedala

 2016-11-22 
kl 19:15–21
Föreläsning:  
Violinmusik –  
Höst i mitt hjärta
Svedala föreläsnings-
förening
Kl 19:15–21
Kulturhuset Flamman

 2016-11-23
Forskarturnén från 
Lunds universitet: 
Världens längsta mur
Ingemar Ottosson 
föreläserom kinesiska 
muren. Gratisbiljetter på 
biblioteken från 7 nov 
Kl 19
Svedala bibliotek

 2016-11-23
Språkcafé
Kl 16–17
Svedala bibliotek

 2016-11-23
Föreläsning:  
Världens längsta mur
Kl 19–21
Svedala bibliotek

 2016-11-23
Utställning och 
försäljning – Besökare 
visar sina egengjorda 
handarbeten
Kl 11–15:30
Stella dagcentral

 2016-11-24
Bokvikning – 
Drop in-pyssel
Kl 15–18
Bara bibliotek


