
Ekosystemtjänster är kort förklarat allt vi 
människor får genom naturen. Ekosystem- 
tjänster är gratis och en förutsättning för allt 
liv, men många mänskliga aktiviteter försämrar 
dem. Därför är det viktigt att vi gör vad vi kan 
för att främja ekosystemtjänster. Du som har  
en trädgård kan göra mycket för att främja 
ekosystemtjänsterna. Exempelvis kan du  
anlägga grönt tak och undvika kemikalier,  
som skadar naturen. 

GRÄS OCH TRÄD
Du kan välja gräsmatta eller rabatt istället för hårdgjord yta 
för att minska översvämningsrisken och ge marken en chans 
att filtrera näring som dina växter mår bra av. Trädplantering 
i din trädgård ger flera ekosystemtjänster såsom luftrening, 
kvarhållning av vatten och näringsretention. Träd bidrar 
dessutom med boplats för fåglar och insekter, vilket också 
främjar den biologiska mångfalden som är viktig för klimatet. 
Frukt- och grönsaksodlingar är också ekosystemtjänster som 
även ger dig närproducerad mat.

VAR SNÄLL MOT INSEKTERNA
En skål med vatten och spelkulor ger insekterna en trygg 
tillgång till vatten. Du kan också locka till dig de insekter du 
vill ha i din trädgård genom att plantera deras favoritblommor. 
Två exempel på bra växter för pollinerande insekter är vallört 
och klöver, där vallörten är speciellt uppskattad av fjärilar.

VET DU OM ATT 
EKOSYSTEMTJÄNSTER 
ÄR BRA FÖR DIG?
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KOMPIS SVERIGE STARTAR UPP I SVEDALA

Läs mer på: www.kompissverige.se. Möt några av våra kompisar: www.youtube.com/watch?v=0832RNybKJo

SPRÅKCAFÉ
På biblioteket i Svedala kan du delta i språkcaféet för att träna språk under en avslappnad fika. 
Språkcaféet är öppet för alla kommuninvånare och bygger på att etablerade möter nyanlända i 
kommunen för ömsesidigt utbyte och språkträning. Vi pratar om aktuella ämnen och sådant som 
kan vara bra att veta som ny i kommunen. Alla är välkomna, även du som inte pratar perfekt 
svenska. Vi ses på Svedala bibliotek kl 16–17, varannan onsdag, med start 14 september.
Arrangör: Svedala bibliotek och ABF studieförbund. Gratis fika!  

SPRÅKVÄN
Vill du bli eller få en språkvän? Utifrån intresse och erfarenhet matchar och sammanför vi er. 
Kontakten är frivillig och bygger på ömsesidig öppenhet, nyfikenhet och respekt. Efter match-
ning sker kontakten på fritiden, så länge och så ofta ni vill. Du kan anmäla ditt intresse på 
www.svedala.se under Invandring och integration eller på samtliga bibliotek i Svedala 
kommun. Under vecka 36 har biblioteken Språkvänsvecka med drop in. 
Kom in för mer information och anmäl ditt intresse! 

KONVERSATÖR SFI
Om du är intresserad av svenska språket och olika kulturer är du välkommen att komma och 
prata svenska med eleverna på utbildningen svenska för invandrare (SFI) på Nils Fredriksson 
Utbildning i Svedala. Att vara konversatör innebär att du på din lediga tid kommer till SFI- 
lektionen och går iväg till biblioteket, till kafeterian eller någon annan plats med en mindre 
grupp på 4–5 elever. Ni pratar med varandra på svenska om vardagliga ämnen som du  
förbereder eller tillsammans med eleverna kommer överens om. Detta är en fantastisk möjlighet 
att möta människor från olika kulturer samt en chans för våra nyinflyttade kommuninvånare att 
möta andra kommuninvånare i Svedala. SFI-lektionerna är kl 9–12 alla dagar utom onsdagar  
då lektionen är 10:10–13:30. Anmäl ditt intresse till Annica Reinholdsson,    
annica.reinholdsson@svedala.se, SFI-lärare på NFU i Svedala. 

Olika sätt att mötas  

Den 1 september startar Kompis Sverige upp i Svedala  
samt fem andra Skånekommuner (Lund, Kristianstad, Perstorp, 
Ängelholm och Båstad). Detta i samarbete med kommunerna 
och genom stöd från Länsstyrelsen i Skåne. Över 2 100  
personer har fått en ny kompis genom organisationen,  
som hittills bedrivit verksamhet med fokus på Stockholm. 

VARFÖR?
Det är ofta svårt för etablerade och nya svenskar att lära  
känna varandra på ett jämlikt och naturligt sätt. Bristen på 
möten leder till segregation och exkludering, med höga  
kostnader för individer och samhälle. Kompis Sverige verkar 
för att bygga vänskap och förebygga utanförskap. 

HUR FUNGERAR KOMPIS SVERIGE? Med djupintervjuer 
som verktyg matchar Kompis Sverige ihop etablerade och 

nya svenskar. Nyanlända vill många gånger ha en svensk 
vän för att snabbare lära sig svenska och förstå det svenska 
samhället. Etablerade vill ofta få möjligheten att umgås med 
en person från en annan bakgrund och kultur. Matchnings-
metoden utgår från intressen, livssituation och personlighet 
och är en viktig del för att kompisrelationerna ska fungera  
väl redan från början. Kravet är att kompisparen ska umgås 
minst sex timmar i veckan under sex månaders tid, men  
förhoppningen är att skapa varaktiga vänskapsrelationer.
Deltagarna erbjuds möjligheten att kostnadsfritt ta del av  
olika sociala aktiviteter som till exempel kajakpaddling,  
operabesök eller fotbollsmatcher.

Vill du bli kompis eller veta mer?     
Kontakta amanda.holm@kompissverige.se eller   
linnea.hakansson@kompissverige.se

SAGOSTUNDER
Svedala bibliotek: Måndagar 19 september – 
5 december kl 10 samt 15. Ingen föranmälan. 
Grupper bokas via 040-626 82 03 eller 
biblioteket.svedala@svedala.se
Bara bibliotek: Tisdagar 20 september – 22 november 
kl 10. Berättelser för dig 3–6 år. Ingen föranmälan.
Klågerups bibliotek: Onsdagar 21 september – 23 
november kl 9:30. För barn 2–6 år. För mer information, 
ring 040-626 89 08.

Klågerups bibliotek  BABYCAFÉ
Måndagar kl 9:30–11:30 varannan vecka. För mer 
information se www.facebook.com/Klågerups-
Babycafe-1591028894547421/ 

Svedala och Bara bibliotek  BOKFIKA
Välkommen på bokfika i höst! Vi pratar om böcker vi har 
läst eller vill läsa. Kom med lästips eller lyssna på andras. 
Biblioteket bjuder på fika! Tid och datum i Svedala:
Kl 13:30–15 torsdagarna 13/10, 10/11 och 8/12.
Föranmälan görs på biblioteket.svedala@svedala.se eller 
040-626 82 03. Tid och datum i Bara: Kl 14–15:30 
onsdagarna 14/9, 12/10, 9/11 och 7/12. Max 25 
deltagare. Föranmälan görs på biblioteket.bara@svedala.se 
eller ring 040-626 89 70.

Bara bibliotek  BOKFIKA 
För dig som går på mellanstadiet och gillar böcker.
Tisdagarna 13/9, 11/10 och 15/11 kl 15. Vi träffas på 
Bara bibliotek, fikar och pratar om böcker vi läst eller vill 
läsa. Kom med egna lästips eller lyssna på andras. Vi bjuder 
på fika! Föranmälan görs på biblioteket.bara@svedala.se 
eller ring 040-626 89 70. OBS! Begränsat antal platser.

Svedala bibliotek  SPRÅKCAFÉ
Kom och prata svenska! Vi pratar om aktuella ämnen och 
om sådant som kan vara bra för dig som är ny i Sverige. 
Alla är hjärtligt välkomna, även du som pratar perfekt 
svenska! Tid och plats: Svedala bibliotek kl 16–17, 
varannan onsdag: 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 
23/11 och 7/12. Gratis fika! Språkcaféet är ett samarbete 
mellan ABF och Svedala bibliotek.

Svedala och Klågerups bibliotek
AFTER FÖRIS MED PETTSON & FINDUS
Välkomna till biblioteket efter förskolan och skolan. Sven 
Nordqvist fyller 70 år i år! Det vill vi fira med Pettson och 
katten Findus! Kom och lyssna på saga och pyssla din egen 
handdocka. Fika till självkostnadspris. Drop-in.
Klågerups bibliotek: Tisdagen 20 september kl 15–17.
Svedala bibliotek: Onsdagen 21 september kl 14–17.

Svedala bibliotek  FÖRFATTARAFTON 
Torsdagen 22 september kl 19. Barbro Franckie och Karin 
Rydahl. Så sent som 1944 avskaffades statarsystemet där 

PÅ BIBLIOTEKEN I SEPTEMBER
inte minst kvinnorna slet hårt som lantegendomens mjölkerskor. 
Författarna Barbro Franckie och Karin Rydahl har i boken 
”Karla – en kvinna bland tusen kvinnor” skildrat en statar-
kvinnas liv från hennes 20-årsdag till dess att hon avlider 
år 2000. Ta chansen och lär känna Karla och få en inblick i 
hur en statarkvinnas liv såg ut för inte alls så länge sedan.
Biljetter på biblioteken från måndagen 5 september. 
Pris: 50 kr. Arrangemanget är ett samarbete mellan Svedala 
bibliotek och ABF.

Svedala bibliotek  Nyhet! BEBISBIBBLAN
Nu säger vi extra välkomna till alla små, för nu blir det Bebis-
fredagar på bibblan! Kom och lyssna på saga och mys med 
oss – vi bjuder på frukt och skratt. För alla mellan 0–2 år. 
PS. Man får lov att komma även om man är lite större. DS. 
Grupper bokas via mejl: biblioteket.svedala@svedala.se eller 
telefon 040-626 82 03. 
Fredag 23 september kl 10–11. Rita. Vi läser saga och 
målar loss. Fredag 11 november kl 10–11. Babydisco. 
Läs och dansa med oss.  

Svedala bibliotek onsdagen 28 september kl 19
Forskarturnén från Lunds universitet: DEN NYSVENSKA 
GATUMATKULTUREN, Marcus Klasson föreläser.
Högkvalitativ gatumat, streetfood, är en allt viktigare del 
av den nordiska matkulturen. I Malmö, Göteborg och 
Stockholm ser vi idag ett stort antal foodtrucks som serverar 
olika moderna tolkningar av gatumat. Förutom foodtrucks 
finns ett myller av nya utbud i den nordiska matkulturen så 
som specialiserade matparker och matmarknader med en 
matfilosofi som betonar kvalitet, ekologiska livsmedel, och 
äkthet. Marcus Klasson, konsumentforskare vid Lunds 
universitet, berättar om den svenska gatumatens utveckling 
under 1900-talet och visar att streetfood handlar om mer än 
bara bra mat. Det handlar om Sverige som matnation. Det 
handlar om svensken som världsmedborgare. Det handlar 
om frihet. Det handlar om sänkta trösklar, fler jobb och 
integration. Biljetter på biblioteken från måndagen 
12 september. Pris 50 kr.

Bebisbibblan Marcus Klasson



Den 11–18 september öppnar PGA Sweden 
National i Bara upp sin fantastiska golfanläggning 
för hela familjen. PGA Sweden National bjuder 
på en vecka fylld med professionell golf, konserter, 
seminarier, barnaktiviteter och god mat och dryck. 
Kom och upplev Hasse Andersson, proffstävlingen 
Star For Life Challenge (en del av Nordea Tour – 
den svenska proffstouren med framtidens golfstjärnor), 
seminarier, konsert med Triple & Touch och Star For 
Life Choir. Varför inte utmana dig själv eller hela 
familjen i aktivitetslandet? Spring hinderbana, 
mät styrkor i gladiatorgrenen ”jättetops” eller kör 
segwaybana på tid och få fram familjens vinnare.

Mat- och dryckesförsäljning under hela veckan. 
Allt överskott går till Stefan Paulssons Minnesfond 
och Star For Life. 

EN VECKA 
FÖR HELA FAMILJEN 

PROGRAM
Söndag 11 september kl 17–18. Konsert med Hasse Andersson.

Torsdag 15 september. Golftävlingen Star for Life Challenge 2016 startar, 
För mer information om tider, Nordea tour och spelarna www.nordeatour.se

Fredag 16 september. Star for Life Challenge 2016, www.nordeatour.se

Kl 15–01. After Work med grillbuffé, MJ & Blue Bears spelar under 
eftermiddagen och kvällen. Pris: 195 kr. Boka bord, ring PGA National 
restaurangen 040-635 51 00.

Lördag 17 september. Final Star for Life Challenge 2016, 
www.nordeatour.se

Kl 10–16. Aktivitetsland för hela familjen, hinderbana, 
gladiatorgrenar, segway, hoppborg med mera.

Kl 10–16. Utställningsområde och matförsäljning. Räddningstjänsten i 
Svedala visar upp brandbilen och berättar om brandsäkerhet.

Kl 16–17:10. Konsert Triple & Touch med Star for Life Choir.

Söndag 18 september. Kl 10–15. Prova på golf: Låna klubbor, slå 
golfslag, introduktion till golf.

Kl 10–15. Aktivitetsland för hela familjen, hinderbana, gladiatorgrenar, 
segway, hoppborg med mera.

Kl 10–15. Utställningsområde och matförsäljning. Räddningstjänsten i 
Svedala visar upp brandbilen och berättar om brandsäkerhet.

Fri entré till alla evenemang. Reservation för ändringar i programmet.

PGA SWEDEN NATIONAL 
BARA – SLAGET FÖR DET GODA

®

Har du tid och engagemang för att ge ett utsatt barn eller 
ungdom en bättre start i livet?
Att öppna upp sitt hem för samhällets barn fyller en ovärderlig 
funktion. Ett familjehem behöver inte bestå av den traditionella 
familjen: föräldrar och barn. Det går även att göra en insats 
som ensamstående. Det viktigaste är att familjehemmet har 
en förmåga att tillgodose barnets behov av känslomässig 
tillgänglighet samt att familjehemmet har den tid och engage-
mang som krävs. Vi söker vanliga familjer med viljan att göra 
en insats.
 
För att vara familjehem behövs ingen särskild utbildning. Det 
viktiga är att du/ni är stabila och har förmågan att ge god 
omsorg både känslomässigt och praktiskt. 

Om du/ni vill bli familjehem görs en utredning av er situation, 
hembesök och kontroll i olika register. Detta för att bedöma 
om ni passar för uppdraget och motsvarar de krav som social-
tjänsten ställer på ett familjehem. Svedala kommun har behov 
av familjehem för barn i olika åldrar och med olika bakgrund. 

SEPTEMBER = START FÖR   
SENIORGYMNASTIKEN
Seniorgymnastiken börjar i september enligt följande:
Kuben i Bara: Torsdagar kl 9:30–10:30. Ingen föranmälan 
behövs. Start: 8 september. 
Svedala Sporthall, bordtennislokalen: Torsdagar kl 16–17. 
Ingen föranmälan behövs. Start: 8 september.

Holmagården, Kapellvägen 27 i Svedala
Måndagar kl 9–10 respektive kl 10–11. Anmälan till Holma-
gården, 040-626 85 12, krävs då det endast finns plats för 
20 personer per pass. Start: 5 september. Seniorgymnastiken 
är kostnadsfri. För mer information, kontakta enhetschef 
Ann-Caroline Skoog, 040-626 84 15.

ANHÖRIGA    
UPPMÄRKSAMMAS
Vård och omsorg arrangerar en nationell  
anhörigdag den 6 oktober på Holmagården, 
Stora salen i Svedala. Alla är varmt välkomna!

Kl 13:30–14
Information från kommunens anhörigstöd  
bland annat om årets läger för ung, anhörig 
som har en förälder med demenssjukdom.  

Kl 14–15
Anhörigstöd, lönar det sig? Föreläsning av 
Beth Dahlrup, sjuksköterska och vårdutvecklare, 
verksamhetsområde Geriatrik, SUS, Malmö. 
Beth disputerade 2015 kring anhörigas 
aspekter på börda och livstillfredsställelse samt 
effekter av anhörigstöd.   

Kl 15–16 
Kaffe och kaka till toner av Jonas Almqvist, 
trubadur, undersköterska och anhörigombud 
inom hemtjänsten i Svedala kommun.

SENIORDAGARNA 2016
Boka redan nu Seniordagarna som i år hålls 12–14 oktober. 
Temat är ”Ett gott skratt förlänger i livet”.

Arrangemanget kommer att vara på Svedala församlingshem 
den 12 oktober, på Värbygården i Bara den 13 oktober och 
på Solgården i Klågerup den 14 oktober.

Håll utkik efter programmet, som bland annat finns att läsa i 
nästa nummer av SvedalaNytt.

Passion för livet – för psykisk hälsa

Vi söker dig i åldern 18–25 år som har egenupplevd 
erfarenhet av psykisk ohälsa och som vill dela med dig 
av dina kunskaper och erfarenheter. I höst deltar Svedala 
kommun, i samarbete med Region Skåne och Studieför-
bundet Vuxenskolan, i utvecklandet av ett nytt studiemate-
rial som ska användas i studiecirklar som leds av cirkelle-
dare med egenupplevd erfarenhet av psykisk ohälsa. 

Har du frågor och vill anmäla dig, kontakta:   
Malin Josefsson, Studieförbundet Vuxenskolan,  
0766-23 31 89, www.sv.se/soderslatt

Natasha Regnell, LSS och Socialpsykiatri,    
040-626 80 06, natasha.regnell@svedala.se.

Vi som arbetar med familjehem i Svedala kommun är Miriam Harivandy och   
Elena Omeiche. (Saknas på bild: Emilia Gidlöf.)

Om du och din familj funderar på att bli familjehem eller vill 
veta mer kontakta familjehemsekreterare Emilia Gidlöf per 
mejl: emilia.gidlof@svedala.se

Vill du bli familjehem?

Varmt välkommen du som är senior och vill träna tillsammans med andra seniorer!

– Vill du hjälpa oss att ta fram ett nytt studiematerial?
Alla aktiviteter sker utomhus om inte annat anges. Programmet 
uppdateras löpande på www.pgaswedennational.se/slagetfordetgoda



SVEDALAS EGEN FREDRIK 
SCHÖN HAR TÄVLAT I OS! DET 
FIRAR VI MED SCHÖNMANSBIFF
Tisdagen 16 augusti tävlade Svedalas egen Fredrik 
Schön, 29 år, i OS. Fredrik brottades i grekisk-romersk stil 
i 98-kilosklassen och lyckades efter mycket bra brottning 
med en femteplats. Vi är stolta över dig!

Vi har hejat och hållit tummar och tår för dig, Fredrik. 
Skolorna firade veckan efter du tävlade med mat från  
det brasilianska köket. Exempel på rätter som serverades 
var fiskgryta med kokos och paprika, soppa smaksatt 
med lime, köttgryta med bacon smaksatt med kummin 
och timjan, härliga exotiska och färggranna sallader 
med salsa. Veckan avslutades med en svensk klassiker: 
sjömansbiff som vi döpt om till Schönmansbiff.

SVEDALAMÄSSAN – ETT SÄTT ATT VISA 
UPP FÖRETAGSLIVET I KOMMUNEN
”Vi hjälper varandra att synas”. Det är Nätverk Svedalas motto och för femte året i rad bjuder föreningen in alla företag och 
föreningar att delta i SvedalaMässan den andra helgen i oktober. Mässan pågår fredag och lördag 7–8 oktober. Detta är  
en möjlighet att i dagarna två visa upp sig och sin verksamhet för andra företagare och föreningar och inte minst för Svedala-
borna. Snart är det dags att stänga anmälningarna för att delta som utställare på SvedalaMässan, så anmäl dig snarast via 
www.svedalamassan.se.

För dig som bor i kommunen, och även andra besökare, är det gratis inträde och en unik möjlighet att inomhus, i proffsig  
mässmiljö se vad näringslivet i Svedala har att erbjuda, träffa folk och ta en fika i caféet. Det kommer att finnas intressanta 
föreläsningar att lyssna till – även dessa är kostnadsfria.

Boka dagarna 7–8 oktober, så ses vi alla på SvedalaMässan i Sporthallen i Svedala.

ARRANGERAR DU EVENEMANG?
NYTT ENKELT SÄTT ATT SKICKA  
IN INFORMATION TILL OSS
Nu finns ett nytt enkelt formulär, ”Tipsa om evenemang” 
på Svedala kommuns webbplats, www.svedala.se/ 
tipsa-om-evenemang. Det fyller du i när du önskar att vi  
berättar om ditt evenemang i kommunens kanaler. Det är 
endast evenemang i Svedala kommun som publiceras.  
Ifyllt formulär skickas till Kommunikationsenheten som god-
känner inlägget och publicerar det inom kort i våra kanaler 
– kalender på svedala.se, digitala vägskyltar och informa-
tionsskärmar. Information på de digitala vägskyltarna och 
informationsskärmarna publiceras oftast tidigast en vecka 
före evenemanget äger rum. Vi förbehåller oss rätten att 
välja ut evenemang som vi bedömer intresserar många som 
bor i kommunen och vi prioriterar kommunens och föreningars 
evenemang.

VILL DU UPPTRÄDA PÅ 
KULTURNATTEN 2016?
För fjärde året i rad arrangerar Svedala kommun Kulturnatten. 
Den 8 oktober bjuder en mängd olika aktörer på en stor 
variation av kultur runt om i kommunen. Nytt för i år är att 
fler arrangemang kommer att starta tidigare på eftermidda-
gen, detta för att besökarna ska ha möjligheten att uppleva 
så mycket som möjligt av de olika arrangemangen. Om du 
eller din organisation är intresserad av att vara med på årets 
Kulturnatt, vänligen anmäl dig till kontakt@kulturnatten.info.

DANSPROJEKT INLEDS 
UNDER KULTURNATTEN 
8 OKTOBER 
Sandra Ohlsson, född och uppvuxen i Svedala kommun, har 
gjort sina år av professionell dansutbildning i Tyskland och 
återvänder nu tillsammans med kollegan Linn Eriksson för att 
arbeta på hemmaplan med dansprojektet “Bara Vara”. Linn  
är från Karlstad men har även hon utbildat sig i Tyskland.

Dansprojektet inleds på Kulturnatten 8 oktober, och sträcker 
sig fram till slutet av november. Under denna period kom-
mer en dansföreställning att växa fram. Under skapande- 
processen kommer Sandra och Linn erbjuda workshops  
för dansintresserade ungdomar. Även under höstlovet bjuds  
det upp till dans.

En workshop kommer även att hållas under Kulturnatten där 
alla som vill är varmt välkomna att få sig ett smakprov på mo-
dern dans. På Kulturnatten kommer Sandra och Linn att ge en 
presentation av sitt kommande arbete och kanske kommer du 
som besökare att få dig en glimt av tjejerna när de dansar. 

FÖRELÄSNINGSSERIE OM 
PSYKISK OHÄLSA I HÖST
Under hösten, med start i slutet av september, 
kommer Vård och omsorg att erbjuda fyra 
föreläsningar baserat på olika diagnoser inom 
psykisk ohälsa. Håll utkik efter programmet, som 
bland annat kommer att finnas på vår webbplats 
www.svedala.se.
Föreläsningarna är öppna för alla och kostnadsfria.
Vill du redan nu veta mer, kontakta gärna Natasha 
Regnell, LSS och Socialpsykiatri, 040-626 80 06, 
natasha.regnell@svedala.se.
Välkomna!

Lördag 27 augusti blir det utställning av 
veteranfordon i Svedala centrum. Det är 
bilar, motorcyklar, mopeder och tävlings-
fordon som ställs ut. Fynda prylar, rösta 
på finaste fordonet och njut av atmosfären. 
Konferencier är Jesper Aspegren, känd 
bland annat från TV:s Antikrundan och 
Aspegren mitt i maten. Varmt välkomna! 

MC-parkering vid Stortorget. 
Information och bokning: 0723-58 68 97. 
veteranmarknad@svedalamotorklubb.se.Linn Eriksson och Sandra Ohlsson bjuder upp till dans under Kulturnatten.

Fredrik Schön lyckades ta sig till OS i Rio och bjöd på en stark insats.

Svedala 
Motor- & Veterandag 2016

Lördag 27 augusti kl 9-15



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

KALENDER

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 2016: 25/8, 29/9, 27/10, 24/11 

Bilder i detta nummer: Johan Löfquist, Kenneth Hellman, 
Jeanette Widén, Berit Henryson, Bertil Hagberg, Adobe Stock, 
Istockphoto.

Utebliven SvedalaNytt? Vänligen kontakta Tidningsbärarna på 010-498 20 00, info@tidningsbararna.se
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E-postadress: 
kommunen@svedala.se
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040-626 80 00
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Svedala kommun 
233 80 Svedala

Ansvarig utgivare: 
Elisabeth Larsson

Redaktion: 
Nina Gilljam 
nina.gilljam@svedala.se

 

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

 
  
@KvUtiS Kvalitet och utveckling   
i Svedala kommuns skolor

@RTJSvedala Räddningstjänsten   
i Svedala

Lediga tjänster:    
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.

Socialnämnden 
15 september kl 18:30 

Teknisk nämnd 
13 september kl 17

Kommunfullmäktige
14 september kl 19 

Kultur- och fritidsnämnden 
7 september kl 18:30 

Våra Instagramkonton visar bilder 
från alla hörn och kanter av 
kommunen: @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 

2016-08-26–09-29
Konstutställning med 
Susann Bönnemark

2016-06-05–10-23
Guidade visningar 
av Torups slott
Sön kl 11 och 12:30

 2016-08-26
Bygdemålsläsning
Kl 13:30    
Stella dagcentral

 2016-08-27 
Motor- och veterandag 
Kl 9–15
Svedala centrum

 2016-08-27 
Lunchyoga – Yoga, 
meditation och brunch
Anita på Börringe-
kloster. Kl 9–12
Anmälan krävs.

 2016-08-27–08-28
Konstutställning 
Vardagslyx
Lör kl 10–16, sön kl 11–15
Galleri KVIS

 2016-08-31 
Musikkväll Killehuset, 
Po5. Rock´n roll på 
skånska 
Kl 18:30 
Kapellvägen 27, Bara

 2016-09-02  
Österlenarna Knut och 
John kommer för att 
underhålla oss med 
musik och glädje
Kl 13:30
Stella dagcentral

 2016-09-03 
Bakluckeloppis 
Kl 10–13:30
Erik Petters IP, Holmeja

 2016-09-03 
Byavandring i Klågerup
Kl 10–12. Om byns 
historia. Anmälan krävs.

 2016-09-04–09-10
Bokskogens dag
Tema: ”Vandra i 
Bokskogen”
Kl 10–15 
Torup

 2016-09-04 
Historiska
trädgårdsvisningar 
Kl 11:15 och kl 12:45
Torups slottspark

 2016-09-05 
Måndagscafé 
”CIRKUS”
Vi blickar in i 
cirkustältet …
Kl 13:30 på Solsidan.
Holmagårdens 
dagcentral

 2016-09-05--09-11
Öppet hus – Fri träning
Form & Hälsa
Kuben, Bara

 2016-09-07 
BRAZIL JACK´s 
barnbarn, Toni Rhodin 
bjuder in oss på en 
”cirkusföreställning”, 
där vi får ta del av livet 
bakom kulisserna.
Kl 14 i Stora Salen.
Holmagårdens 
dagcentral

 2016-09-08  
Handarbetscafé
Ta med ditt handarbete 
eller kom bara för att 
umgås.
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2016-09-10 
Lions loppisförsäljning
Kl 10–13
I hörnet av Åbjörngatan 
– Gjuterigatan, Svedala

 2016-09-10 
Byavandring i Klågerup
Om byns historia.
Kl 10–12 
Anmälan krävs.

 2016-09-10
Bakluckeloppis
Kl 10–13
Stortorget, Svedala

 2016-09-10–09-11
Stamps - frimärks- och 
vykortsmässa
Lördagar kl 10–16, 
söndagar kl 10–15
Kyrkskolans 
gymnastiksal, 
Malmövägen Svedala

 2016-09-11 
Börringebarnens dag
Barnloppis, café, 
ponny med vagn, 
brandbil och lotteri
Kl 10–13 
Börringeklosters 
gårdsgalleri

 2016-09-11–09-18
PGA Bara – Slaget för 
det goda. En vecka för 
hela familjen.
PGA Sweden National, 
Bara

 2016-09-13
Bokfika för dig som 
går på mellanstadiet
Kl 15 
Bara bibliotek

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

 2016-09-14 
Språkcafé 
Kl 16–17
Svedala bibliotek

 2016-09-16  
Seniorshop med 
mannekänguppvisning
Carita Nilsson 
Kl 10–15. Mannekäng-
uppvisningen börjar 
kl 13. Stella dagcentral

 2016-09-17
Gammeldans till 
orkester
Kl 19:30 
Svedala Folkets Hus

 2016-09-18 
Historisk   
trädgårdsvisning
Kl 11:15 och kl 12:45
Torups slottspark

 2016-09-20 
Nagelvård
Kl 14
Bara dagcentral

 2016-09-20
After föris med 
Pettson & Findus
Kl 15–17
Klågerup bibliotek

 2016-09-21 
After föris med  
Pettson & Findus 
Kl 14–17
Svedala bibliotek

 2016-09-22
Författarafton med 
Barbro Franckie 
och Karin Rydahl
Kl 19–21
Svedala bibliotek

 2016-09-22 
Afternoon tea
Det blir fika med te 
och scones.
Kl 14
Bara dagcentral

 2016-09-23 
Bebisbibblan – Rita! 
Vi läser saga och 
målar loss!
Kl 10–11 
Svedala bibliotek

 2015-09-23  
Bokprat med
Hanna Nilsson 
från biblioteket kommer 
för att tipsa oss om 
bra böcker att läsa i 
höstmörkret.
Kl 13:30
Stella dagcentral

 2016-09-24 
Agilitytävling Höstrus(k)et
Kl 7–17
Svedala brukshundklubb

 2016-09-25 
Maria Åkerberg 
föreläser
Kl 16–18
NyttoLiv Hälsocenter, 
Svedala

 2016-09-26 
Måndagscafé 
”Äpplets dag”
Kl 13:30 på Solsidan.
Holmagårdens 
dagcentral

 2016-09-27 
Bio
”Vi hade i alla fall tur 
med vädret IGEN”
Kl 13:30 i Stora Salen.
Holmagårdens 
dagcentral

 2016-09-28 
Seniorshop
Dags att visa upp 
höstens mode
Kl 14 i Stora Salen.
Holmagårdens 
dagcentral


