
VALBORG ÄR ETT RISKTILLFÄLLE FÖR  
ALKOHOLDEBUT BLAND UNGDOMAR
Det finns några tillfällen under året då risken  
är högre att ungdomar ska prova alkohol för 
allra första gången och dricka sig berusade. Vid 
valborg och inför fem andra tillfällen på året – 
skolavslutning, festivaler, skolstart, höstlov och 
nyår är risken som störst. Vi vill därför ge dig 
som är tonårsförälder fem tips som kan få ditt 
barn att vänta med alkoholdebuten.

FEM TIPS FÖR TONÅRSFÖRÄLDRAR
Det finns kanske lika många sätt att hantera frågan om  
alkohol som det finns föräldrar. Här har vi samlat fem tips 
som enligt vetenskapliga studier hör till de bästa för att få 
tonåringar att vänta med att börja dricka och dricka mindre. 

1. Var tydlig med vad du tycker är okej eller inte i er familj. 
Barn som är väl medvetna om sina föräldrars inställning och 
förväntningar, lever lättare upp till dem. Ett bestämt förhåll-

ningssätt kring alkohol hjälper även äldre syskon att sätta 
gränser gentemot yngre, exempelvis att vägra köpa ut.

2. Prata med andra föräldrar om vad som gäller kring  
fester, alkohol och tider. Gemensamma regler är lättare  
att hålla, samtidigt som de gör argument som att ”alla  
andra får” verkningslösa.

3. Förklara vad du är rädd för ska hända om ditt barn  
dricker alkohol. Som tonåring mår man bra av att höra  
att ens föräldrar engagerar sig och bryr sig om.

4. Stå på dig. Tonåringar förväntar sig att föräldrar sätter 
gränser kring alkohol. Den som lyckas övertala sin förälder 
att till exempel köpa ut, blir förstås nöjd för stunden men 
innerst inne misstrogen mot föräldern. Den förälder som  
både varnar och köper ut ger motstridiga signaler.

5. Inse din stora betydelse. Tonåringar bryr sig mycket om 
vad deras föräldrar säger – även om det inte verkar så i 
stunden. Läs mer på nästa sida. Källa: www.tänkom.nu.

FIRA EN SÄKER OCH STÄMNINGSFULL VALBORG
Klågerup: kl 20, Kullen vid Hybyvägens slut. Svedala: kl 19, Svedala Manskör,  
Vårsånger i Stadsparken. Kl 20 Aggarps kvarn. Bara: kl 20, Tvillingdammarna, Värbyvägen.

Valborgsfirande vid Tvillingdammarna i Bara.
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Kommunpolisen Nena Ermin:

ATT MOBBA KAN VARA BROTTSLIGT

LÄR DIG MER
Läs mer på www.cannabishjalpen.se/foralder 
eller besök Föräldraföreningen mot narkotika 
www.malmo.fmn.nu för ytterligare information. 

HJÄLP OCH STÖD
Det bästa sättet att stötta unga är att helt enkelt se 
till att unga har det bra, att de får hjälp och stöd 
med det de behöver. Vuxna kan också förebygga 
droganvändning genom att se till så att unga har  
en meningsfull fritid. Att samverka med andra vuxna  
för att lösa eventuella problem som dyker upp är 
också viktigt. 

VAD DU SÄGER OCH GÖR SPELAR ROLL
Av erfarenhet och aktuell forskning vet vi att föräldrar 
och vuxna spelar roll och gör skillnad. Det föräldrar 
säger och gör är avgörande i hur unga hanterar 
alkohol. En stöttande och samtidigt restriktiv förälder 
är en engagerad förälder.

UNGAS FRITID UNDER VALBORG 
OCH SKOLAVSLUTNINGARNA
Under valborg kommer Ungas fritid att finnas ute i 
miljöer där unga gärna träffas. Precis som tidigare 
år har Ungas fritid drogfri fest på skolavslutningen 
för kommunens alla nior. 

Under hösten träffade skola, socialtjänst,  
Ungas fritid och Polisen i Svedala kommun 
kommunens högstadieföräldrar på föräldra- 
möten för samtal om ungdomar och alkohol. 
Det blev intressanta och trevliga pratstunder  
där bland annat önskemål framkom från  
föräldrarna om mer droginformation på  
kommande föräldramöten. 

LÄRARE EN VIKTIG KONTAKTYTA
De allra flesta ungdomar använder varken alkohol eller 
droger. Samtidigt är det viktigt att sträva efter att inga ung-
domar alls använder det. Polisen kommer tillsammans med 
Fritidsenheten informera alla lärarlag på högstadiet om 
droger och tecken på droganvändning. Lärarna träffar 
eleverna varje dag och ska kunna uppfatta när något inte 
står rätt till. De ska också kunna bemöta våra ungdomars ny-
fikenhet och vilja att prata om droger, precis som allt annat.

TECKEN PÅ CANNABISPÅVERKAN
Även som förälder kan det vara bra att känna till några av 
de fysiska tecken som kan uppstå vid cannabispåverkan. 
En cannabispåverkad person kan ha:

• Blodsprängda ögon/förstorade pupiller.
• Cannabislukt från andedräkt.
• En känsla av torrhet i munnen eller illamående  

med uppkastningar. 
• Långsamma reflexer samt upplevas extra glömsk.
• Vara fnissig/pratig och ”flummig”.

Jag vill belysa problematiken kring 
fenomenet mobbning. Enligt skolverket 
blir 60 000 barn mobbade i Sverige. 
Olika studier ger olika utfall beroende 
på vilka åldersgrupper som har till-
frågats men även om det skulle handla 
om ett enda barn så är det ett barn för 
mycket och det är helt oacceptabelt. 
Forskning som även stöds av internatio-
nella studier visar att mobbning kan få 
långtgående negativa konsekvenser för 
såväl de som blir utsatta för mobbning 
som för de som mobbar. Det nationella 
brottsförebyggande programmet ”Allas 
vårt ansvar” understryker behovet av 
tidiga insatser. Att mobba någon kan 

vara en varningssignal om barnets 
hälsa och studier visar att de som 
mobbar löper större risk att hamna i 
ett kriminellt beteende som vuxna. De 
som blir utsatta för mobbning hindras i 
sin tur i sin naturliga utveckling och har 
större risk att få en depressiv inställning 
till livet som vuxna. Det kan alltså ge 
livslånga konsekvenser, därav bör 
tidigare varningstecken tas på allvar. 

Jag kommer att vara ute på högstadie-
skolorna i Svedala kommun och prata 
med eleverna om mobbning och benämna 
det för vad det ofta handlar om – 
brottsliga gärningar. Jag tycker att det är 

viktigt att betona att det ofta är brott det 
handlar om. Att bara säga mobbning 
är att förringa problemet. Mobbning  
består av lagliga (dock omoraliska!) 
och olagliga handlingar. Syftet med 
mina besök på skolorna är att prata  
om den brottsliga aspekten. Jag   
kommer även att prata om hur man 
beter sig på nätet och att det inte är en 
frizon för brott. Att prata om mobbning 
och benämna det för var det i själva 
verket handlar om tror jag är ett första 
steg för att hjälpa de som är utsatta!

Nena Ermin, Kommunpolis i Svedala

Föräldramöte om ungdomar, alkohol och droger

För att möta det växande behovet av en 
ny grundskola i Svedala tätort har vi sedan 
en tid tillbaka planerat för ett nytt skol- 
och idrottsområde.

BYGGSTART OCH HÖSTENS 6:OR
En 4–9-skola avsedd för 700 elever och en fullskalig 
sporthall börjar byggas hösten 2016. Röda skolan tar 
inte emot några nya förskoleklasser, men utökas med 
tre paviljonger för att ta emot tre klasser i åk 6. Fyra 
klasser börjar åk 6 på Naverlönnskolan, som minskar 
från 26 till 24 klasser.

2016 AUGUSTI

2017 AUGUSTI

RÖDA SKOLAN VÄXER FRAM
Fyra klasser börjar åk 6 på Röda skolan. Skolan för-
stärks med paviljonger för undervisning samt mat- och 
personalrum. Naverlönnskolan tar emot fyra klasser i 
åk 6 och minskar från 24 till 22 klasser.

2018 AUGUSTI

MÅLSÄTTNING – NYA SKOLAN PÅ PLATS
Röda skolans verksamhet flyttar till den nya skolan vid 
Aggarpsvallen. Den nya skolan är nu en 3–8-skola för 
att nästkommande läsår bli en 4–9-skola. Lokalerna 
på Röda skolan förbereds för förskoleverksamhet. 
Naverlönnskolan tar emot tre klasser med elever åk 5.

SKOLORGANISATION
Läsåret 19/20 är skolorna i Svedala tätort organi-
serade F–3 och 4–9. Floraparken flyttar in i Röda 
skolans lokaler.

VILL DU VETA MER?
Information: svedala.se 
Utbildning: lars.steimer@svedala.se
Naverlönnskolan: martin.erberth@svedala.se eller 
camilla.brante@svedala.se
Röda skolan: marie.andreasson@svedala.se

2019 AUGUSTI

Nytt skolområde växer fram

Skiss från nya skolområdet söder om Aggarpsvallen.

Svedala kommun vill gärna uppmärksamma och synlig- 
göra företagen i kommunen. Den 14 april arrangeras 
därför en inspirerande kväll för näringslivet på Mötes-
plats Tejarp i Klågerup, där bland annat priset för Årets 
företagare kommer att delas ut. Dessutom får två helt nya 
näringslivspriser stolta mottagare. De som belönas är Årets 
framåtblickare, som är ett företag som under det gångna 
året har utmärkt sig extra mycket, och Årets initiativtagare 
som är ett företag som förtjänar extra uppmärksamhet.

Näringslivskvällen bjuder även på en historisk tillbaka- 
blick på näringslivet i Svedala kommun av Eva Roos  
Davidsson, auktoriserad Skåneguide samt inspiration  
från Ari Riabacke som av Dagens Industri är topprankad 
bland näringslivstalarna i Sverige. God lokal mat och 
trevliga möten ramar in kvällen.

Näringslivskvällen arrangeras av Svedala kommun,  
Svedala Business Group och Företagarna Svedala
www.svedala.se/foretagare/naringslivskvall_2016

NÄRINGSLIVET UPPMÄRKSAMMAS 
OCH BELÖNAS MED PRISER

CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET 
SVEDALAS STIPENDIUM 2016
Civilförsvarsförbundet Svedala delar på Nationaldagen, 
den 6 juni 2016, ut sitt stipendium för främjande av ideell 
verksamhet i Svedala kommun. Stipendiet delas ut till enskild 
person eller förening, grupp eller organisation, som arbetar 
med ideell verksamhet i Svedala kommun. 
Förslag på mottagare och motivering om varför, ska 
senast måndagen den 30 maj 2016 vara inlämnat till 
styrelsen för Civilförsvarsförbundet Svedala, c/o Bo Hansson, 
Långgatan 7 G, 233 31 Svedala. Det går också bra att 
mejla till bo.hansson@svedala.se. Rätt att inlämna förslag 
har medborgare i Svedala kommun och medlemmar i Civil-
försvarsförbundet Svedala, hälsar ordförande Bo Hansson.



HUR FUNGERAR DET    
HÄR MED BYGGLOV?
Det finns ofta frågor om vad som behöver göras när man 
ska bygga till, bygga ut eller bygga nytt. Vi hälsar därför 
välkommen till Öppet hus där du kan få svar på dina 
frågor och träffa oss som arbetar med dessa frågor.

Tid: 6 april mellan kl 16–19. Kom när det passar dig.
Plats: Naverlönnsalen, Kommunhuset i Svedala.
Vid öppet hus kan du till exempel få information om 
vilka bestämmelser som gäller för din fastighet och vilka 
handlingar som behöver lämnas in vid en ansökan eller 
anmälan. Representanter för bygglovs-, plan- och 
miljöfrågor finns på plats. Välkomna!

Den senaste tiden har vi fått många frågor 
och synpunkter på vårt arbete med att skapa 
bostadslösningar för ensamkommande unga 
och flyktingar i övrigt. Vi vill därför ge förtyd-
ligande information om våra tankegångar och 
vårt arbetssätt i frågan om mottagande och 
anordnande av bostäder åt nyanlända. Vi har 
nyligen sökt och söker tillfälliga bygglov för 
uppsättning av paviljonger på tre platser i 
Svedala tätort och en plats i Klågerup. I Bara 
har vi förvärvat en fastighet för att kunna 
bosätta flyktingar. 

VI FÖRBEREDER OSS
När vi ansöker om bygglov på olika platser betyder det 
inte att Svedala kommun definitivt ska uppföra paviljong-
erna, men eftersom ledtiderna är långa i en bygglovs-
process vill vi kunna vara förberedda om behovet, som 
vi såg i höstas, uppstår på nytt. Med det menar vi att vi 
behöver vara väl förberedda ifall ett stort antal flyktingar 
återigen kommer till Sverige och i enlighet med gällande 
lagstiftning blir anvisade till Svedala kommun.

VÅRT ANSVAR SOM KOMMUN
Som vi tidigare informerat om, till exempel här i 
SvedalaNytt, har vi som kommun ett speciellt ansvar att 
ta hand om och bosätta ensamkommande unga. ”Lagen 
om mottagande av asylsökande ensamkommande barn” 

är en lag som innebär att Migrationsverket anvisar ensam-
kommande barn och ungdomar till samtliga kommuner i 
Sverige, oavsett om det finns en överenskommelse med 
kommunen eller inte. Barnen kan placeras såväl i Svedala 
kommun som i andra kommuner i landet. Under 2016 
ska Svedala kommun erbjuda boendeplats för 111 
ensamkommande barn. Under våren har ett nytt lagför-
slag trätt i kraft som innebär att alla Sveriges kommuner 
även ska ta ett gemensamt ansvar för nyanlända i alla 
åldrar. Det kan vara ett barn och en förälder, en vuxen 
eller till exempel en familj som är på flykt.

BOENDELÖSNINGAR I HELA KOMMUNEN
Svedala kommun arbetar för att ta fram bostadslösningar 
för flyktingar där det finns grannar och kollektivtrafik i 
närheten. Det gör vi för att motverka utanförskap och 
segregation och för att skapa en så bra integration för 
den enskilde som möjligt. Vi vill också finna boende-
lösningar i alla delar av kommunen. Förutom i Klågerup 
har vi sökt bygglov för uppförande av paviljonger på tre 
platser i Svedala tätort. Paviljongerna är tänkta att kunna 
ge plats åt 20–25 personer. I Bara har vi förvärvat en 
fastighet som vi nu förbereder för att bosätta de flyktingar 
som anvisas av Migrationsverket till Svedala kommun.

MER INFORMATION
Löpande ger vi information om Svedala kommuns flykting-
mottagande på www.svedala.se och här i SvedalaNytt.

SVEDALA DELTAR I    
HÅLL SVERIGE RENT
I vår deltar Svedala kommun i Håll Sverige Rents aktion 
mot nedskräpning. Runt om i landet och i Svedala 
kommun plockar förskolor, skolor, föreningar, företag 
och privatpersoner skräp – både för att göra sin 
närmiljö lite finare och för att visa att nedskräpning 
är allt annat än bra.

SKRÄP ÄR EN VIKTIG MILJÖFRÅGA
– Jag tycker att det är viktigt att plocka skräp eftersom 
det inte bara skapar trivsel utan också främjar vår miljö. 
Det kan finnas skräp som är farligt och som ligger och 
läcker gifter, säger Lennart Hansson, enhetschef på 
Gatuenheten. Plast som bryts ner bildar mikroplaster 
som kan orsaka skada hos djur och i viss mån växter. 
Skräp som ligger i naturen kan också skada djur som 
fastnar i det. Naturen och vi människor mår helt enkelt 
bättre av ha det rent omkring oss.

SAMLAREN OCH 
FARLIGT AVFALL-BILEN 

Du vet väl att det finns insamlingsskåp för farligt avfall 
på Ica nära i Bara, på Ica Kvantum Karlssons och på 
Hemköp i Svedala? Den 12 maj kommer dessutom 
Farligt Avfall-bilen till Svedala och Bara.

I Samlaren kan du göra dig av med ditt elavfall – 
sådant som annars lätt skulle kunna hamna i soporna 
men som innehåller miljöfarliga ämnen till exempel glöd-
lampor, lågenergilampor, småelektronik och batterier.  

EN ENKEL INSATS FÖR MILJÖN
Att slänga elavfall i Samlaren är ett enkelt sätt att göra 
en ordentlig insats för miljön. Samhällsnyttan blir dubbel 
– dels hjälper vi till att avgifta kretsloppet från farliga 
ämnen, dels återvinns värdefulla metaller som kan 
användas i produktion av nya varor. Under ett år fångar 
ett exemplar av Samlaren upp ungefär ett ton glöd-
lampor, lågenergilampor, batterier och småelektronik.

12 MAJ KOMMER FARLIGT AVFALL-BILEN
Återvinningsstationen, Centrumgatan 3, Bara 
kl 17–17:30. Stortorget, Svedala kl 18–18:30.
Dessutom finns en miljöstation på återvinningscentralen 
på Ågatan i Svedala, där du kan lämna ditt farliga 
avfall. För frågor och aktuella öppettider, besök 
www.sysav.se eller ring 040-635 18 00.

KOMMUNENS ARBETE MED ATT SKAPA 
BOSTADSLÖSNINGAR ÅT FLYKTINGAR HÄCK I TRÄDGÅRDEN? 

KLIPP BORT TRAFIKFÄLLORNA!
Bidra till trafiksäkerheten i ditt bostadsområde genom att klippa dina  
häckar, träd och buskar. Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg 
eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en   
sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vartdera hållet. Om  
det händer en olycka på grund av att du till exempel inte klippt din 
trädgårdshäck, kan det medföra att du som fastighetsägare blir 
skadeståndsskyldig enligt Plan- och bygglagen § 15, åttonde kapitlet: 

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall 
begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för 
trafiken inte uppkommer.”

Gå in på svedala.se så hittar du fler skötselregler.

NYTT OCH FRÄSCHT   
I SVEDALA CENTRUM
Som en del av centrums upprustning i 
Svedala tätort kommer Gatuenheten att 
rusta upp Nygatan och även göra insatser 
på vatten- och avloppsanläggningen. 

Planerade åtgärder kommer att ske i likhet 
med genomförd upprustning av Bank- och 
Hantverkaregatan.



ANSÖKAN OM SVENSK FLAGGA
Vill du ansöka om svensk flagga till din flaggstång måste
du lämna in din blankett senast den 1 maj. Hämta
blanketten i Kundservice på kommunhuset eller ladda 
ner den på svedala.se/kultur_och_fritid. Flaggan delas  
ut vid nationaldagsfirandet i Svedala den 6 juni.

MASKERADBALEN
Onsdag 27 april: Teaterresa till Malmö Opera och 
”Maskeradbalen”. Biljett och bussresa tur och retur, 
säljs som ett paket. Bussresan subventioneras av 
Svedala kommun. Föreställningens längd är cirka 
3 timmar inklusive paus. 

Bussturlista: Bara centrum kl 17:15. Klågerups busstation 
kl 17:25. Holmeja, lekplatsen kl 17:35. Kyrkogatan 
(Stortorget), Svedala kl 17:45. Malmö Opera kl 18:15.

Direkt efter föreställningen beräknar vår buss starta färden 
tillbaka till Svedala, Holmeja, Klågerup och Bara.   
Maskeradbalen skildrar attentatet mot den historiske kung 
Gustaf III på en maskeradbal på Operan i Stockholm. 
Den italienske regissören Leo Muscato gör en nutida 
iscensättning en Maskeradbal just som Verdi ville ha den 
och låter den utspelas under några dagar i Stockholm år 
1792. Verdis musikaliskt effektiva drama, fyllt av fart och 
esprit (just som den franskinspirerade kungen!) leder fram 
till en tragisk final.

SENASTE NYTT OM   
BARA CENTRUM
Centrumhuset tar form och den första etappen innebär  
att nya ICA-butiken preliminärt invigs 7 september.   
Inför öppnandet färdigställer Peab även den yttre miljön,  
vid södra delen av Värbytorget (söder om Torggatan)  
och vid Biblioteksgatans norra del med ny gatubelysning. 
Den så kallade F-byggnaden som ligger intill Värbytorgets 
östra sida kommer att  börja byggas efter sommaren, 
enligt Peabs nuvarande planering. Preliminärt blir det 
byggstart hösten 2017 för resterande hus inom   
F-kvarteret.

Det har gått ett halvår sedan det nya bibli-
oteket i Bara slog upp dörrarna i sina nya 
lokaler på Värbytorget. En nyhet vid öpp-
ningen var att biblioteket utrustats med så 
kallad ”meröppetteknik” som innebär att 
låntagarna själva kan bestämma när de  
vill besöka biblioteket. I dagsläget har 338 
låntagare tecknat sig som meröppetanvän-
dare och har därmed tillgång till biblioteket 
varje dag, året om, mellan kl 7–21.

– Redan under den första veckan märktes ett stort intresse 
för meröppet. Biblioteket är betydelsefullt för många 
Barabor och eftersom verksamheten var stängd några 
månader under flytten fanns det säkert ett uppdämt behov 
av att få tillgång till bibliotekets tjänster, tror bibliotekschef 
Eva Thorgilsson.

POPULÄRT BLAND BARNFAMILJER 
Barnfamiljer tillhör den besöksgrupp som har ökat mest  
i de nya lokalerna. En av de nya besökarna är  
Manuella Eriksson som gärna kommer till biblioteket 
under meröppettider:
– Jag älskar meröppet! Ibland går hela familjen till 
biblioteket på helgen, lokalerna är ljusa och fräscha 
och det är positivt för barnen. Eftersom jag är student 
pluggar jag gärna också på biblioteket. Det är bra att 
kunna vara kvar i byn och studera utan att behöva ge 
sig iväg till Malmö, säger Manuella Eriksson.

STORT INTRESSE      
FÖR MERÖPPET I BARA

LÄSER TIDNINGAR VARJE MORGON 
En annan trogen meröppetbesökare i Bara är 
Göran Nilsson:
– Meröppet är jättebra! Tidigare var det lite krångligt att 
hålla reda på bibliotekets öppettider, men nu kan jag 
komma hit när det passar mig. Varje morgon går jag till 
biblioteket vid 7–8-tiden och läser tidningarna, berättar 
han. Oftast är jag först och då tar jag dagens tidningar 
från brevlådan och sätter in dem i hyllan. 

FÖRTROENDE MELLAN BIBLIOTEK OCH BESÖKARE 
Innan biblioteket öppnade fanns det en del farhågor om 
meröppet, berättar Eva Thorgilsson. Regelverket är själv-
fallet viktigt eftersom meröppet bygger på ett förtroende 
mellan besökarna och biblioteket och alla som registrerar 
sig till meröppet får information om vad som gäller. 
Våra låntagare har visat en stor förståelse och ansvars-
känsla och det har fungerat mycket bra. 

Finns det något som saknas på nya biblioteket?
– En kaffeautomat hade varit toppen, tycker 
Manuella Eriksson.
– Vi ser gärna att föreningar och grupper tar plats i 
biblioteket under meröppet. Vi vill att biblioteket ska 
vara en plats där Baraborna själva formar innehållet och 
i vårt sagorum finns det gott om plats för sammankomster 
och skapande verksamhet, avslutar Eva Thorgilsson.Manuella Eriksson med döttrarna Saga och Vilja trivs på barnavdelningen.

Göran Nilsson tycker att det är bra att slippa hålla reda på öppettiderna.

”EMMA SKA ALLTID BESTÄMMA” 
Lördag 2 april kl 14: Knattekultur G:a Brandstationen. 
Sång och musik, om vänskap, vilda västern och att våga 
säga ifrån! Från cirka 3 år. Biljetter i entrén.

Kultur för både stor och liten



FIRA EN SÄKER OCH STÄMNINGSFULL VALBORG
Klågerup: kl 20, Kullen vid Hybyvägens slut. Svedala: kl 19, Svedala Manskör,  
Vårsånger i Stadsparken. Kl 20 Aggarps kvarn. Bara: kl 20, Tvillingdammarna, Värbyvägen.

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. Skicka ditt evenemang i god tid till: event@svedala.se.

Utgivningsplan 2016: 31/3, 26/5, 25/8, 29/9, 27/10, 24/11 

Bilder i detta nummer: Malin Arnesson, Eva Thorgilsson, Nina Gilljam, 
Värby Villastad, 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

SVEDALA i SOCIALA MEDIER

 
 

facebook.com/svedalakommun 
facebook.com/bibliotekenisvedala 
facebook.com/naringslivsvedala
 
 
 
@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 
21 april kl 18:30, 19 maj kl 18:30

Teknisk nämnd 
12 april kl 17, 10 maj kl 17

Kommunfullmäktige
13 april kl 19, 11 maj kl 19 

Kultur- och fritidsnämnden 
6 april kl 18 (rundvisning Svedala-

hallen. Kl 19 startar mötet.)

3 maj kl 18:30

2016-03-19–04-10
Konstutställning med 
Joakim Ljungberg
Mån–fre kl 7–21
Lör–sön kl 8–11, 
kl 15–21
Nötesjö Hotell 

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

2016-03-04–04-28 
Monica Werngren-
Elgström. Fokus på 
akvarell. 

2016-04-29–05-26
Konstutställning av 
Emma P. Dahl. 

 2016-03-31
Bokvikning 
Kl 16–19
Bara bibliotek

 2016-03-31
Föreläsning: Varför 
tigger rumänska 
romer i Sverige? 
Kl 19
Svedala bibliotek 
tillsammans med ABF 
Sydvästra Skåne 

 2016-04-01
Besök av kommun-
polisen Snezana Ermin 
Kl 13:30
Stella dagcentral

 2016-04-01–04-03
Workshop Qi Gong 
– Wei Qi Feng direkt 
från Kina, enda besö-
ket i Skandinavien! 
Kl 9–17
Nyttoliv Hälsocenter, 
Bankgatan 16

 2016-04-02
Emma ska ALLTID 
bestämma - En föreställ-
ning om vänskap, vilda 
västern och att våga 
säga ifrån 
Kl 14
G:a Brandstationen, 
Åbjörngatan 11
Arrangör: Musik i Syd 
och S.M.U.R.F

 2016-04-02
Barnloppis 
Kl 10–14
Svedala Folkets Hus

 2016-04-02
Spin of Hope med 
Form & Hälsa och 
Barncancerfonden 
Kl 9–15
Kuben, Bara

 2016-04-02–04-03
Påskutställning i 
Aggarp
Kl 10–17
Kallerholms gård

 2016-04-02–04-03
Konstutställning med 
Monica Holmquist 
och Gerd Sunde
Kl 10–18
Killehuset, Mölleberga-
vägen, Bara

 2016-04-03
Svedala IF:s mål-
vaktscamp med huvud-
tränaren Janne Möller 
Kl 9–15:30
Aggarpsvallen, Svedala

 2016-04-06
Besök av kommun-
polisen Snezana Ermin 
Kl 14
Holmagårdens 
dagcentral

 2016-04-06 
Bokfika
Kl 14–15:30
Bara bibliotek

 2016-04-07
Föreläsning: När 
livet vänder med 
Bo Rocatis Larsen 
Kl 19
Klågerups bibliotek

 2016-04-07
Handarbetscafé
Kl 13:30
Stella dagcentral

 2016-04-08
Linedansuppvisning 
av Burn Valley
Kl 13:30
Stella dagcentral

 2016-04-09
Loppis Lions Svedala
Kl 10–13
I hörnet av Åbjörngatan 
Gjuterigatan, Svedala

 2016-04-13
Språkcafé
Kl 14:30–16
Svedala bibliotek

 2016-04-13
Författarafton med 
Kjell Eriksson 
Kl 19
Bara bibliotek. Arrangör 
Bara bibliotek och ABF 
Sydvästra Skåne 

 2016-04-13
After föris! Världens 
bästa Hellsing! 
Välkommen efter 
förskolan och skolan!
Kl 14–17
Svedala bibliotek

 2016-04-13
Föredrag: Konstnärs-
geniets många armar 
eller ”En inblick i 
konstnärens praktiska 
arbete” 
Kl 18:30
Galleri KVIS 

 2016-04-14
Eftermiddagssaga 
och sång med Gittan 
och gråvargarna 
Kl 15–16:30
Klågerups bibliotek

 2016-04-14
Balans-test 
Kl 13:30
Bara dagcentral

 2016-04-16
Nalle Puh-kalas – 
Nalle Puh 90 år 
Kl 10–13
Bara bibliotek

 2016-04-16
Danskväll
Kl 19:30
Svedala Folkets Hus

 2016-04-16
Vårkonsert, Svedala 
Manskör och Skånes 
poliskör
Kl 17
Svedala kyrka

 2016-04-19
Bokfika 
Start: onsdagar kl 
13:30–15
Svedala bibliotek

 2016-04-19
Bio: succéfilmen 
”MAMMA MIA!”
Kl 13:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2016-04-20
Konstföreläsning 
om Elsa Beskow 
Kl 19
Svedala bibliotek

 2016-04-23
Drop-in Stickling- 
och fröbytardag 
Kl 10–13
Svedala bibliotek

 2016-04-27
Språkcafé
Kl 14:30–16
Svedala bibliotek 

 2016-04-30
Svedala Manskör 
sjunger in våren 
Kl 14
Holmagårdens 
dagcentral

 2016-05-04
Bokfika
kl 14–15:30
Bara bibliotek 

 2016-05-09
”I musikens tecken”  
Salongsensemble med 
toner av saxofon och 
gitarr 
Kl 14. Pris 45 kr.
Holmagårdens 
dagcentral

 2016-05-11
Språkcafé
Kl 14:30–16
Svedala bibliotek

 2016-05-13
Musikunderhållning av 
Bröderna Far o Son 
Kl 13:30. Pris 45 kr.
Stella dagcentral

 2016-05-24
Bio ”7 miljonärer” 
med Suzanne Reuter 
och Loa Falkman 
Kl 13:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2016-05-26
Resecafé/inspiration 
– Om Skånetrafikens 
resekort 
Kl 13:30
Stella dagcentral




