
Varje onsdag i sommar, Killehusets 
Kulturcafé. Fika från kl 18
Musikunderhållning, kl 18:30  
Fri entré. Killehuset, Möllebergavägen 
i Bara. Arrangör: Bara Härads Musik 
& Kulturförening. Mer information på 
Facebook!  

Juni, juli och augusti, Statarmuseet
Öppet juni: tis–fre 10–15, lör–sön 
11–16. Juli och augusti: tis–sön 11–17 
I Bokskogen, mellan Torup och Bara 
hälsar Statarmuseet hela familjen 
välkommen till utställningar, odlingar, 
blommor, liten djurpark, café med 
hembakat och handelsbod. Mer 
information på statarmuseet.com.

Golftävling för flickor
Annika Invitational, Bokskogens GK 
31 juli–4 augusti 
Annika Sörenstam och Peter Hanson 
på plats när 78 flickor från hela Europa 
tävlar. Obs: Vi lottar ut sex platser till 
Junior-AM 1 augusti. Tre ungdomar upp 
till 18 år samt tre vuxna med handicap 
36 och under kan delta. Utlottning 
startar i mitten av juni på svedala.se. 

EVENEMANG 
UNDER SOMMAREN

Efter en vacker vår med grönska och solgula fält är det snart sommar på riktigt 
med mycket utevistelse och trevliga aktiviteter. Lediga dagar med tid över för 
sådant som vi inte annars hinner med ger en skön känsla av avkoppling. 
I Svedala kommun är det mycket på gång under sommarmånaderna. 
Vi har sammanfattat flera aktiviteter för både liten och stor i detta nummer. 
Se även kalendern på baksidan.

Vi önskar en skön sommar!

DAGS ATT NJUTA AV SOMMAREN!

Favorit i repris

FÖRFATTARSAFARI PÅ CYKEL
Välkommen 4 juli kl 18. Vi samlas vid Svedala bibliotek med varsin cykel. Endast 
våra guider Kristian Carlsson och Thomas Teller vet vart hän det bär, och de utlovar 
en spännande utflykt där vi på vägen får möta handplockade författare som läser 
sina texter. Turen är lagom lång och ”alla-kan-vara-med-anpassad” och avslutas 
med grillning och gemyt, för att smälta den matnyttiga litteraturen och cykla hemåt 
fyllda i kropp och själ. Biljetter på biblioteken från 30 maj. Pris 50 kr. Välkommen!

JUNI, JULI & AUGUSTI 2016



SOMMARROCK SVEDALA
14, 15 OCH 16 JULI
Årets största musikfestival för liten och stor, som lockar tusentals 
besökaren till kommunen. Allt äger rum vid friluftsbadet i 
Svedala. Mer info finns på www.sommarrock.nu. 
Arrangör: S.M.U.R.F. i samarbete med Svedala kommun. 

Artister:
Takida, Miriam Bryant, Backyard Babies, Jill Johnson och 
Electric Banana Band, Molly Sandén och Markoolio, Rickfors, 
Rydé & Hylander, Bonafide, Perikles, Danne Stråhed, Tobbe 
Trollkarl, Busbandet, KISS – Dressed to thrill, Svedala Församlings 
Schlagerkör tillsammans med Cicci Landén och Benny Hult,  
Point Riot, Colorstone, Spootlajtz, Diamantorkestern, K.R.A.M, 
Skai, Prebens Pågar, Blå Ändå.

Köp dina biljetter idag på www.sommarrock.nu.
 

SOMMARSCEN SVEDALA I STADSPARKEN
Vad är en sommarkväll utan picknick i det gröna? Ta med picknickfilten 
och några vänner till Stadsparken och kanske även lite fika. Det blir  
sång, musik, quiz och hemliga gäster under fyra olika tillfällen.
Onsdag 29 juni, kl 18–21 Lokala band
Torsdag 30 juni, kl 18–21 Musikquiz, allsång med hemliga gäster
Onsdag 6 juli, kl 18–21 Lokala band
Torsdag 7 juli, kl 18–21 Musikquiz, allsång med hemliga gäster

Förköp: www.SommarRock.nu, ICA Kvantum Karlssons och Svedala Radio & TV. 
Mat, dryck, burkar och flaskor får ej medföras! Alla visiteras innan de ges tillträde till festivalområdet!

SommarRock Svedala 2016 arrangeras av S.M.U.R.F. i samarbete med Svedala Kommun och Föreningen Club Pub.

www.SommarRock.nu

14-15-16
juli 2016

S.M.U.R.F. presenterar stolt :

Takida     Miriam Bryant
Backyard Babies     Jill Johnson

Electric Banana Band     Molly Sandén
Markoolio     Rickfors, Rydé & Hylander
Danne Stråhed     Bonafide     Perikles

Tobbe Trollkarl     Busbandet
Dressed To Thrill - Kiss tribute     Point Riot     Colorstone

Spootlajtz     Diamantorkestern     K.R.A.M     Skai

Svedala Församlings Schlagerkör med Cicci Landén

och Benny Hult     Prebens Pågar     Blå Ändå

VÄLKOMMEN TILL
MOTOR- & VETERANDAG
Lördag 27 augusti blir det utställning av veteranfordon. Det 
är bilar, motorcyklar och mopeder, tävlingsfordon som ställs ut. 
Konferencier är Jesper Aspegren, känd bland annat från TV:s 
Antikrundan och Aspegren mitt i maten. 

MC-parkering vid Stortorget. 
Information och bokning: 0723-58 68 97. 
veteranmarknad@svedalamotorklubb.se.

NATIONALDAGEN 6 JUNI
Välkommen till Svedala kommuns traditionsenliga nationaldagsfirande 6 juni 
kl 11 på Stortorget i Svedala. Det blir utdelning av flaggor och priser, musik 
och sång av kulturskolan och Svedala Manskör. Föreningarna samlas kl 10.

Svedala 
Motor- & Veterandag 2016

Lördag 27 augusti kl 9-15

I början av juni 2016 lanserar Svedala kommun 
en ny hemsida. En modern webbplats med 
funktionellt gränssnitt. Det innebär att det ska 
vara enkelt för dig att besöka svedala.se från 
datorn, mobiltelefonen eller läsplattan, hitta vad 
du söker samt ta del av tjänster och information 
på ett enkelt sätt. 

FUNGERAR I ALLA ENHETER
Webbplatsen är så klart anpassad att fungera för både läs-
ning i dator, mobil och surfplatta och genom en effektiv och 
kraftfull sökmotor kommer det att vara enkelt för dig att hitta 
informationen du söker. Du kommer också ha möjlighet att 
utföra dina ärenden via snabbetjäningen e-tjänster. 

SOCIALA MEDIER
Med ny webbplats kan vi arbeta ännu mer med att koppla 
smman vår webbplats med våra sociala mediekanaler. Idag 
finns Svedala kommun på Facebook (facebook.com/svedala-
kommun) och sedan en månad tillbaka även på Instagram 
(@svedala_kommun). Följ oss på Facebook för att bland 
annat få information om händelser och aktiviteter samt lediga 

NY WEBBPLATS
LANSERAS I 

BÖRJAN AV JUNI

jobb i kommunen. På Instagram lägger vi upp bilder från alla 
håll och kanter i kommunen.

FYRA INGÅNGAR
Startsidan är ren i sin design och har endast fyra ingångar 
och en sökruta. Scrollar du längre ner hittar du även nyheter 
och en kalender. Antingen kan du välja att skriva vad du 
söker i sökfältet och få upp förslag eller gå via ingångarna: 

• Bo – information som berör dig som bor eller vill flytta   
till kommunen.

• Arbeta – information för och om kommunens näringsliv 
och arbetsmarknad (lediga jobb, tillstånd och   
upphandlingar).

• Påverka – information om hur kommunen och de  
politiska forumen fungerar samt information om hur  
du kan påverka i olika frågor. 

• Uppleva – information om besöksmål, kultur, fritid och 
annat att uppleva.

Längst upp på hemsidan finns snabblänkar till sidor som ofta 
besöks. Det finns dessutom genvägar till populära sidor inom 
varje ingång (Bo, Arbeta, Påverka och Uppleva).

SOMMARBOKEN 
FÖR BARN …
14 juni–22 augusti
För alla sommarlovslediga! Visst vill 
du vara med? Läs fem böcker och välj 
en bokgåva. Alla deltagare får en 
Gyllene biljett till Sommarbokslotteriet! 
Avslutning med Sommarbokslotteri i 
Bara 23/8, Klågerup 25/8 och i 
Svedala  27/8. Klockslag meddelar 
vi inom kort på svedala.se.

SVEDALA.SE

… OCH SOMMARBOKEN 
FÖR VUXNA
1 juni–10 september
Låna och läs eller lyssna på tre böcker och få en 
fjärde bok som gåva! Hämta en sommarboksfolder 
på biblioteket och skriv där kort om vad du tyckte 
och varför du valde att läsa dem. Den 10 september 
kl 10:30–11:30 avslutar vi sommarläsningen med 
gemensam bokfika. Då lottar vi ut fler böcker och 
tjuvkikar lite på höstens bokutgivning. Biblioteket 
bjuder på fika. Ingen föranmälan behövs.



FLER FÖRSKOLOR I      
VÅR VÄXANDE KOMMUN 
Svedala är en växande kommun och allt fler vill bosätta sig i kommunen, 
varpå behovet av förskoleplatser hela tiden ökar. 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 helt nya förskolor. En ny förskola 
kommer att öppnas i Bara vårterminen 2019. I Svedala tätort öppnas en ny förskola 
vårterminen 2019 och ännu en börjar byggas 2020.

TILLFÄLLIGA UTBYGGNADER OCH PAVILJONGER
Fram till att de nya förskolorna står klara behöver vi använda oss av tillfälliga utbyggnader  
av befintliga lokaler. Paviljonger kommer att sättas upp under 2016 och 2017. 

Under denna tid kan det uppkomma situationer då familjer inte kan få plats för sina barn på 
de förskolor som de helst önskar, varpå vi behöver anvisa ledig plats på en annan förskola. 
Alla kommer dock att få en förskoleplats inom utsatt tid.

Leader: Innovativa 
idéer skapar nya arbeten
”Söderslätt ska flöda av innovativa idéer i samspel 
med klimatneutral befolknings-, förenings- och 
näringslivsutveckling som skapar nya arbetstillfällen.” 
Detta är visionen för Leader Söderslätt som består 
av kommunerna Svedala, Vellinge, Skurup, Trelleborg 
samt delar av Malmö utanför inre ringvägen.

Leader är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala 
initiativ och lokala förutsättningar. Den självständiga, ideella 
föreningen Leader Söderslätt arbetar mot lokalt ledd utveckling 
genom Leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag 
och offentliga organisationer.

Den totala budgeten fram till och med 2020 är på 43 miljoner  
kronor. Av detta finansierar EU 50 procent och staten 17 procent. 
Övrig offentlig finansiering är 33 procent. Varje kommun i Leader 
Söderslätt bidrar med drygt 300 000 kronor per år. 

De fyra övergripande målen som visar riktningen för att förverkliga 
visionen och målbilden för perioden 2014–2020 är: Ett smart  
och entreprenörsinriktat jordbruk, Det värdefulla vattnet, Ökade 
arbetstillfällen och Besöksnäring över året.

Ett exempel på ett leaderprojekt som föll väl ut och som erhållit 
projektstöd från är ”Vismarlövsbygdens utveckling”. Vismarlövs byalag 
fick pengar för att utveckla landsbygden genom byavandringar, 
cykelturer, informationsguide, föreläsningar och kurser i Vismarlövs 
väv- och bakstuga.

Leader Söderslätt är nu igång och öppet för att ta emot alla idéer 
som kan utveckla bygden där man bor eller verkar. Deadlines för 
ansökningar för att söka projektstöd 2016 är 16 maj, 29 augusti 
och 31 oktober. 

På www.leadersoderslatt.se kan du läsa mer om målen för Leader 
Söderslätt och den lokala utvecklingsstrategin som är ramen för vad 
man kan få stöd för. Här går det även att testa sin projektidé och 
läsa mer om ansökningsprocessen som Leaderkontoret i Anderslöv 
bland annat kan hjälpa till med.

Internationella föräldradagen 1 juni 
För andra året uppmärksammar vi i Svedala kommun Internationella 
föräldradagen den 1 juni, kl 17–21 på Folkets hus i Svedala. 
Lars H Gustafsson, barnläkare och författare, kommer att föreläsa 
om barn, föräldraskap, skapande och relationer. Det blir mingel, 
underhållning och prova på COPE-föräldrautbildning och tipsrunda 
med chans att vinna biobiljetter.  

Sista anmälningsdag är 30 maj. Mer information hittar du på svedala.se.

SVEDALA ANHÖRIG-  
FÖRENING BELÖNAR  
ANHÖRIGVÅRDARE
För tredje året vill vi uppmärksamma det 
goda arbetet som anhörigvårdare gör i  
Svedala kommun. Svedala Anhörigförening 
vill lyfta fram anhörigvårdare som frivilligt 
tar på sig ett omfattande och behjärtansvärt 
arbete för att hjälpa andra oavsett vilken 
relation de har till den hjälpbehövande. 
Vården kan ske i hemmet eller på distans 
och vara av betydande omfattning samt  
av god kvalitet.

SÅ HÄR NOMINERAR DU
Känner du någon som du tycker gör en god 
insats? Nominera en hjälte! Nominerings-
tiden går ut tisdag 31 maj. Mer utförlig 
information och nomineringsblankett finns 
att hämta på Stella dagcentral i Svedala.  

SPONSRAD VERKSAMHET 
Ett 40-tal samhällsengagerade näringsidkare 
ställer upp och sponsrar Svedala Anhörig-
förenings verksamhet. 

NÄR ÄR DET UTLOTTNING?
Utlottningen kommer att äga rum tisdag  
14 juni, kl 14:30 på Stella dagcentral, 
Almgatan 10 i Svedala. Föreningen kommer 
att uppmärksamma och belöna tio personer 
bland de nominerade. Välkommen.

svedala-ahf.se/kontakt@svedala-ahf.se 
Stefan Bauer, ordförande Svedala 
Anhörigförening, 0709-44 74 60.

Söderslätt ska flöda av innovativa idéer i samspel 
med klimatneutral befolknings-, förenings- och 
näringslivsutveckling som skapar nya arbetstillfällen.

Vackert, böljande landskap vid Klågerup.

SVEDALA RÄDDNINGSTJÄNST SÖKER BRANDMÄN
Vi på räddningstjänsten i Svedala behöver nya medarbetare att ansluta till vår sammansvetsade 
och engagerade grupp kvinnor och män. Du som känner ett stort engagemang för din   
hemkommun och vill vara med och hjälpa människor i din omgivning har nu möjlighet att   
bli deltidsbrandman! Rekrytering kommer att ske under hösten 2016. Läs mer om räddnings-
tjänsten och håll utkik efter annonsen på Svedala kommuns hemsida!



FÅ INFO I DIN MOBILTELEFON
Om du vill få information om till exempel arbeten som  
orsakar avbrott i vattenförsörjningen eller om det skulle gå  
ut en kokningsrekommendation för att vattenkvaliteten inte  
är tillräckligt bra, kommer du snart att kunna få veta detta  
via sms eller mejl. I samband med att Svedala kommuns  
nya webbplats lanseras i början av juni, kommer vi att testa 
funktionen och ge dig möjlighet att anmäla dina kontakt-
uppgifter. Möjligheten att kunna få snabb information som  
når fler har varit efterfrågad och på sikt finns alltså   
möjligheten, för den som vill.

NYA GÅNG- OCH CYKELVÄGAR  
I SVEDALA CENTRUM 
Under sommaren och hösten bygger kommunens gatu- 
och parkenhet flera nya gång- och cykelvägar i Svedala 
centrum. Dessa arbeten ingår i den upprustning och utveck-
ling av Svedala centrum som beslutats. Vi ber om förståelse 
för att det tidvis kan bli trångt när ombyggnaderna sker. 
Först ut är en ny gång- och cykelväg längs Hantverkare-
gatan mellan Almgatan och Åbjörngatan. Därefter byggs 
en gång- och cykelväg utmed Åbjörngatan mellan Hant-
verkaregatan och Bankgatan. Till hösten byggs gång- och 
cykelvägar längs med Kyrkogatan mellan Järnvägsgatan 
och Storgatan samt utmed Storgatan mellan Kyrkogatan 
och Stationsplan. 

DAGS FÖR AVLOPP TILL   
LILLA SVEDALA
Arbetet med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp  
på landsbygden fortsätter enligt den plan som antogs år 
2013. Det är bygg- och anläggningsföretaget Peab  
Anläggning som har fått uppdraget att bygga ut spillvatten- 
avloppet i Lilla Svedala. 

Utbyggnaden innebär att Lilla Svedala får ett självfalls- 
avlopp som samlas upp i en pumpstation väster om Sege å 
och norr om väg 579. Avloppet pumpas sedan till det  
befintliga avloppet i Krågeholm. 

Vissa fastigheter kopplas in på avloppsledningen med en 
mini pumpstation (LTA) som placeras på respektive fastighet. 
De fastigheter som berörs är meddelade. 

Grävarbete utförs i Lilla Svedala bygata, Skönadalsvägen 
och norra delen av väg 593. Vid passage av väg 579 
kommer ledningen att placeras under vägen. Vid samman-
koppling med befintligt avlopp i Krågeholm utförs gräv- 
arbete i väg 579, vid västra delen av Krågeholm.

Arbetet startar i juni och beräknas vara klart i december i år.

PLOCKA UPP EFTER HUNDEN
Det kommer in många synpunkter till oss om hundägare som 
inte plockar upp efter sina hundar. I Svedala kommun råder 
det uppsamlingstvång – var och en ska plocka upp efter sin 
hund. Det finns på många ställen i kommunen gratis hund-
bajspåsar att använda när du rastar din hund. På webbplat-
sen svedala.se finns en karta över var dessa påsar finns. Det 
går även bra att slänga bajspåsar i de flesta papperskorgar.
Tänk på att hundbajset är en stor smittokälla för framförallt 
barn som leker samt för andra hundar. Vi måste alla hjälpas 
åt att hålla rent omkring oss. Ta ditt ansvar och plocka upp 
efter din hund! 

GUIDE OM AVFALL,    
VATTEN OCH AVLOPP 2016
Nyligen har du fått en guide i brevlådan om hur det  
fungerar med avfall, vatten och avlopp i Svedala kommun. 
Skulle du sakna guiden finns den att läsa på svedala.se. 
Vi har även några extra exemplar som du kan hämta hos 
Kundservice i kommunhuset i Svedala.

INBJUDAN TILL ELFISKE  
OCH HÅVNING I SEGEÅ 
Välkommen till elfiske och håvning av smådjur 
i Segån i Svedala. Tisdag 14 juni kl 17–19  
samlas vi vid Segeån, bakom Segestrands  
bostadsområde i Svedala.

Välkommen att på nära håll se vilka fiskar och andra små-
djur som lever i Segeån! En utfärd både för den allmänt 
naturintresserade som för fiskaren, eller för dig som bara  
vill veta mer om Segeåns växt- och djurliv. Vi bjuder på 
kaffe och bulle. 

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd är ett samar- 
bete mellan sju kommuner, företag, dikningsföretag,  
markägare och intresseorganisationer i Segeåns   

VISSTE DU ATT HÅRDGJORDA YTOR I TRÄDGÅRDEN 
KAN PÅVERKA VATTENKVALITETEN I SEGEÅN?
Hårdgjorda ytor i trädgården börjar bli mer och mer populärt, då dessa är lättskötta och snygga. 
Särskilt om plattorna hålls fria från ogräs. Många väljer att använda ogräsbekämpningsmedel,   
vilket kan få konsekvenser för Sege å.

När det regnar spolas bekämpningsmedlet med i dagvattensystemet, där nästan allt dagvatten i 
Svedala tätort rinner rakt ut i Segeån, utan någon rening. Många bekämpningsmedel bryts ned 
mycket långsamt och är skadliga för växter och djur i ån. Lite bekämpningsmedel i trädgården 
kan tyckas försumbart, men år 2014 såldes hela 608 ton bekämpningsmedel till hushållssektorn.

HUR KAN JAG VÄRNA OM SEGE Å?
Det bästa är givetvis att hårdgöra så lite som möjligt samt undvika att använda kemiska 
bekämpningsmedel i trädgården. Om du ändå vill ha hårdgjorda ytor, tänk på att lämna 
bevuxna genomsläppliga ytor mellan plattläggningarna. Använd gärna miljövänliga alternativ 
för ogräsbekämpning genom att rensa för hand eller använda gasolbrännare. Om bekämpnings-
medel ändå behöver användas, tänk på att följa anvisningarna på förpackningen och inte
överdosera, bekämpa inte före regn eller bevattning och undvik att bekämpa i blåsigt väder, 
eftersom medlet då kan transporteras med vinden.

avrinningsområde. En viktig uppgift som Vattenrådet har 
är att övervaka åns tillstånd genom vatten- och fiskkontroll. 
Elfiskeundersökningar utförs årligen på 6 platser i inom 
Segeåns avrinningsområde. Fisken bedövas med elektricitet, 
fångas i en håv och släpps ner i en hink med vatten där 
fisken snabbt kvicknar till. Efter artbestämning, mätning av 
längd och vikt sätts fisken tillbaka oskadd i vattendraget. 

Elfiske är en förbjuden provfiskemetod som kräver speciell 
utbildning, dispens och andra tillstånd. Anders Eklöv från 
Eklövs fiske & fiskevård som har dessa tillstånd, kommer  
att visa oss elfiske denna dag. Det kommer även att håvas 
upp andra smådjur och du får även prova på att håva själv.

Anmälan lämnas senast den 8 juni till Jenny Ahlqvist  
på Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd,   
jenny.ahlqvist@svedala.se eller 040-626 83 96.  

SEGEÅNS WEBBASERADE    
VATTENKARTA
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd har tillsammans 
med kolleger, engagerade i Höjeå och Kävlingeån, tagit 
fram en webbaserad karta som kan användas till mycket. 

Den visar Skåneleden, mountainbikeslingor, naturreservat och skyddade 
områden, beträdnadsförbud, sjöar och vattendrags ekologiska status, fiske-
vårdsområden och hållplatser för kollektivtrafik som kan vara intressant att 
titta på när man är ute, eftersom man kan se i kartan var man befinner sig. 
Kartan visar även hydrologi, dikningsföretag, markförhållanden, VA, fysisk 
miljö och skyddade områden som är viktigt att ta hänsyn till vid planering 
och beslut av åtgärder för en bättre vattenmiljö. Segeåns avrinningsområden 
är helt uppdaterad sedan 1 maj 2016. Tjänsten fungerar i mobilen,   
är helt fri att använda och finns på www.vattenatlas.se.



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: 26/5, 25/8, 29/9, 27/10, 24/11 

Bilder i detta nummer: Scadinav/Lars Owesson och Leif Johansson, 
Johan Palmgren, Sommarrock.nu, 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
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@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 
9 juni, 25 aug kl 18:30 

Teknisk nämnd 
14 juni, 23 aug kl 17

Kommunfullmäktige
8 juni kl 19 

Kultur- och fritidsnämnden 
1 juni kl 18:30 

Våra Instagramkonton visar bilder 
från alla hörn och kanter av 
kommunen: @svedala_kommun
Tips för dig som vill söka ett jobb: 
@jobba_i_svedalakommun

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

2016-05-27–06-30
Konstutställning av Boris 
Satz och Annelie Westin

2016-07-29–08-25
Konstutställning av   
Sven Hugo Persson

 2016-04-10–10-23 
Söndagar
Guidad visning  
av Torups Slott
Kl 11–12 och 
12:30–13:30 
Torups Slott
Arrangör: Malmö stad

 Datum, se svedala.se/
evenemang  
Historiska trädgårds-
visningar i Torup
Kl 11:15 och 12:45
Torups Slottspark
Arrangör: Malmö stad

 2016-05-28 
LasseMajas Detektiv-
byrå – Cafémysteriet
Sveamatea
Kl  11. Kulturhuset 
Flamman, Hantverkare-
gatan 7, Svedala
Arrangör: Sveamatea

 2016-05-29 
LasseMajas Detektiv-
byrå – Cafémysteriet
Sveamatea
Kl  13 och 15. Kultur-
huset Flamman, Hant-
verkaregatan 7, Svedala
Arrangör: Sveamatea

 2016-05-23–05-29 
Världens berättelser
Utställning av elever  
som läser modersmål  
i skolan   
Klågerups bibliotek

 2016-05-30–06-05
Utställning av elever 
som läser modersmål 
i skolan  
Bara bibliotek

 2016-06-01
Trubadurkväll 
med John Ström
Kl 18:30
Killehuset, Bara

 2016-06-01 
Föreläsning om Titanic
Peter Ross Lindholm från 
Trelleborgs museum
Kl 14. Pris 45 kr. 
Holmagårdens 
dagcentral 

 2016-06-01 
Bilbingo
Kl 18:30. Parkeringen 
Lindholmsvägen, gamla IP

 2016-06-02
Föredrag av mediet 
Randi Kibsgård
Kl 19
NyttoLiv Hälsocenter, 
Svedala

 2016-06-02
Välgörenhetskonsert  
för Tanzania
Kl 18:30
Naverlönnskolan

 2016-06-03 
Seniorshop med rea
Kl 11–14 
Stella dagcentral 

 2016-06-05
Bakluckeloppis   
i Holmeja
Kl 10–13:30
Erik Petters IP

 2016-06-06
Svedala kommuns  
Nationaldagsfirande
Stortorget
Kl 11–12:30

 2016-06-06
Klågerupsdagen
Kl 10–14
Gamla stationen/Ban-
gårdsvägen, Klågerup

 2016-06-08 
Bilbingo
Kl 18:30. Parkeringen 
Lindholmsvägen, gamla IP

 2016-06-08
Musikkväll med  
Jonas Almqvist
Kl 18:30
Killehuset, Bara
 
 2016-06-09

Bokprat 
Kl 13 
Bara dagcentral

 2016-06-09 
Handarbetscafé 
Kl 13:30 
Stella dagcentral

 2016-06-10
Föredrag: Struktur-
kalkning – mindre 
näringsläckage  
och bättre skörd
Kl 9:30–12
Naverlönnsalen, 
Svedala kommunhus

 2016-06-11
Backluckeloppis   
i Svedala
Kl 10–13
Stortorget, Svedala

 2016-06-11
Lions loppisförsäljning
Kl 10–13
I hörnet av Åbjörn-
gatan/Gjuterigatan, 
Svedala
 
 2016-06-13

Måndagscafé 
”Sommarlov”
Kl 13:30 
Holmagårdens 
dagcentral  

 2016-06-14
Elfiske och håvning 
av smådjur i Segeån
Kl 17–19
Samling vid Segeån, 
bakom Segestrands 
bostadsområde (och 
Netto) i Svedala

 2016-06-15 
Bilbingo
Kl 18:30. Parkeringen 
Lindholmsvägen, gamla IP

 2016-06-15
Musikkväll med  
Waltzing Tess
Kl 18:30
Killehuset, Bara

 2016-06-17 
Musikunderhållning 
av Jonas Almqvist
Kl 13:30. Pris 45 kr. 
Stella dagcentral 

 2016-06-18
Öppet hus på Svedala 
Brukshundklubb
Kl 11–14

 2016-06-21 
Midsommarfest
Kl 14. Pris 45 kr 
Holmagårdens 
dagcentral

 2016-06-22 
Bilbingo
Kl 18:30. Parkeringen 
Lindholmsvägen, gamla IP

 2016-06-22
Musikkväll med  
Drunk Turtles
Kl 18:30
Killehuset i Bara

 2016-06-24
Midsommarafton
Kl 14 (Klågerup)
Midsommarängen, 
Klågerup, Killehuset, 
Möllebergavägen, Bara

 2016-06-29 
Bilbingo
Kl 18:30
Parkeringen på Lind-
holmsvägen (gamla IP)

 2016-06-29
Musikkväll/Allsång 
Christian Hugo &  
Mimmi Hugo
Kl 18:30
Killehuset, Bara

 2016-07-02--07-03
Svedala marknad
Kl 10–17 (lördag)
Kl 11–17 (söndag)
Svedala centrum

 2016-07-03
Konstutställning   
på Kallerholm
Kl 12–17
Aggarp

 2016-07-03
Mölledag i Aggarp
Kl 13–16

 2016-07-04
Författarsafari på cykel
Kl 18
Samling vid Svedala 
bibliotek

 2016-07-05
Nagelvård
Kl 14
Bara dagcentral 

 2016-07-05 
Balanstest
Kl 9:30 
Stella dagcentral 

 2016-07-28
Alkonblåvinge och 
klockgentiana, fjärilar
Kl 18. Hunnerödsmosse 
Samåkning, Svedala 
sporthalls parkering


