
ETT NYTT SPÄNNANDE SKOL- 
OCH IDROTTSOMRÅDE VÄXER FRAM

SVEDALA KOMMUN BJUDER PÅ     
BIO I SAMBAND MED EARTH HOUR! 
Lördag 19 mars 2016 är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation.  
I samband med Earth Hour bjuder Svedala kommun på bio. Filmen som visas är   
Fredrik Gerttens kritikerrosade film Bikes vs cars. Lördag 19 mars kl 16 ses vi på   
Kulturhuset Flamman, Hantverkargatan 7 i Svedala. 

Biljetter hämtas på Svedala bibliotek – först till kvarn gäller.

Svedala är en växande kommun och behovet 
av bostäder och skolor är stort. För att möta 
det växande behovet av en ny grundskola har 
vi sedan ett tag tillbaka planerat för ett nytt 
skol- och idrottsområde. Området finns nu att  
se på arkitektskisser som ger en känsla för de 
nya ytorna söder om Aggarpsvallen i Svedala.

Upphandlingen av markentreprenaden av den första etappen 
är klar. Det betyder att området ska kunna ta form efter att 
markarbetet startat upp i april, under förutsättning att upp-
handlingen inte överprövas. 

” Det här blir ett fantastiskt skolområde 
för våra elever. En inspirerande plats för 
lärande. Dessutom en plats för Svedalas 
många föreningar att ge våra barn 
och ungdomar en stimulerande fritid.”

I februari tog kommunfullmäktige beslut om detaljplanen.  
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft planeras skolan  
och sporthallen att börja byggas i september. 

Skolan är avsedd för årskurs 4–9 och ska kunna inrymma 
700 elever. Sporthallen är modern och fullskalig med 
tillhörande klubblokaler. 

Hösten 2018 beräknas allt vara klart. Planeringsarbetet 
med etapp 2 är igång. Mer information följer!

Johan Lundgren, utbildningschef Svedala kommun

MARS 2016



Behöver du stöd?

BESTÄLL FÄRDTJÄNST  
I TID INFÖR PÅSKEN
Beställning av färdtjänst inför påskhelgen 
ska göras senast den 11 mars.  

Beställningen görs till Vellingetaxi 
vardagar mellan kl  7:30 och 16:30 
på telefon 040-45 33 04.

BROTTSOFFERJOUREN   
GER KOSTNADSFRI   
HJÄLP FÖR ALLA SOM   
UTSATTS AV BROTT 
Brottsofferjouren Söderslätt är en ideell, politiskt och 
religiöst obunden förening som verkar för ett jämställt 
samhälle fritt från våld. Alla kontakter med Brottsoffer-
jouren är kostnadsfria och det går bra att vara  
anonym. Stödpersonerna lyssnar och stödjer samt ger 
praktiska råd. De kan förmedla kvalificerad samtals-
terapi och juridisk hjälp. Stödpersonerna har genom-
gått en speciell utbildning och alla har tystnadsplikt. 

Kontakta Brottsofferjouren på 0410-103 70  
eller skicka ett mejl på info@soderslatt.boj.se.  
Läs mer på trelleborg.boj.se.

SOMMARROCK SVEDALA 
14, 15 och 16 JULI! 
Arrangörerna av SommarRock Svedala har nyligen släppt de första 
artisterna till årets konsertdagar. Vi ser fram emot att välkomna 
Miriam Bryant, Electric Banana Band, Backyard Babies och Jill Johnson 
till vår kommun! Läs mer om SommarRock Svedala och köp dina 
biljetter på sommarrock.nu.

Lördag 19 mars 2016 kl 20:30–21:30 lokal tid 
är det dags för Earth Hour – världens största miljö-
manifestation. Var med och agera för klimatet du 
också genom att släcka ljuset under denna timme!

Det är nästintill omöjligt att överskatta klimathotet. 
Utsläppen av växthusgaser bidrar till att vår jord 
värms upp allt snabbare.

ETT SÄTT ATT 
UPPMÄRKSAMMA KLIMATFRÅGAN 
Syftet med Earth Hour är att skicka en stark politisk 
signal till makthavare om att ta klimatförändringarna 
på allvar, och därigenom uppmärksamma och 

Världens länder har under 
klimatmötet i Paris enats om 
ett nytt globalt och rättsligt 
bindande klimatavtal. Det  
nya avtalet blir ramverket 
för ländernas klimatarbete 
under lång tid framöver. 

Det rättsligt bindande avtalet 
innebär att världens länder nu 
har en gemensam plan för att 
minska klimatutsläppen. 

Avtalet slår fast att den globala  
temperaturökningen ska hållas under 
2 grader och att man ska sträva   
efter att begränsa den till 1,5 grader. 
Avtalet säger också att länder  
successivt ska skärpa sina åtaganden.

skapa ett engagemang i frågan. Earth Hour är 
inte en energisparkampanj. Ju fler som deltar 
i Earth Hour, desto starkare blir signalen till  
politikerna om att det finns ett enormt engage-
mang i klimatfrågan och en önskan om att  
politikerna ska agera kraftfullt.

SVEDALA KOMMUN SLÄCKER 
Vi på kommunen är med och släcker fasad-
belysningen på Kommunhuset i Svedala. 

Släck du också och visa att du tycker att 
frågan är viktig nu och i framtiden.

EARTH HOUR – TILLSAMMANS FÖR KLIMATET

ÄR DU KLIMATSMART?
KOLDIOXIDUTSLÄPPEN 
MÅSTE MINSKAS
För att uppnå detta menar Johan 
Rockström, professor i miljöveten-
skap, att varje person behöver 
reducera sina koldioxidutsläpp till 
1 ton per år. Enligt Naturvårds-
verket (2010) släpper varje svensk 
ut i medeltal 8 ton per år. 

VAD GÖR KOMMUNEN?
Svedala kommun försöker dra sitt 
strå till stacken genom att arbeta 
med minskad klimatpåverkan på 
följande sätt:

• Byte från naturgas till 100  
procent förnybar biogas för upp-
värmning av Svedabs fastigheter.

• En gång i veckan serveras  
vegetarisk lunch på skolor  
och förskolor.

• Användning av tjänstecyklar   
för kortare resor.

• Byte till hybridbilar. 
• Utbyggnad av gång- och  

cykelvägar.

TESTA DIN KLIMATPÅVERKAN! 
För mer information om din klimatpå-
verkan och hur du kan påverka den, 
gör testet på www.klimatkontot.se.

För mer information kontakta: 
Miljöstrateg Linda Wolski, telefon
040-626 81 19 eller mejl 
linda.wolski@svedala.se.



Ställ din fråga till politikerna under

ALLMÄNHETENS 
FRÅGESTUND 9 MARS
Du som bor i kommunen har möjlighet att skriftligen ställa frågor 
till ansvariga politiker. Frågorna tas upp på kommunfullmäktiges 
möten när det är allmänhetens frågestund.

Din fråga bör ta högst ett par minuter att läsa upp och får handla om allt som kommunen 
har hand om. Men den får inte avse ett individärende. Frågan måste skickas till kommunen 
och skrivas under av dig om det är ett brev och ha dig som avsändare om det är ett mejl. 
Ordföranden bestämmer vilka frågor som får tas upp på kommunfullmäktiges sammanträde 
och när under mötet frågorna kommer att tas upp.

För att ha möjlighet att förbereda svaret behöver vi få din fråga senast tre dagar innan 
mötet äger rum. Din fråga kommer att besvaras av en ansvarig politiker som kan vara 
ordföranden i kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, socialnämnden, utbildnings-
nämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden samt teknisk nämnd.

Du får ställa två korta följdfrågor på högst två minuter. Någon debatt får inte förekomma 
under frågestunden och din fråga kan inte under denna stund bli föremål för något beslut.

Vart skickar jag min fråga? Skicka in din fråga via mejl på kommunen@svedala.se eller  
via brev till: Kanslienheten, Svedala kommun, 233 80 Svedala. Märk ditt mejl eller 
brev med ”Allmänhetens frågestund”. Du kan också lämna in din fråga till Kundservice 
i Kommunhuset i Svedala. 

HUR FUNGERAR 
DET PÅ ETT HVB-HEM 
FÖR ENSAM-
KOMMANDE UNGA?

1971 framfördes Andrew Lloyd 
Webbers musical ”Jesus Christ 
Superstar” för första gången 
i S:t Pauls Cathedral I London. 
1986 framfördes den i en  
konsertversion, i Sporthallen  
i Svedala av ett antal elever  
från årskurs åtta och nio på 
dåvarande Centralskolan.  
Uppsättningen leddes av  
musiklärarna Elisabeth Prahl 
och Rolf Hellmark. Resultatet 
blev två föreställningar per  
dag under tre dagar. Det blev  
succé. Sedan gick åren och  
nya uppsättningar framfördes. 
Nu sätts Jesus Christ Superstar  
upp i Svedala kyrka på påsk- 
afton 26 mars och påskdagen 
27 mars kl 15 och kl 18.

Efter tio år, 1996, återsamlades flertalet 
av de som var med första gången för 
att åter rocka loss. Nuvarande kyrko-
herde Lars Johansson var med och 
kläckte idén om ännu en konsert. Denna 
gång skulle det bli i Svedala kyrka där 
Lars Johansson öppnade portarna. 
– Det blev succé igen, vi fyllde kyrkan 
under alla konserterna. Kyrkovaktmäs-
taren Nils-Gunnar Nordkvist knackade 
försynt på i rummet där vi pustade ut 
efter sista konserten och sa: ”Det står 
500 personer och vill in i kyrkan… Ni 
måste göra det igen!” Då var det bara 
att kavla upp ärmarna och ge ännu en 
konsert, säger Rolf och skrattar.

DAGS IGEN, 
30 ÅR EFTER PREMIÄREN
Och nu, 30 år efter premiären, är det 
dags igen. Fyra konserter med i stort 
sett samma sångare och musiker blir det 
i påsk. Två föreställningar på påskafton 
och två på påskdagen kl 15 och 18 i 
Svedala kyrka.

HUR STARTADE ALLT EGENTLIGEN? 
Det måste ha varit något alldeles 
speciellt som tändes på Centralskolan 
då för 30 år sedan. Något som gör det 
självklart att lägga annat åt sidan och 
återigen förenas i Jesus Christ Superstar 

JESUS CHRIST SUPERSTAR
FRÅN LONDON TILL SVEDALA OCH EN RESA GENOM TIDEN

i påsk i Svedala kyrka. Rolf Hellmark, 
idag estetlärare på NFU och egen före-
tagare, tänker efter en stund när han får 
frågan hur allting startade.
– Jag minns att jag föreslog att vi skulle 
sätta upp en musikal eller något lik-
nande. Ganska snart kom jag på idén 
med Jesus Christ Superstar eftersom min 
mamma hade LP:n. Ja, det var precis i 
slutet av min praktikperiod på Central-
skolan som Mattias Ribbnäs knackade 
på min och Elisabet Prahls dörr och 
frågade. Först var vi tveksamma. Vi 
visste att vi hade ett stort jobb framför 
oss men vi hade också ett gäng väldigt 
entusiastiska elever, säger Rolf Hellmark.

MÅNGA SENA NÄTTER
För Rolf var det bara att sätta sig på sin 
kammare och skriva noter och arrangera. 
Ursprungsnoterna var arrangerade för 
stor orkester och nu gällde det att skriva 
för en liten skolorkester med två syntar. 
Det blev många sena nätter och ett hårt 
arbete. När detta grundarbete var gjort 
var det dags att börja repetera med 
eleverna.
– Alla var så taggade och lade ner 
hela sin själ i detta. Det gjorde förstås 
att vi alla presterade långt över vår 
egentliga förmåga. Vi jobbade helt 
prestigelöst och det var fantastiskt vad 
dessa elever lyckades med. Konserterna 
gick för fulla hus och jag minns att 
många i publiken grät, fortsätter Rolf. 

BETYDANDE FÖR 
KARRIÄR OCH UTBILDNING 
För många av deltagarna kom Jesus 
Christ Superstar 1986 att betyda 
mycket för framtida karriär- och ut-
bildningsval. Idag arbetar påfallande 
många i eller har annan anknytning till 
musikbranschen. Jesus Christ Superstar 
1986 kom också på många olika  
sätt att påverka, utveckla och vitalisera 
musikscenen i Svedala under många  
år framåt. 

STARTEN FÖR BAND, S.M.U.R.F 
OCH SOMMARROCK SVEDALA
Under hösten 1986 bildades 13 band 
i Svedala och Svedala Musikers Unga 
Rockföreining S.M.U.R.F bildades med 
Rolf Hellmark som ordförande. I samma 
veva bildades bland annat coverbandet 
Sweet Boys. Föreningen arrangerade 
Maratonrock på Folkets Hus och 
konserter på Flamman innan hyres-
avtalet på G:a Brandstationen skrevs 
mellan Svedala kommun och S.M.U.R.F 
Året efter, 1987, gick första Sommar-
Rocken av stapeln. 
– S.M.U.R.F, Brandstationen, och 
SommarRock Svedala. Allt detta blev 
möjligt tack vare att vi gjorde Jesus 
Christ Superstar 1986. Jag är evigt 
tacksam att jag har fått vara en del 
av det, avslutar Rolf.

Nostalgi på högsta nivå blir det i påsk. Efter 30 år är det dags igen för dessa taggade sångare och musikanter 
att framföra Jesus Christ Superstar i Svedala kyrka.

Från vänster: Pär Faxby, Senan Hotilovac, Bida Nosrat och Afrah Hussein 
arbetar alla på Erlandsdals HVB-boende.

Vi har träffat Afrah Hussein och Pär Faxby 
som arbetar på HVB-boendet* på Erlandsdal  
i Svedala. Här bor 14 ensamkommande unga 
i åldern 14–18 år. 

HUR TRIVS UNGDOMARNA I SVEDALA? 
– Ungdomarna trivs mycket bra i Svedala. Vi i personalen 
arbetar med målet att var och en ska få en trygg grund 
att stå på för att klara av skolan, ha en meningsfull fritid, 
skaffa vänner och kontakter samt att förstå och lära sig 
hur det svenska samhället fungerar, berättar Afrah Hussein. 
Afrah arbetar på Erlandsdal och är även verksamhetschef 
på VoB Syd, ett vårdbolag som ägs av kommunerna i 
Skåne och Kronobergs län.

HAR UNGDOMARNA LÄRT KÄNNA SVEDALABOR?
– Ja, det är verkligen roligt att se hur det knyts nya 
kontakter mellan ungdomarna här och ungdomar från 
Svedala. Väldigt trevligt är det också när gode män och 
lärare kommer förbi och tar en fika med ungdomarna och 
personalen. Det blir alltid ett bra samtal och en möjlighet 
för ungdomarna att lära känna den svenska sociala 
kulturen ytterligare, säger Afrah.

VAD BRUKAR NI GÖRA PÅ FRITIDEN?
– På fritiden sköter ungdomarna sina egna ärenden,  
till exempel handlar de mat och gör sina läxor. Men en 
stor del av tiden ägnas åt alla intressen som finns för 
bland annat fotboll, pingis, volleyboll, brottning och dans. 
Föreningslivet ger mycket glädje åt ungdomarna, avslutar 
Pär Faxby som arbetar på Erlandsdal.*HVB betyder hem för vård eller boende.



Att som förening vara med i Svedala 
kommuns föreningsregister är både en 
fördel för din förening och för Svedala 
kommuns invånare. I föreningsregistret 
kan invånarna lättare hitta olika fritids-
aktiviteter i Svedala som de kan delta i.

NYTT REGISTER PÅ SVEDALA.SE 
Kultur och Fritid startade ett nytt och webbaserat fören-
ingsregister vecka 7 med möjlighet att söka förening efter 
namn, föreningstyp eller verksamhet. Här finns aktuella 

ÄR DIN FÖRENING MED I VÅRT REGISTER?

Offentlig angelägenhet

OFFENTLIG TOALETT    
SNART PÅ PLATS 
Toaletten är nu beställd och beräknas vara färdigbyggd i 
början av juni. Toaletten ska placeras i sydöstra hörnet av 
Stortorget i Svedala och kommer att ha två toaletter varav 
en är tillgänglighetsanpassad. Den kommer att vara öppen 
kl 7–22 och städning sker varje dag. På utsidan kan vi också 
glädja cyklister med en cykelpump. Möjlighet finns även att 
fylla vattenflaskan, då en vattenutkastare monteras på utsidan.

Vi vill att du tycker till

adress- och kontaktuppgifter till samtliga föreningar som 
är verksamma och registrerade i Svedala kommun. I de 
flesta fall finns även länk till föreningarnas egna hemsidor.

KONTROLLERA OCH MEDDELA OSS 
Vi uppmanar föreningarna att kontrollera sina egna 
uppgifter och meddela Fritidsenheten om de inte 
stämmer eller om något saknas. 

För ytterligare upplysningar kontakta Fritidsenheten 
på 040-626 80 00 eller via mejl, fritid@svedala.se.

SVEDALA PÅ    
NÄRINGSLIVSKARTAN
När jag är ute och träffar företag på olika platser i 
kommunen slås jag av hur häftigt det är att namnet 
på orten många gånger förknippas med företaget. 
Nötesjö, Vismarlöv, Hyby. För att bara nämna några. 

Bara Mineraler är ett annat exempel eller Bara Clay 
som deras produkt benämns internationellt. Och jag 
ska absolut inte glömma alla ni som har Svedala eller 
andra orter i företagsnamnet. 

Tack för att ni sätter kommunen på näringslivskartan.
Jag tar gärna emot fler exempel på företagsnamn 
med ortsanknytning. Vi ses där ute!

Thomas Carlsson, Närings- och turismutvecklare, 
thomas.carlsson@svedala.se, 040-626 81 46, 
Facebook/Näringsliv Svedala. 

BARA TAEKWONDO CAMP 
27–28 FEBRUARI I KUBEN
Den 27–28 februari är det Taekwondo-fest på Kuben i 
Bara. Arrangören räknar med 300 deltagare från Sverige, 
Danmark, Norge, Finland och Kroatien. Som vanligt är 
alla välkomna att komma och titta och umgås. 
Varför inte att prova på ett pass på söndagen kl 12? 
Högklassig taekwondo och mycket action utlovas.

Den nya toaletten på Stortorget ser ut såhär. I juni ska den vara på plats. KNATTEKULTUR FÖR DE 
MINSTA: ULRIKAS SMÅLÅTAR
Häng med Ulrika och Anders på en sångtur med  
nyskrivna, spännande sånger och rörelser! Träffa 
papegojan som ber om fler och fler karameller,   
hoppa med apan, gapa med krokodilen och stampa 
med elefanten. Sjung om gult och sjung om blått!  
Medverkande: Ulrika Lorentzi (sång, rörelser, gitarr)  
och Anders Juhlin   (dragspel, gitarr, sång).

Välkommen lördag 19 mars kl 14 till   
G:a Brandstationen, Åbjörng 11, Svedala.   
Från ca 1 år.

HAR DU SYNPUNKTER   
PÅ KOLLEKTIVTRAFIKEN? 
Varje år ber vi er medborgare om synpunkter 
på kollektivtrafiken. Vi framför dina synpunkter 
till Skånetrafiken som beaktar dessa inför 
planeringen av trafikåret 2017, det vill säga 
från 2016-12-11 och ett år framåt. Nu tar vi 
gärna emot era synpunkter för buss- och 
tågtrafik, närtrafik och beställning av tilläggstrafik. 

Mejla dina synpunkter till kommunens kontakt-
person i kollektivtrafikfrågor: Kristina Larsen, 
kristina.larsen@svedala.se eller ring 
040-626 81 24. Det går också bra att skriva 
brev om man hellre vill det. Postadressen är: 
Svedala kommun, att: Kristina Larsen, 
233 80 Svedala. Vi behöver era synpunkter 
senast onsdag 9 mars.



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: 25/2, 31/3, 26/5, 25/8,   
29/9, 27/10, 24/11 

Bilder i detta nummer: Christian Hugo, Thomas Carlsson, 
Nina Gilljam, Arkitektgruppen i Malmö, Billy Lindberg, 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/kvutis
facebook.com/naringslivsvedala
 
 
 
@KvUtiS Kvalitet och utveckling   
i Svedala kommuns skolor

@RTJSvedala Räddningstjänsten   
i Svedala

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 
17 mars 18:30 

Teknisk nämnd 
8 mars kl 17

Kommunfullmäktige  
9 mars kl 18:30  

Kultur- och fritidsnämnden 
2 mars kl 18:30

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. 

Påskutställning Aggarp 
Lena Henriksson
2016-03-24 
(vernissage) Kl 16–20
2016-03-25–-03-28
Kl 10–17
Kallerholms Gård, 
Kallerholmsvägen 70

Konstutställning 
Classicum Växthus 
orangeri
2016-03-25–03-28
Kl 10–15
Källgården, 
Aggarpsvägen

Svedalarevyn 2016
Hasse Hardenstedt, 
Cicci Landén, Sofia 
Larsson, Kjell-Åke Inger-
heim, Maria Lindberg 
och Mikael Jörgensen.
2016-01-22–05-03
Speltid: kl 19
Speltid Supé: kl 18
Svedala Folkets Hus

 2016-03-01
Föreläsning: Hjort-
djuren – Blickfång 
i våra skogar. 
Göran Johannesson
Kl 19:15
Sveagatan 12, Svedala

 2016-03-02
Språkcafé på 
biblioteket
Kom och prata svenska!
Kl 14:30–16
Svedala bibliotek

 2016-03-03
Författarafton med 
Karin Wahlberg
Kl 19
Klågerups bibliotek

 2016-03-05 
Svedala Volley
Svedala-Hylte/
Halmstad
Kl 15
Svedala sporthall

 2016-03-07
Måndagscafé 
med allsång
Kl 14
Holmagårdens 
dagcentral

 2016-03-08
Föreläsing: Världs-
omsegling med Linda 
Hammarberg
Kl 19:15
Sveagatan 12, Svedala

 2016-03-09
Bofika
Kl 14–15:30
Bara bibliotek

 2016-03-10
Mexikansk taco-dag
Mexikansk musik och 
tacos. Anmälan görs
till personalen senast 
den 7 mars.  
Kl 13 
Bara dagcentral

 2016-03-11 
Seniorshop. 
Vårens mode och 
mannekänguppvisning.
Kl 11
Holmagårdens 
dagcentral

 2016-03-12 
Lions Svedala 
loppisförsäljning
Kl 10–13
I hörnet av Åbjörnsgatan 
och Gjuterigatan, 
nära tågstationen i 
Svedala

 2016-03-12 
Tidskriftsutförsäljning
Kl 10
Svedala bibliotek 
och Bara bibliotek

 2016-03-14
Insamling av 
påskdekorationer
Dagcentralen tar emot 
påskpynt som du kanske 
tänkt slänga. Vi bygger 
ett litet påskland. 
Går att lämna under 
öppettider.
Bara dagcentral

 2016-03-14 
Tidskriftsutförsäljning
Kl 15
Klågerups bibliotek 

 2016-03-15
Föreläsning: Camilla 
von Lörinszky
Kl 19:15
Sveagatan 12, Svedala

 2016-03-15
Snart är det påsk
Kom och dekorera ditt 
eget påskris. Begränsat 
antal platser.
Kl 13:30 på Solsidan.
Holmagårdens 
dagcentral

 2016-03-16
Språkcafé på 
biblioteket
Kom och prata svenska!
Kl 14:30–16
Svedala bibliotek

 2016-03-17
Föreläsing: Söderslätts-
kvinnor i historien – 
nu finns de på kartan 
Kl 19
Svedala bibliotek

 2016-03-17
Påskpyssel och 
häxsagor
Påskpyssel: Drop in 
15–17:30. 
Sagoläsning: 15:30. 
Ålder 3–7 år.
Klågerups bibliotek

 2016-03-19
Familjelördag
Kl 10–13
Svedala bibliotek

 2016-03-19
Släktforskningens dag
Kl 10–13
Klågerups bibliotek

 2016-03-21
Påskpyssel
Kl 14–17
Bara bibliotek

 2016-03-21
Måndagscafé 
Dagen kommer att 
gå i ”Påskens tecken” 
Kl 14 på Solsidan. 
Holmagårdens 
dagcentral

 2016-03-21
Häxor i biblioteket
Sagor om häxor: 
kl 10  och 15 
Påskverkstad för 
alla åldrar: Drop 
in kl 15–18
Svedala bibliotek

 2016-03-22
Föreläsning: Evert 
Taube i ord och ton 
med Maria Jönsson
Kl 19:15
Sveagatan 12, Svedala

 2016-03-24
Påskfest
Södergökarna 
underhåller oss 
med sång och musik.
Kl 14. Stora salen.
Holmagårdens 
dagcentral 

 2016-03-25
Danskväll i Svedala 
Folkets Hus
Treklangen Anderslöv 
ordnar gammeldans 
till orkester.
Kl 19:30
Svedala Folkets Hus

 2016-03-30
Språkcafé på 
biblioteket
Kom och prata svenska!
Kl 14:30–16
Svedala bibliotek

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

 2016-03-31
Varför tigger rumänska 
romer i Sverige?
Kl 19
Svedala bibliotek


