
OKTOBER 2016

Det ska vara enkelt att starta, driva och ut-
veckla företag i Svedala kommun. Och precis 
som många andra kommuner så arbetar vi 
med en rad åtgärder för att kommunen ska 
upplevas så. 

När Svenskt Näringsliv gjorde sin undersökning om före-
tagsklimatet i landets kommuner så visade den att för få 
företag i Svedala har kunskap om vårt näringslivsarbete. 
Vi vet att vi gör mycket men om informationen om arbetet 
stannar i kommunhuset – ja, då tappar vi stora delar av 

VAD VI GÖR FÖR ATT SKAPA   
ETT GOTT FÖRETAGSKLIMAT

Till alla kulturälskare

KULTUR FÖR ALLA SMAKER
I oktober finns massor av kulturevenemang att välja bland. Är du 
operafantast kan du se Lucrezia Borgia (Malmö Opera) spelas den 
5 oktober på Kulturhuset Flamman. Biljetterna kostar 140 kr och du kan 
köpa dem på Svedala bibliotek. Lördag den 8 oktober är det Kulturnatt. 
Bibliotekens roliga aktiviteter och spännande föreställningar i oktober 
hittar du på sista uppslaget. 

den positiva effekten. Så vad gör vi då för företagsklimatet i 
kommunen? Här följer några exempel.

MÖTEN OCH DIALOG
Något vi prioriterar är möten och dialog. Vi besöker ofta 
företagare i deras vardag för att få bättre kunskaper och 
förståelse för deras villkor och förutsättningar. Företagen får 
möjlighet att framföra sina synpunkter och vilka förväntningar 
som finns på vårt näringslivsarbete. En regelbunden dialog  
så att vi förstår varandras verklighet är nödvändig. Hittills i   
år har vi genomfört 40 företagsbesök och fler ska det bli.



2

UPPMÄRKSAMHET
Vi synliggör också gärna näringslivet i Svedala kommun på 
svedala.se och i sociala medier. Det kan vara nyetablerade 
företag eller företag som har utmärkt sig på något sätt. Här 
publiceras även aktuella händelser och rapporter som kan 
vara till nytta för eller av intresse för företagen i kommunen. 
Nyligen skrev vi om att det bara tar en vecka för att få ett 
serveringstillstånd i Svedala. Det är en av de kortaste hand-
läggningstiderna i landet. En snabb och effektiv handlägg-
ning samt låga avgifter för tillstånd är också viktigt för ett 
bra klimat för näringslivet.

MÖTESPLATSER OCH NÄTVERK
Våra näringslivsfrukostar är bra exempel på mötesplatser 
för nya kunskaper och erfarenhetsutbyte. Frukostarna är väl-
besökta och har alltid ett tema och en inbjuden föredrags-
hållare. På sikt planerar vi även för företagsluncher och 
ett digitalt nyhetsbrev med företagsinformation. Dessutom 
träffar vi frekvent olika företagsnätverk, till exempel Svedala 
Business Group, och informerar om vad som är på gång i 
kommunen.

UTVECKLING OCH FRAMTID
Förutom att uppmärksamma de etableringar som finns så  
är arbetet med att stimulera nyetableringar viktigt för att 
skapa ett brett och kompletterande utbud av näringar.  
Dels för den lokala handeln men också för fler arbetstill-
fällen i kommunen.

Aktuellt är utvecklingen av handels- och industriområden i 
Svedala tätort för att locka nyetableringar men också göra 
områdena ännu attraktivare för företagen som redan finns 
där. Vi vill skapa nya flöden, nya grannar och nya affärs-
möjligheter. Ett bra företagsklimat, helt enkelt.

Om du vill få nyhetsbrev med information om kommunens 
arbete med näringslivet, inbjudningar till näringslivsfrukostar 
eller om du vill att vi ska besöka ditt företag, läs mer på:
www.svedala.se/arbeta/naringsliv
www.facebook.com/naringslivsvedala

Bekanta dig med nya 
bostadsområdet Åkerbruket

Konst till    
Åkerbruket i Svedala
Svedala kommun bjuder in yrkesverksamma konstnärer att lämna intresse-
anmälan för konstnärlig gestaltning på torget, vid parkens norra del och 
huvudentré i det nya området Åkerbruket i Svedala! 

Intresseanmälan ska i detta första skede inte innehålla färdiga skisser utan 
vara just en intresseanmälan och visa 5–10 bilder på representativa verk, 
information om tidigare uppdrag, CV, F-skattsedel och kort beskrivning av 
konstnärens verksamhet. Urvalet kommer att ske i fyra steg. Intresseanmälan 
och mer information hittar du på: www.e-avrop.com/svedala/e-Upphand-
ling/Default.aspx. Senast måndag 24 oktober 2016 vill vi ha din anmälan.

PENDLARPARKERINGEN I   
KLÅGERUP FRÄSCHAS UPP ...
Just nu håller vi på att rusta upp pendlarparkeringen längs 
Malmövägen-Bangårdsvägen i Klågerup. De vildvuxna  
buskarna har tagits bort och vi lägger ny asfalt och skapar 
fler parkeringsplatser. På så sätt blir parkeringen mer  
tillgänglig, vilket kan ge fler möjlighet att ställa bilen och  
åka kollektivt istället.

... OCH ÅTERVINNINGSSTATIONEN 
I KLÅGERUP ÄR FLYTTAD
I och med upprustningen av parkeringen har vi flyttat återvin-
ningsstationen som stått på platsen. Nu står den cirka 200 
meter norrut, i korsningen Stationsvägen-Bangårdsvägen. 
Detta är en tillfällig lösning. Kärlen kommer att flyttas när vi 
fått bygglov till en annan, mer hållbar uppställningsplats.

LYSER DET PÅ DAGEN?
Under hösten kommer vi att inspektera den offentliga 
gatubelysningen. Vi kontrollerar om något behöver lagas 
eller bytas ut inför den mörka tiden på året. Under tiden för 
inspektionen kommer belysningen att vara tänd under dag-
tid. För felanmälan av belysningen kontakta kundservice: 
telefon 040-626 80 00.

VILL DU FÅ VA-INFORMATION  
FRÅN OSS VIA SMS ELLER MEJL? 
Vill du få information om till exempel varför trycket helt  
plötsligt försvinner i vattenkranen eller om det inte kommer 
något vatten alls? Då ska du registrera ditt mobilnummer  
eller din mejladress i vår e-tjänst som finns på svedala.se 
och heter Driftinformation. 

När du har loggat in och registrerat dig kommer du kunna 
få information via sms eller till din mejl vad som har orsakat 
avbrottet i vattenförsörjningen. Du kommer även snabbt 
kunna få information om vi skulle behöva gå ut med  
kokningsrekommendationer för att vattenkvaliten inte är 
tillräckligt bra.

MER OM PENDLING 
I Svedala tätort finns parkeringsplatser i anslutning till 
pågatågsstationen. Parkering är tillåten i 24 timmar. Intill 
Ågatan-Timmergatan, söder om järnvägsspåret finns cirka 
100 tillfälliga parkeringsplatser på grusbelagd yta. Det 
finns också en mindre parkering vid förlängningen av 
Storgatan i närheten av tågstationen.

Säkert är du nyfiken på vilka hustyper som kommer att uppföras på nya området 
Åkerbruket söder om Svedala. På plats finns representanter från Svedala kommun 
och samtliga husföretag: Kärnhem, Myresjöhus, OBOS och BoKlok. Förutom att  
se de olika hustyperna, finns möjlighet att få närmare inblick i det nya skol- och 
idrottsområdet som kommer att byggas intill. Ungdomsbrandkåren håller grillen 
varm och kaffe serveras. Barnen har möjlighet att se och känna på en av de stora 
grävskoporna på nära håll. Varmt välkomna! 

Parkering finns i anslutning till Södra infarten i Svedala.

 VÄLKOMMEN TILL VÅR VISNINGSDAG
SÖNDAG 2 OKTOBER, KL 12–15

På Storgatan i Svedala finns nya, trevliga skulpturer.    
Läs mer om dessa på sidan 4.

NYA SKULPTURER I CENTRUM 
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VÄLKOMMEN 12–14 OKTOBER

Årets tema – Ett gott skratt förlänger livet!
Onsdag 12/10, kl 11–16
Svedala församlingshem
Kl 11–13 Tipsrunda med temat:
Glädje och skratt!
Kl 11–16 Rullatorservice. Under  
dagen erbjuder hjälpmedelstekniker  
service av rullatorer och det finns  
möjlighet att ställa frågor.
Kl 12:15–12:30 Musik och lyrik 
i kyrkan.
Kl 13 Invigning av Britt-Marie Ryd,
PRO Svedala. Presentation av
program och utställare. 

Kl 13:10 Föreläsning med fokus på
Humor och hälsa – skrattets inverkan
på kropp och själ. En kompott av
skämt, allvarliga funderingar, dikter
och bygdevisor.
Föreläsare Christer Glader/Dr Glader.
Kl 14 Svedala församling bjuder på
fika. I samband med fikan finns  
möjlighet att träffa utställare.
Kl 14:30 Årets Svedalamästare av
tipsrundan utses samt priser delas ut   
till plats 1-2-3.

Kl 14:45 Countrysångerskan Linda
Lundqvist underhåller med en repertoar
av humor, vitsiga visor och allsång.
Utställning kl 12:30–16 Utställare: Vård 
och omsorg Svedala kommun, Pensionärs-
föreningarna, Svedala församling, Pensio-
närsrådet, Sveaklinikens äldremottagning,
Svedala Folktandvård, Studieförbundet
vuxenskolan, Svedala Anhörigförening,
WiMix Resurs, Svedalahem, dagcentralerna 
och Fixarservice i Svedala kommun.

Torsdag 13/10, kl 13–16
Värbygården
Kl 13 Invigning av Mats Magnusson,
präst i Värby församling. Presentation
av program och utställare.
Kl 13–16 Rullatorservice. Under dagen 
erbjuder hjälpmedelstekniker service   
av rullatorer och det finns möjlighet att 
ställa frågor.
Kl 13:10 Föreläsning med fokus på
Humor och hälsa – skrattets inverkan 
på kropp och själ. En kompott av skämt,
allvarliga funderingar, dikter och
bygdevisor. Föreläsare Christer Glader/
Dr Glader.
Kl 14 Värby församling bjuder på fika.
I samband med fikan finns möjlighet att
träffa utställare.
Kl 14:45 Kvartssamtal med Mats
Magnusson.
Kl 15 Musikunderhållning av Karna
Bertilsson och Björn Forsberg, sång
samt Kjell-Owe Dahlman, piano.
Utställning kl 13–16 Utställare: Vård och 
omsorg Svedala kommun, Pensionärsför-
eningarna, Värby församling, Pensionärs-
rådet, Bokskogens äldremottagning,   
ABF, Svedala Anhörigförening, WiMix
Resurs, Svedalahem, dagcentralerna
och Fixarservice i Svedala kommun.

Fredag 14/10, kl 14–16
Solgården
Kl 14 Invigning av Anna-Stina Nished,
enhetschef på Solgården och presentation
av program.
Kl 14:10 Svedala kommun bjuder på fika.
Kl 15 Underhållning: Schlagerdrottningen
Ulla Billquist presenteras i ord och   
ton av Ann-Marie Svensson och Mats  
Larsson. 

Seniordagarna arrangeras av Svedala
kommun i samarbete med Svenska
Kommunal Pensionärers Förbund (SKPF),
SPF Seniorerna, PRO Bara, PRO Svedala, 
Värby församling samt Svedala församling.
Med reservation för ändringar i programmet.

Information
Vid frågor kontakta Holmagårdens 
dagcentral, telefon 040-626 85 12.

Anmälan till skjuts
Skjuts erbjuds 12 oktober från Bara till
Svedala samt 13 oktober från Svedala
till Bara, tur och retur. Begränsat antal
platser finns. Ring senast 3 oktober till
Holmagårdens dagcentral. 

Christer Glader.

Mats Larsson och Ann-Marie Svensson spelar  
Ulla Billquist.

NJUT MER, CYKLA OFTARE
I SVEDALA CENTRUM 
På Storgatan i Svedala kommer bänkar, pappers-
korgar och cykelställ att bytas ut då de befintliga 
har blivit gamla och slitna. Cykelställen och en 
del papperskorgar är redan utbytta. Vi har även 
satt ut två nya, fina bänkar på Stortorget och två 
kattskulpturer längs gatan samt en skulptur utanför 
biblioteket  – en ”Björnsoffa”, där de små kan vila 
sig. Skulpturerna, som är skapade av den danska 
formgivaren Lissy Boesen, är gjorda av betong  
och krossad granit. I oktober byter vi ut resterande 
papperskorgar och vi sätter ut tillgänglighets- 
anpassade bänkar i träslaget jatoba, ett hållbart 
och vackert rödbrunt träslag.

CYKLA MER!
Vår utveckling av gång- och cykelnätet fortsätter och vi 
är snart klara med gång- och cykelbanan som går längs 
Kyrkogatan i Svedala, det vill säga sträckan mellan 
Järnvägsgatan och Storgatan. Vi har även kunnat påbörja 
byggandet av en gång- och cykelbana från Kyrkogatan 
mot Stationsplan, och vi ber därför om överseende för 
eventuella störningar.

Den 7–8 oktober kan du som privatperson eller företagare 
gratis besöka femte upplagan av Nätverk Svedalas  
SvedalaMässa. Här tar du del av vad en rad av bygdens 
företag kan erbjuda.

Som besökare erbjuds du även möjligheten att lyssna till 
intressanta föreläsningar, vara med när Årets Nätverkare 
koras och själv vara delaktig i att utse årets bästa monter. 
När du blir fikasugen finns ett café på plats mitt i hallen. 
Överskottet från caféet går till välgörande ändamål.

Önskar du som företagare ställa ut under mässan finns 
ännu chansen att göra en sista-minuten-bokning på  
svedalamassan.se. Nätverk Svedala har som sin slogan 
”vi hjälper varandra att synas” och mässan ska synliggöra 
vad Svedala har att erbjuda de som bor och verkar här. 
Tillsammans, men bara då, håller vi bygden levande, och 
visst vill vi alla det? 

Välkommen att besöka SvedalaMässan fredag 7 oktober 
kl 11–17 och lördag 8 oktober kl 10–16. Gratis inträde.

VÄLKOMNA TILL SVEDALAMÄSSAN

SVEDALA KOMMUN FINNS PÅ PLATS PÅ SVEDALAMÄSSAN
Välkommen till vår monter på SvedalaMässan. Vi bjuder bland annat på intressanta föreläsningar: 

Fredag kl 11–11:45 – Karin Gullberg, stadsarkitekt – Första intrycken av Svedala. 
Fredag kl 12–12:45, 15–15:45 – Bertil Lager, bygglovsingenjör, Torbjörn Wahlström, byggnadsinspektör – Att söka bygglov.
Lördag kl 10–10:45 – Linda Wolski, miljöstrateg – Cykling, potential för kommunen.
Lördag kl 11–11:45 – Anna Cedergren, miljöchef – Hur jobbar vi med nedskräpning? 
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För första gången är Svedala kommun med 
i en nationell undersökning som vänder sig 
till vuxna personer med funktionsnedsättning 
inom boende och daglig verksamhet enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS). Undersökningen går till så att 
var och en fyller i en enkät med hjälp av ett 
särskilt webbverktyg som heter Pic-O-Stat. 
Enkäten omfattar åtta frågor. 

VILL KUNNA MÄTA KVALITETEN
– Hos oss är det 42 personer som erbjuds delta i under-
sökningen, berättar enhetschef Jenny Hellstrand. De flesta 
bor i någon av våra gruppbostäder och har också daglig 
verksamhet. 

Det innebär att brukarna svarar dels på frågorna om sitt 
boende och dels med utgångspunkt från daglig verksamhet, 
avslutar Jenny. 

Syftet är att få fram jämförbara mått på kvalitet inom  
gruppbostäder och daglig verksamhet. Måtten kan vi   
sedan jämföra med andra kommuner och över tid.  

ÅTTA FRÅGOR ATT BESVARA
Enkäten omfattar åtta frågor och avser att fånga de  
tre kvalitetsområdena självbestämmande, trygghet och 
bemötande.

Kvalitetsuppföljning 
inom vården och omsorgen

ANHÖRIGA 
UPPMÄRKSAMMAS
En påminnelse: Kom till Holmagården i 
Svedala torsdagen 6 oktober, kl 13:30. 
Vård och omsorg arrangerar särskilt 
program på Nationella anhörigdagen.  

MÅLTIDENS DAG 20 OKTOBER
Måltidens dag 20 oktober kommer att uppmärksammas på  
våra äldreboenden och dagcentraler. Årets tema är måltid med 
smaker från Medelhavet och en välkomponerad måltid kommer 
att serveras. Du som har matdistribution erbjuds möjlighet att 
äta i gemenskap med andra på Holmagården, Solgården, 
Stella eller på Toftaängen. 

Anmälan ska göras senast 10 oktober till köken:
Holmagården 040-626 85 11, Toftaängen 040-626 85 35, 
Solgården 040-626 84 53.

BRUKARUNDERSÖKNING 
INOM LSS

– Jag tycker det är jättespännande, säger Elisabeth Andersson 
och Fredrik Axelsson håller med. Det är bättre att själv få trycka 
på datorn jämfört med när någon annan frågar, säger Fredrik. 

LÄS MER PÅ SVEDALA.SE
Resultatet blir klart i slutet av januari 2017 och kommer att 
presenteras på vår webbplats svedala.se. 

Gå in på svedala.se för mer information.
Använd sökfunktionen: Brukarundersökning funktionshinder.

Fredrik Axelsson och Elisabeth Andersson.

I oktober är det dags för Svedala kommuns årliga kvalitetsuppföljning inom Vård och omsorg. Anhöriga   
och brukare får möjlighet att svara på frågor om bemötande, tjänsten, vården, självbestämmande, inflytande, 
trygghet, aktivt liv, information, hur synpunkter beaktas, kompetens, förtroende, tillgänglighet och en  
totalbedömning av verksamheten. Enkäter kommer att skickas ut i mitten av oktober och sista svarsdatum   
för alla berörda är 28 oktober. Resultatet är helt anonymt och kommer att redovisas i december.

SVEDALA I SKÅNSKA   
TOPPEN I SKOLRANKING
I Lärarnas Riksförbunds senaste undersökning av 
landets skolor hamnade Svedala kommuns   
skolor på plats 20 i Sverige och plats 6 i Skåne. 
Enligt undersökningen finns i Skåne några av 
landets bästa skolor. Såväl Lomma, Höganäs, 
Lund, Kävlinge, Vellinge och Svedala finns med 
på topp 20-listan. Lärarnas Riksförbunds mätning 
är sammansatt av flera olika mått på elevers 
resultat, vilka resurser som läggs på skolan och 
hur stor del av lärarkåren som är legitimerad.

NAVERLÖNNSKOLAN FIRADE 

FÖRBÄTTRADE SKOLRESULTAT

En solig dag i slutet av augusti firade Naverlönnskolan i 

Svedala sina mycket goda resultat för läsåret 2015/16. 

Det blev tårta och ett härligt ballongsläpp på skolgården.

BARA VARA – DANSPROJEKT
Lördag 8 oktober kl 15 är du som är intresserad av dans och går 
på högstadiet/gymnasiet, välkommen till Svedala Folkets Hus.  
Här  träffar du dansarna Sandra Ohlsson och Linn Eriksson och 
kan få reda på mer om dansprojektet Bara Vara. Sandra och 
Linn ger smakprov på de workshops/dansklasser som kommer att 
hållas både på Svedala Folkets Hus och på Kuben i Bara i höst. 

– Tillsammans med kommunens ungdomar kommer vi att arbeta 
fram en dansföreställning under temat ”Påverkan och val”, säger 
Sandra, som håller i trådarna tillsammans med Linn.
Föreställningen kommer att ha premiär 1 november.
Om du är intresserad: sandra.ohlsson@live.se, 0729-24 23 54 
eller Linn på Linn.eri@hotmail.com, 0706-30 63 23.
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SVEDALA KOMMUN PRESENTERAR ÅRETS KULTURNATT
Folkets Hus
Kl 14–22  Konst- och hantverksutställning i samarbete med  
 Galleri KVIS. Musik med Cicci Landén.
Kl 14  Knattekultur, Cordelia Kvist 
 Möt den vandrande pinnen Cordelia Kvist och  
 hennes småkrypsvänner fjärilen, humlan, eldflugorna,  
 dyngbaggen och dagsländorna. En vacker  
 musiksaga som lyfter värdet av våra olikheter och   
 vikten av mångfald. Från 3 år.
Kl 15  Sandra Ohlsson och Linn Eriksson startar upp   
 dansprojektet ”Bara Vara” för unga (högstadiet).
Kl 16–17    Kultur-quiz med Ulrika Liljenström. En tävling med   
 frågor om högt och lågt, nära och långt borta!
Kl 18–19  Ulrika Knutsdotter, föreläsning om sorg och  
 läsning ur boken ”Det sitter en elefant på  
 min rygg”.
 
Galleri KVIS
Kl 14–22  Konst- och hantverksutställning i samarbete med  
 Galleri KVIS. Musik med Cicci Landén. 

Kuben i Bara
Kl 14–22  Bara härads musik och kulturförening presenterar  
 trubadurafton med lokala musiker.
 Villaföreningen i Bara - Bildspel om Bara, från mark   
 och från luft.
Kl 16–17  Monica & Kjell´s Linedance 
 Linedanceuppvisning och prova-på.

Café HosMig, Argentinsk grillkväll
Kl 18:30              Argentinsk grill med entrecôte, två sorters korvar,  
 sallad, papa mayo (hemgjord potatissallad), ris,   
 pebre, chimichurri och bröd. Dryck medtages.  
 240:-/person Bokning: 070-623 56 94 eller  
 ticolena@hosmig.com. Mat serveras från kl 18:30. 

Svedala kyrka, Svedala församling
Kl 20     ”What a wonderful world!”
 Körsång i skymningen med Svedala Manskör   
 och Svedala Kyrkokör under ledning av  
 Torgny Centre och Kristina W Svensson.

Ungas Fritid, Mötesplatsen i Svedala
Kl 18–21  DJ-workshop med DJ’n och ljudteknikern Matilda   
 Årestad. Ålder 13-18. Anmäl dig senast den  
 3/10 till 0709-89 64 12.

Musik på dagcentraler och äldreboenden - Jonas Almqvist
Kl 11  Solgården, Klågerup 
Kl 13  Holmagården, Svedala 
Kl 14  Stella, Svedala 
Kl 16  Toftaängen, Svedala 

Svedala bibliotek
Kl 16–22  Försäljning av gallrade böcker, litteraturquiz,    
 pyssel och fika till självkostnadspris
Kl 16–18:30  Drop-in skapande workshop: Följ med på   
 lagom läskigt äventyr med ÅterSKAPAs  
 verkstad. Vi får höra den rysliga sagan ”De    
 bortglömda benens hämnd” och sen hjälps vi 
  åt att skapa våra egna nattvarelser. För alla    
 barn! Ingen föranmälan.
Kl 20  Möt Kalle Lind - morgonpratare i P4 Malmö   
 hus men också författare, krönikör och samlare av  
 udda fakta om bortglömda människor och ord. 
 Hans senaste bok ”Skånsk-svensk ordbok” tar han  
 med sig till biblioteket, tillsammans med en portion 
 anekdoter, infall och saker han har tänkt på. OBS!   
 Begränsat antal platser. Biljetter kan hämtas på  
 biblioteket från lördagen den 1 oktober.
                  
Bara bibliotek
Kl 15–20  För barnen: Under kulturnatten blir det sång, 
 tipspromenad, pyssel och fika till självkostnadspris i   
 Ugglans café. På torget kan ni testa ponnyridning.
Kl 15:30 Ulrikas smålåtar. Ålder 3–5 år. Kom på en härlig 
 sångstund med spännande musik och  roliga rörelser.  
 Du får träffa papegojan som älskar karameller,  
 elefanten som stampar takten, apan som hoppar och 
 många fler. Gratisbiljetter på biblioteken från  
 måndagen den 26 september.
Kl 18  Möt Kalle Lind - morgonpratare i P4 Malmö, se  
 information under Svedala Bibliotek.  
 Obs! Begränsad tillgänglighet på  
 vuxenavdelningen denna lördag.

Kulturnatt på Storgatan i Svedala med Svedala Handel
Kl 16–20  Butikerna längs Storgatan håller kvällsöppet.
Kl 16  Parad med Svedala Blåsorketer från Naverlönnskolan.

Café Monopol
Kl 11–23  Café och underhållning med Jonas & Lelle och  
 Musikskolan. 

Graffiti och skapande på Storgatan (gamla ICA)
Kl 16–20  Tillsammans med konstnären Ann Engqvist, kommer du  
 bland annat kunna utforska dina graffitiskills och   
 skapa din egen kompis.
 
Anita på Börringekloster
Kl 18–21  Klosterkväll i Hildegard von Bingens anda.
 Ogrässoppa, örtagårdsstek och björnbär-klosterlikör. 
 Musik: Ensemble Laude Nouvella, från medeltid  
 till renässans.

I förra numret av SvedalaNytt berättade vi om enkla knep som  
främjar en fungerande natur, vilket får positiva konsekvenser för hur  
du mår. Ekosystemtjänster kallas de produkter och tjänster från naturens 
ekosystem som bidrar till vårt välbefinnande. Det handlar om vanliga 
produkter som spannmål, kaffebönor och träråvara samt tjänster som att 
rena vatten, reglera klimat och pollinera växter. Vi människor får nyttan 
antingen direkt, som när växter producerar syre, eller genom en insats, 
som när vi bedriver jordbruk som ger livsmedel.

Kanske har du haft besvär av bin och getingar under sensommaren?  
Bin och humlor är viktiga för pollineringen, vilket i sin tur är viktigt för 
människan. Många bin och humlor drunknar ofta i sökandet efter vatten 
och har svårt att hitta platser där de kan skydda sig från regn. Ett så  
kallat bihotell som ser ut som ett litet hus kan vara både kul för barnen 
och bra att att ha i trädgården. Det ger bin någonstans att bosätta sig 
och ger skydd mot andra djur. Finns i välsorterade byggvaruhus. 

Källa: www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster

ANGELÄGNA FÖRELÄSNINGAR 
I höst kommer Vård och omsorg att erbjuda olika  
föreläsningar baserat på olika diagnoser inom psykisk  
ohälsa. Föresläsningarna är öppna för alla och kost-
nadsfria. Samtliga föreläsningar är på Månsgatan 5  
i Svedala och börjar kl 17:30.

Tisdag 25 oktober. Ångest: Föreläsare    
Lena Drynjeff & Duke Shane. 

Tisdag 22 november. Neuropsykiatri: Föreläsare  
Ulrika Prishoff & Loes Vollenbroek.

Tisdag 6 december. Depression/Utbrändhet: Föreläsare 
Martin Hultén & Ann-Charlotte Björklund.

Vi bjuder på fika. Föranmäl till:     
natasha.regnell@svedala.se, 040-626 80 17.  
Välkommen.

Bihotell, ett perfekt kryp-in för bin och getingar.

SÅ MYCKET BÄTTRE 
MED EKOSYSTEMTJÄNSTER

SÅNGAREN TOMMY JUTH    
KOMMER TILL SVEDALA
Tommy Juth kommer till Svedala Folkets Hus 5 oktober kl 18. 
Svedala Anhörigförening, Röda Korset Svedala och Lions Club Svedala 
står för värdskapet. 

För biljettbokning ring senast 30 september till: 
Bengt Lindkvist, 0739-55 78 04
Anita Dahlström, 0708-25 99 19
Håkan Nilsson, 0734-04 24 06 (efter kl 16)
Biljetterna kostar 100 kronor. Kaffe och tilltugg serveras.

OM PSYKISK OHÄLSA I HÖST
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Knattekultur i ny lokal 8 och 29 oktober
Lördagarna 8 och 29 oktober, kl 14, är det  
Knattekultur för de allra minsta – för barn från ca 3 
år – på Svedala Folkets Hus, Repslagaregatan 1, i 
Svedala. Arrangörer är Svedala kommun, Musik i 
Syd och S.M.U.R.F.

Den 8 oktober handlar deT om den vandrande  
pinnen Cordelia Kvist och hennes småkrypsvänner 
fjärilen, humlan, eldflugorna, dyngbaggen och 
dagsländorna. Medverkande: Duo Tempera.  
Fri entré.

Den 29 oktober framför Natalie Eriksson (klari-
nett) och Ali Sabah (oud) programmet ”Resor över 
vatten”. Nalle står vid havet och tänker på alla som 
har väntat länge, som fått lämna allt bakom sig, 
överleva och komma fram. Det bjuds på Nallesång 
och magiska toner och barnen kan ta med sin egen 
nalle på konserten! Förköp på Svedala bibliotek. 
Resterande biljetter i entrén.

Bara bibliotek onsdag 5 oktober kl 19
Forskarturnén från Lunds universitet: KORTA KJOLAR  
OCH EXPONERADE BEN – 1920-TALETS NYA MODE, 
Emma Severinsson föreläser.

Det svenska 1920-talet inleds med att kvinnor får rösträtt, 
samtidigt etableras en ny skönhetskultur och populärkulturen 
får allt mer utrymme. Modet präglas av korta kjolar som 
exponerar kvinnors ben på ett vis som aldrig tidigare varit 
möjligt. Kvinnobenen får stort utrymme i media och de korta 
kjolarna görs till symbol för en rad olika fenomen så som 
frihet, svenskhet och modernitet. Biljetter på biblioteken från 
måndag 19 september. Gratis inträde.

Svedala och Bara bibliotek lördag 8 oktober
KULTURNATT med bland annat litteraturquiz och fika till 
självkostnadspris. Svedala bibliotek kl 16–22. Försäljning 
av gallrade böcker

Kl 16–18:30: Drop-in workshop: Följ med på lagom-läskigt 
äventyr med ÅterSKAPAs verkstad. 

Kl 20: Möt Kalle Lind – morgonpratare i P4 Malmöhus  
men också författare, krönikör och samlare av udda fakta 
om bortglömda människor och ord. Hans senaste bok  
heter ”Skånsk-svensk ordbok” och handlar inte bara om ord 
utan också om skånska traditioner, attityder och personer. 
Den tar han med sig till biblioteket, tillsammans med en 
portion anekdoter, infall och saker han har tänkt på. OBS! 
Begränsat antal platser. Biljetter kan hämtas på biblioteket 
från lördag 1 oktober.

Bara bibliotek kl 15–20

Kl 18: Möt Kalle Lind – morgonpratare i P4 Malmöhus men 
också författare, krönikör och samlare av udda fakta om 
bortglömda människor och ord. Hans senaste bok heter 
”Skånsk-svensk ordbok” och handlar inte bara om ord utan 
också om skånska traditioner, attityder och personer. Den 
tar han med sig till biblioteket, tillsammans med en portion 
anekdoter, infall och saker han har tänkt på.   
OBS! Begränsat antal platser. Biljetter kan hämtas på 
biblioteket från lördagen den 1 oktober. Obs! Begränsad 
tillgänglighet på vuxenavdelningen denna lördag.

SPÄNNANDE PÅ BIBLIOTEKEN
För barnen: Under Kulturnatten blir det sång, tipspromenad, 
pyssel och fika till självkostnadspris i Ugglans café. 

Kl 15:30: Ulrikas smålåtar. Ålder 3–5 år. Kom på en  
härlig sångstund med spännande musik och roliga rörelser. 
Du får träffa papegojan som älskar karameller, elefanten  
som stampar takten, apan som hoppar och många fler.   
Samarrangemang mellan Bibliotek och Kultur. Gratisbiljetter 
på biblioteken från måndag 26 september.

Svedala bibliotek måndag 10 oktober kl 10–11
DINOSAURIEMORGON
Dinosaurieexperten Elisabeth Einarsson från Lunds universitet 
berättar om dinosaurier!  Följ med på en resa 80 miljoner 
år tillbaka i tiden då dinosaurier levde här i Skåne. 
Vi träffar de olika förhistoriska djuren och lär oss om hur de 
såg ut och hur de levde. Vi avslutar med att titta och känna 
på några riktiga fossiler. För dig mellan 4–10 år. Begränsat 
antal platser. Ring och boka på 040-626 82 03.

Klågerups bibliotek måndag 24 oktober kl 19
Forskarturnén från Lunds universitet: 
OM GLÖMSKA OCH ANDRA ”MINNESFEL”
Minnet är avgörande för vem vi är och hur vi beter oss. 
Mikael Johansson, professor i psykologi vid Lunds universitet, 
ger oss en inblick i minnets och glömskans mekanismer, 
finns det falska minnen och aktiv glömska. Biljetter på  
biblioteken från måndag 10 oktober. Gratis inträde.

Svedala bibliotek onsdag 26 oktober kl 19
FÖRFATTARAFTON – Anna Karolina
Med egna erfarenheter av tufft polisarbete har Anna  
Karolina skapat en serie actionfyllda polisromaner, där  
de manliga hårdkokta kriminalarna fått sin kvinnliga  
motsvarighet. Debuten kom 2014 med Stöld av babian 
och till hösten kommer tredje boken om polisen Amanda 
Paller. Biljetter på biblioteken från måndagen den   
10 oktober. Pris: 50 kr.

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

Svedala, Bara och Klågerups bibliotek   
31 oktober – 4 november
HÖSTLOV = LÄSLOV
Vecka 44 är det för andra året i rad läslov i hela Sverige. 
Vi kommer i stämning inför allhelgonahelgen med massor 
av spännande aktiviteter. Vad sägs om deckarmysterier 
med LasseMaja, filmvisning i Bara eller Zombieskräck med 
serietecknaren Jimmy Wallin? Håll utkik på vår hemsida och 
Facebook för mer information. Välkomna i höstrusket!

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

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

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

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

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

Svedala bibliotek 31 oktober kl 13 och kl 15
MYSTERIER FÖR SMÅ
Mystiska sagor om mysterier. Ingen föranmälan.   
Grupper bokas via telefon 040-626 82 03 eller mejl:   
biblioteket.svedala@svedala.se.

Kalle Lind.

Anna Karolina. Ali Sabah spelar oud och Natalie Eriksson klarinett.

Cecilia Ekmark spelar flöjt och Marit Sjödin cello.



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: 29/9, 27/10, 24/11 

Bilder i detta nummer: Svedala kommun, Jeanette Widén,   
Berit Henryson, Per-Olof Annerfeldt, Lars Jansson, Freja Billengren,  
Anna Brånhede, Ingimage.

Utebliven SvedalaNytt? Vänligen kontakta Tidningsbärarna på 010-498 20 00, info@tidningsbararna.se
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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

 

 
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.

Kultur- och fritidsnämnden 
5 oktober kl 18:30–20:30 

Teknisk nämnd 
11 oktober kl 17–19

Kommunfullmäktige
12 oktober kl 19 

Socialnämnden 
20 oktober kl 18:30–20:30

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 

2016-10-02–10-28
Konstutställning  
med Mariana Groparu

 2016-09-29
Näringslivsfrukost
”Sponsring - mer än att 
bara putta in pengar”
Kl 7:30
Bokskogens Golfklubb

 2016-09-29
Balanstest
Kl 14
Bara dagcentral

 2016-10-02
Historisk trädgårdsvis-
ning Torups slottspark
Kl 11:15 och 12:45
Samling i Expo Torup 
i Stallarna.

 2016-10-03
Anhörigvecka: före-
läsning med Lisbeth 
Pipping
kl 18:30–20:30
Marbäcksskolan

 2016-10-04
Föreläsning: Nedslag 
i Malmös spännande 
historia
Kl 19:15–21
Kulturhuset Flamman
Svedala föreläsningsförening

 2016-10-05
Dinosauriemorgon
Följ med på en resa 
80 miljoner år tillbaka 
i tiden då dinosaurier 
levde här i Skåne.
Kl 10–11
Svedala bibliotek

 2016-10-05
Tommy Juth
Kl 18–20
Svedala Folkets Hus
Anhörigförening, Röda Korset 
Svedala och Lions Club Svedala.

 2016-10-05
Föreläsning: Korta 
kjolar och exponerade 
ben –1920-talets nya 
mode. Föreläsare: 
Emma Severinsson. 
Forskarturnén från Lunds 
universitet. 
Kl 19–21
Bara bibliotek

 2016-10-05
Opera: Lucrezia Borgia
Malmö Opera ger sig  
ut på turné med en 
riktig belcanto-opera 
Kl 19
Kulturhuset Flamman 

 2016-10-07–10-08
SvedalaMässan
7/10: kl 11–17 
8/10: kl 10–16
Svedala sporthall

 2016-10-08
Kulturnatt
En hel dag med gratis 
kultur i alla dess former 
Från kl 18
Svedala

 2016-10-08 
Kulturnatt – Jonas 
Almqvist underhåller
Kl 13
Holmagårdens 
dagcentral

 2016-10-08
Kulturnatt
Musikunderhållning 
av Jonas Almqvist 
Kl 14:30 
Öppet kl 14–16
Stella dagcentral

 2016-10-08
Lions loppisförsäljning
Kl 10–13
I hörnet av Åbjörngatan 
– Gjuterigatan, Svedala

 2016-10-09
Historisk trädgårds-
visning av Torups 
slottspark
Kl 11:15 och 12:45
Samling i Expo Torup i 
Stallarna

 2016-10-10
Informationsträff 
anhöriga: Självskadebe-
teende och ätstörningar
Kl 17–18:30
Kulturhuset Trelleborg
Allmänpsykiatriska mottagningen 
Trelleborg i samarbete med an-
hörigcenter Trelleborg, Svedala 
kommun, Vellinge kommun och 
intresseföreningar.

 2016-10-11
Föreläsning: Dubai 
och Abu Dhabi
Föreläsare: Thomas 
Johnsson, Hässleholm
Kl 19:15–21
Kulturhuset Flamman
Svedala föreläsningsförening

 2016-10-15
Elitserien damer 
Svedala volleybollklubb
Svedala – Hylte/
Halmstad
Kl 15
Svedala sporthall

 2016-10-15
Gammeldans till 
orkestern Liljas
Treklangen Anderslöv
Kl 19:30
Svedala Folkets Hus

 2016-10-17
Föreläsning om hundar
Kl 18:20–21
Svedala Veterinärpraktik

 2016-10-18
Föreläsning: Ett möte 
med Japans kultur
Föreläsare: Matias 
Nowak, Lund.
Kl 19:15–21:00
Kulturhuset Flamman
Svedala föreläsnings-
förening

 2016-10-21 
Boktips
Hanna Nilsson från 
biblioteket pratar om 
höstens böcker. 
Kl 13:30
Stella dacentral

 2016-10-22
Elitserien damer 
Svedala volleybollklubb
Svedala – RIG
Kl 15
Svedala sporthall

 2016-10-24
Föreläsning: Om 
glömska och andra 
”minnesfel”
Forskarturnén från 
Lunds universitet.
Kl 19–21
Klågerups bibliotek

 2016-10-25
Psykisk ohälsa: 
Föreläsning om ångest
Föreläsare Lena Drynjeff 
och Duke Shane.
Kl 17:30
Månsgatan 5, Svedala

 2016-10-25 
Bio: ”En man som heter 
Ove”
Kl 13:30
Holmagårdens dagcentral

 2016-10-25
Föreläsning: Nyheter 
på sekunden
Föreläsare: Johanna  
Hellström, Sveriges 
Radio i Malmö
Kl 19:15–21
Kulturhuset Flamman
Svedala föreläsningsförening

 2016-10-26
Författarafton med 
Anna Karolina
Skrivit boken Stöld 
av babian och snart 
kommer tredje boken om 
polisen Amanda Paller
Kl 19–21
Svedala bibliotek

 2016-10-26
Höstfest
Sång och musik av 
Per-Åke Nilsson
Kl 13:30 
Holmagårdens dagcentral

 2016-10-28
Musikunderhållning
Dan-Inge Jonsson under-
håller med nostalgilåtar, 
önskelåtar och dragspel.
Kl 13:30
Stella dagcentral  

 2016-10-29
Familjelördag – Lasse-
majas detektivbyrå
Hjälp dem att lösa myste-
riet på barnavdelningen
Kl 10–13
Svedala bibliotek

 2016-10-30
Yddingeloppet 2016
Ett av Skånes största 
terränglopp.
Kl 10–12
Torups motionsanlägg-
ning i Bokskogen

 2016-10-31–11-04
Höstlov
Biblioteken Svedala, 
Bara och Klågerup

 2016-10-31 
Måndagscafé: 
”Slipsar & Törringelund”
Leif Jönsson visar sin 
slipssamling och 
berättar om sin tid med 
Törringelund. 
Kl 13:30 
Holmagårdens dagcentral


