
SEPTEMBER 2017

Information från polisen: 

Nu när vi går mot den mörkare delen av året så vet 
vi av erfarenhet att antalet inbrott brukar öka. Det 
finns dock en rad saker som du själv kan göra för 
att minska risken att drabbas. Har du koll på dessa? 
Under hösten anordnas tre möten, där du får träffa 
mig, Nena Ermin, kommunens säkerhetschef samt en 
skadeförebyggare från ett försäkringsbolag. Det ska 
bland annat handla om grannsamverkan, en beprö-
vad metod som enligt Brottsförebyggande rådet, 
BRÅ, minskar risken för inbrott med 26 procent. 
Kanske du och dina grannar vill starta en grannsam-
verkansgrupp? Du får också veta mer om DNA-märk-
ning, som är en förhållandevis ny variant av stöld-
skyddsmärkning som avskräcker tjuvar, men också 
ökar chansen att du får tillbaka dina saker om du 
trots allt drabbas. 
Svedala 7 september kl 18–20 i Naverlönnssalen, 
Våning 3 i kommunhuset. Ingång från grinden på 
baksidan, som är öppen mellan kl 17:45–18:05. 
Bara 21 september kl 18–20 i Spångholmsskolans 
matsal. Klågerup 5 oktober kl 18–20 i Klågerup-
skolans matsal.

Läs gärna mer på polisen.se/grannsamverkan, 
polisen.se/markdna och på samverkanmotbrott.se. 
Välkommen/Nena Ermin, kommunpolis i Svedala

VÄLKOMMEN TILL MÖTE
OM BOSTADSINBROTT

TREVLIGA STUNDER PÅ DITT BIBLIOTEK
Under hösten anordnas många aktiviteter och evenemang på just 
ditt bibliotek. Se vad som passar dig bäst på sidan 11. Du hittar 
Språkcafé, Bokfika, Bebisbibblan, Sagostunder bland mycket annat.

Är du över 18 år, vill göra en samhällsinsats och 
tillsammans med andra verka för ett tryggare   
samhälle? Bli polisvolontär!
En polisvolontär är en person som på sin fritid hjälper polisen på 
olika sätt, till exempel i det lokala brottsförebyggande arbetet. 
Det kan handla om att bistå polisen vid olika trygghetsskapande 
insatser och evenemang eller att informera människor om olika 
brottsförebyggande åtgärder. Du får också en unik inblick i polisens 
vardagliga arbete i olika sammanhang. Innan du blir volontär får 
du en bred utbildning och du arbetar alltid under handledning av 
en polis. Under hösten ska polisen rekrytera fler volontärer och den 
27 september kl 18 hålls ett informationsmöte på kommunhuset i 
Svedala. Kom dit och lyssna! På plats finns företrädare för polisens 
volontärverksamhet som berättar mer om vad volontärarbetet 
innebär. Du förbinder dig inte till något genom att gå på mötet, 
utan kom och lyssna och bestäm dig sedan.  

Läs gärna mer och se informationsfilmen på polisen.se/volontar 
Nena Ermin, kommunpolis i Svedala
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Medborgarlöften handlar om att lyssna på vad 
de som bor och verkar i ett område upplever 
som viktigt för att de ska känna sig trygga 
och säkra.
Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbete genom att polisen bygger 
förtroende samt engagerar och involverar medborgare 
tillsammans med lokalsamhällets aktörer. 

Medborgarlöften ska:

• Öka tryggheten.
• Förebygga brott.
• Öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i

det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.
• Stärka förtroendet för polisen.

POLISENS MEDBORGARLÖFTEN 2017
• Polisen ska lägga minst 4 000 timmar (motsvarande

två årsarbetskrafter) på brottsförebyggande och trygg-

MEDBORGARLÖFTEN OCH LOKAL SAMVERKAN

Trygghetsvärdarnas huvudsakliga uppgift är 
att finnas till för dig som medborgare, ung 
som gammal, ute på plats i kommunen. Deras 
närvaro ska förhoppningsvis på sikt leda till 
ökad trygghetskänsla och mindre skadegörelse. 
I trygghetsvärdarnas arbete ingår också att titta 
till kommunala verksamheter under tiden de 
är obemannade. Detta är ett led i att säker- 
ställa den kontinuerliga driften i kommunen så 
att vi har bra förutsättningar för att leverera 
god service till dig som medborgare.

PÅ PLATS VID RÄDDNINGSTJÄNSTENS LARM
Trygghetsvärdarna är semiprofessionella första insats-
personer (FIP) som vid vissa larm svarar på Räddnings-
tjänstens larm. Syftet är att de kan vara snabbare på plats 
och bryta den negativa olycksutvecklingen innan ordinarie 
styrka från Räddningstjänsten är på plats. Vår förhoppning 
är att detta kommer att korta Räddningstjänstens insatstider 
till framför allt de norra kommundelarna med tätorterna 
Bara och Klågerup.

HJÄLPA ANDRA KOMMUNALA VERKSAMHETER
Trygghetsvärdarna har också andra uppdrag som utförs om 
det finns tid och möjlighet. De kan hjälpa andra kommun-
ala verksamheter under jourtid, till exempel kan de hjälpa 

hetsskapande arbete i kommunen under 2017. Tillsyn 
på tider och platser där problemen är framträdande 
kommer att vara prioriterat.

• Polisen och kommunen ska tillsammans hålla minst två
uppstartsmöten för grannsamverkan under år 2017.

• Polisen och kommunen ska tillsammans fånga upp
unga med riskbeteenden såsom vandalisering och
annan kriminalitet. Detta görs genom att skola,
socialtjänst och polis vid behov har gemensamma
bekymringssamtal med aktuella ungdomar och
deras föräldrar.

hemtjänsten med olika uppdrag eller gatujouren att kontrollera 
något om de får flera uppdrag samtidigt.

HUR KONTAKTAR JAG TRYGGHETSVÄRDARNA?
Har du upplysningar till kommunens trygghetsvärdar kon-
taktar du dem via vår e-tjänstportal. Lämna upplysningar till 
trygghetsvärdarna på www.svedala.se. Skriv in ’trygghets-
värdar’ i sökfältet. Trygghetsvärdarna är tillgängliga dygnet 
runt måndag till fredag. Lördagar och söndagar är de i 
tjänst kl 16:30 till kl 8, dagen därpå.

Nu är det dags för årets omgång av Statistiska 
centralbyrån, SCB:s, medborgarundersökning. 
I dagarna får 153 800 invånare i 131 kommu-
ner runt om i Sverige en enkät i brevlådan och 
därmed möjlighet att tycka till om verksamhe-
terna i sin kommun och hur det är att bo och 
leva där. 

I Svedala kommun har ett brev med inloggningsuppgifter 
skickats ut till 1200 personer mellan 16–22 augusti och 
pappersenkäter skickas ut mellan 1–7 september. 
Vi hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt att 
svara på frågorna, då det hjälper oss att få reda på vad 
du tycker fungerar bra och mindre bra i kommunen.

ANDRA SÄTT ATT PÅVERKA
Idé Svedala: Sedan den 15 juni finns möjlighet att smidigt 
lämna förslag till kommunens politiker via www.svedala.se. 

EXAMEN FÖR GLADA 60-PLUS-
SARE I SENIOR SPORT SCHOOL
I juni tog 25 seniorer examen från idrottsskolan Senior 
Sport School, ett samarbete mellan Region Skåne,  
Skåneidrotten och Svedala kommun. Syftet med idrotts- 
skolan är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldran-
de i Skåne, att inspirera till en aktiv och meningsfull fritid 
och att uppmuntra till aktiv roll inom idrotten hela livet. 

Tillsammans har gruppen under tolv veckor, två dagar i 
veckan, fått prova på allt från bowling, basket, gympa, 
golf och mini-tennis. Dessutom har de fått nya kunskaper 
om kost och hjärt-lungräddning.

Jerker Åkesson, samordnare från Svedala kommun, tycker 
att satsningen varit positiv då den skapat mycket glädje 
för deltagarna.
– Vi har haft så många glada 60-plussare i denna kurs,

vi får hoppas att det kan bli en repris för Senior Sport
School så att ännu fler får möjlighet att vara med.

SVARA PÅ SCB:S ENKÄT 
OCH VAR MED OCH PÅVERKA

Förslaget läggs ut på webbplatsen där vem som helst kan 
rösta för eller mot förslaget. Du kan också rösta på andras 
förslag. Förslag som får minst 30 röster kommer, efter att 
90 dagar har gått, lämnas till berörd nämnd. Syftet med 
Idé Svedala är att ge möjlighet för dig att lämna förslag 
som kan leda till en utveckling av kommunens verksamhet 
och service.

Synpunkter och felanmälan: Har du synpunkter av 
enklare karaktär på Svedala kommuns verksamhet? 
Berätta det för oss! Vi tycker det är värdefullt att få ta 
del av dina tankar, idéer eller förslag och det ger oss en 
chans att bli bättre. Synpunkten eller felanmälan lämnar 
du enkelt via www.svedala.se, där du även kan läsa 
tidigare lämnade och besvarade synpunkter.

Sök på www.svedala.se efter Idé Svedala eller 
Synpunkter, Felanmälan – så hittar du rätt.

FÖLJ MED I HUR DET GÅR!
Varje kvartal följer vi upp aktiviteterna, se 
www.polisen.se/medborgarloften och Polisen 
Söderslätt på Facebook

TRYGGHETSVÄRDAR 
– VÅR SATSNING PÅ DIN TRYGGHET

Sarkis Baghadasarian är trygghetsvärd i Svedala kommun.

FÖLJ MED PÅ FLADDERMUS- 
SAFARI LÄNGS SEGEÅ   
31 AUGUSTI
Vi arrangerar en guidad tur vid Segeå där 
vi ska försöka se och höra fladdermöss. 
Vi samlas kl 20 vid gångbron över Segeå 
norr om Aggarpsvallen (fotbollsplanerna) i 
Svedala. Parkering finns vid planerna. 
Safarin varar i cirka 1,5–2 timmar.

Anmälan: Meddela hur många som kommer 
att delta till alexandra.skopal@svedala.se, 
senast 27 augusti 2017.

Guidningen genomförs i samarbete med 
Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd. 
Håll er uppdaterade om evenemanget på vår 
Facebook-sida ´Segeåns Vattendragsförbund 
och Vattenråd’.
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Det har hänt mycket sedan första spadtaget 
togs i februari för Svedalas biobränsleeldade 
panncentral på Bäckgatan i Svedala. Idag 
står huskroppen på plats och i slutet av maj 
kom skorstenen och oljepannan. Även fjärr-
värmekulverten, som distribuerar ut värmen 
till fastigheterna, är i full gång.
– Vi började med att ta vår oljepanna, som 
fungerade som backup, i drift nu innan 
semestern eftersom denna klarar en lägre 
last än vad vår huvudpanna gör säger Sven 
Persson, Svedala Fjärrvärme.

Svedala Fjärrvärme är medlem i ”100% Fossilbränslefritt 
Skåne 2020” och oljepannan kommer därför att eldas 
med bioolja.

ANSLUTNING I AUGUSTI–SEPTEMBER
– Vi planerar att börja ansluta våra kunder under augusti–
september och när det sedan blir kallare väder och vi 
har anslutit merparten av våra kunder så växlar vi över till 
den biobränsleeldade huvudpannan. Pannanläggningen 
kommer att eldas med biobränsle, i form av flis, från 
skogarna runt Svedala samt spillvirke från de lokala in-
dustrierna. På detta vis minimeras transporterna i närom-
rådet vilket även det har en positiv miljöeffekt. Flisen för-
bränns i en panna som har en kapacitet på 5 megawatt.

SPILLVÄRME FRÅN SANDVIK
Bakgrunden till att det nu byggs fjärrvärme i Svedala är 
inte främst att vi kan elda biobränsle eller bioolja, utan  
att vi kan tillvarata spillvärme från Sandvik.

– Det stämmer, vi kommer att kunna ta tillvara på deras 
spillvärme som tidigare har gått till spillo, säger Sven. Det 
är ju en miljövinst för både samhället och Sandvik. Här 
bygger vi en integrerad, hållbar energilösning, något som 
ligger helt rätt i tiden. Delar av fjärrvärmeutbyggnaden är 
finansierad av Naturvårdsverkets satsning ”Klimatklivet” 
och de trycker verkligen på att beviljade projekt ska vara 
hållbart. Klimatklivet beviljar ekonomiskt stöd till åtgärder 
som ger minskade utsläpp av växthusgaser. I takt med att 
fjärrvärmen i Svedala byggs ut kommer uppvärmning med 
el och fossila bränslen (olja och gas) att fasas ut vilket 
kommer leda till en CO2-minskning (koldioxidminskning) 
med 2954 ton/år.

Lördag 7 oktober 2017 är det Kulturnatt  
i Svedala. Kulturnatten är ett årligt åter-
kommande evenemang som arrangeras  
av kommunen, det lokala kultur- och 
föreningslivet, företag och andra eldsjälar.

Nytt för i år är att Kulturnatten äger rum i kulturkvarteren 
i Svedala tätort, där utbudet koncentreras till bland 
annat Gamla Brandstationen, Folkets Hus, Biblioteket, 
Galleri KVIS och Kulturhuset Flamman. 

Besökarna kommer erbjudas en bredd av olika kultur-
upplevelser, framträdanden och aktiviteter och de kom-
mer själva kunna prova på olika sorters kulturaktiviteter.

VILL DU VARA MED?
Vill du, din förening eller företag ansvara för eller leda 
en kulturaktivet under kulturnatten där besökarna får 
möjlighet att aktivt delta, lära sig något nytt, fördjupa 
sig i något, skapa något eller tänka nya tankar?  
Då lämnar du en intresseanmälan som finns på  
www.svedala.se/uppleva/kultur-och-fritid/kultur/ 
kulturnatt-i-svedala.

UPPLEVELSE ELLER DELAKTIGHET
Alla intresseanmälningar tas emot och behandlas – så 
länge det är något slags kulturevenemang och inte 
kan uppfattas som stötande eller strider mot kommunens 
kultur- och fritidsplan. Besökaren ska uppleva eller vara 
delaktig i något under evenemanget, det räcker inte 
med att enbart dela ut information om en organisation 
eller verksamhet.

FRILUFTSBADET I     
SVEDALA FRÄSCHAS UPP
En gummiduk som täcker bottnen och väggarna på bas-
sängen på Friluftsbadet i Svedala kommer att sättas upp 
under hösten. Gummiduken är permanent, den går att laga 
och har en garanti på 10 år. Den är vit med svarta linjer, 
så att stora bassängen får 8 banor. Startpallar och nya 
badstegar kommer också att monteras.

– Ja hela Friluftsbadet behöver en uppfräschning. I år har 
vi målat och bytt ut toalettstolar och handfat i damernas 
omklädningsrum. Vi diskuterar också hur utemiljön ska 

KULVERTNÄT SNART PÅ     
BÖKEBERGSGATAN OCH MALMÖVÄGEN
Även kulvertnätet börjar nu växa fram inne i Svedala 
tätort. Sedan tidigare finns både fram- och returledning-
en dragna genom Sandviks område och nu fortsätter  
utbyggnaden vid Ågatan och Kyrkogatan. Därefter står 
området med flerfamiljshus mellan Bökebergsgatan och 
Malmövägen på tur. Det är nästan bara HSB-föreningar 
i detta område och gensvaret från deras sida har varit 
väldigt bra.
– Framför allt är det nog den ekonomiska besparingen 
som lockat, men det är även många som vill lämna den 
utländska gasen och istället satsa på lokala bränslen  
och spillvärme.

Kulvertnätet distribuerar ut värmen från panncentralen till 
kundernas fastigheter. Ambitionen är att förlägga så stora 
delar som möjligt av kulvertnätet i grönytor, men ibland 
måste det grävas i gator och trottoarer. Schakten där 
kulvertnätet läggs ner blir som mest 1, 2 m djupa och  
2,5 m breda därför är det viktigt med avspärrningar och 
att dessa respekteras.

INFORMATION I KOMMUNENS KANALER
– Vi har en tät dialog med kommunen och för diskussioner 
om var och när det lämpar sig att vi gräver. Vi kommer 
fortlöpande att informera om var vi kommer att gräva i 
Svedala genom kommunens informationskanaler.

Utbyggnaden av hela fjärrvärmenätet är tänkt att ske 
i 2–3 etapper för att till slut kunna leverera cirka 30 
gigawatt-timmar värme till Svedala tätort. 

Ute i kundernas fastigheter installeras undercentraler som 
oftast är placerade i före detta pannrum. Undercentralerna 
består av pumpar och värmeväxlare samt styrutrustning 
som ser till så att den värme och det varmvatten som 
önskas kommer till fastigheten. Ett enkelt och robust system 
som borgar för underhållsfrihet.

Mer information på finns på www.svedalafjarrvarme.se.

kunna upplevas mer attraktiv och säker, säger Jerker  
Åkesson, samordnare på Kultur och fritid. 

– Den nya gummimattan blir ett lyft. Vi har haft problem 
med utfällningar av färg i alla våra bassänger och det 
kostar att ständigt behöva måla om, fortsätter Jerker.

Ett medborgarförslag och en motion har gjort att  
diskussionen om ett inomhusbad har tagit fart igen.  
Förutsättningarna ska utredas innan politikerna fattar  
beslut. Första mötet är i augusti och utredningen  
beräknas vara klar i december.

EXEMPEL PÅ KULTUREVENEMANG:
• Konst
• Dans
• Musik
• Performance
• Föredrag/Folkbildning
• Litteratur
• Teater
• Kreativa aktiviteter av olika slag
• Workshop
• Film

En referensgrupp med representanter från kommunen 
och kultur- och föreningslivet går igenom inkomna 
intresseanmälningar och beslutar om evenemanget  
ryms inom kriterierna för Kulturnatten. 

Kulturenheten i Svedala ansvarar för samordning  
och programinformation samt marknadsföring av 
kulturnatten i sin helhet.

KULTURNATTSPÅSEN
Det finns en summa pengar avsatta till Kulturnatten, 
en så kallad Kulturnattspåse. Ur denna kan alla 
arrangörer äska medel. Bifoga en beräknad kostnad 
för ditt arrangemang tillsammans med ansökan. 
Medel kommer att fördelas under september.

Anmäl dig, din förening eller ditt företag till  
Kulturnatten senast den 1 september 2017.   
Intresseanmälan finns på svedala.se. 

FJÄRRVÄRMEVERK GER MILJÖVINST

I höst fräschar vi upp Friluftsbadet i Svedala.
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SNART STARTAR     
SENIORGYMNASTIKEN
Varmt välkommen du som är senior och vill träna tillsammans 
med andra seniorer! Seniorgymnastiken börjar i september 
enligt följande: Kuben i Bara: Torsdagar kl 13 (start 7/9). 
Svedala sporthall (bordtennislokalen): Tisdagar kl 10–10:45 
(start 5/9). Fredagar kl 10–10:45 (start 8/9). Holmagården, 
Kapellvägen 27 i Svedala: Måndagar kl 9 samt kl 10 (start 
den 4/9). Tisdagar kl 10:30 (start 5/9) Obs! Lättgympa. 
Anmäl dig till Holmagården på telefon 040-626 85 12. 
Anmälan krävs då det endast finns plats för 20 personer per 
pass. Seniorgymnastiken är kostnadsfri och det är endast till 
Holmagården som det behövs en föranmälan. Välkomna!

NYTT OM FIXARJAN
FixarJan, som ger dig som är pensionär och bor i 
Svedala kommun praktisk hjälp med vardagliga 
sysslor, utgår från och med 4 september från 
Stella dagcentral istället för Holmagårdens dagcentral. 
FixarJan arbetar måndag–fredag, kl 8–16. 
Telefon 040-626 84 25.

BOKA SENIORDAGARNA DEN  
10–13 OKTOBER REDAN NU
Temat är ”För säkerhetens skull”. Arrangemanget kommer att vara 
på Holmagårdens dagcentral i Svedala den 11 oktober, på 
Värbygården i Bara den 12 oktober och på Solgården i Klågerup 
den 13 oktober. Håll utkik efter programmet, som bland annat 
finns att läsa i nästa nummer av SvedalaNytt. 

BYPROMENADER MED   

REISNERT OCH GULLBERG

Anders Reisnert, före detta stadsantikvarie och Karin 

Gullberg, stadsarkitekt i Svedala kommun tar dig med 

på spännande bypromenader där historia och framtid 

varvas med reflektioner och frågor. Bypromenaderna 

behöver du inte anmäla dig till och i september är   

det dags igen.

Klågerup 5 september kl 18–19:30.   

Mötesplats: Gamla Stationshuset/   

I Ur och Skur Väderleken på Stationsvägen 13.

Bara 19 september kl 18–19:30.   

Mötesplats: Värbygården, Värbyängen 200.

Svedala 26 september kl 18–19:30.   

Mötesplats: Kommunhuset, Åbjörngatan 7.

FÖRELÄSNINGSSERIE       
OM PSYKISK OHÄLSA I HÖST
Under hösten kommer Vård och omsorg att erbjuda fyra föreläsningar inom 
psykisk ohälsa. De fyra föreläsningarna har rubrikerna återhämtning, sömn, 
bipolaritet och psykos. Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla. 
Mellan kl 17:30–18:30 följande datum ges föreläsningarna: 19/9, 25/10, 
21/11 och den 7/12. Håll utkik på vår hemsida www.svedala.se. 

PROGRAM SVEDALA MOTOR- & VETERANDAG 2017

FORTSATTA MÖTEN 
MELLAN KRIMINALVÅRDEN 
OCH KOMMUNEN I HÖST
I september startar möten mellan Kriminalvården och 
kommunen som ska leda fram till en lokaliseringsstudie 
för den framtida kriminalvårdsanläggningen. Lokalise-
ringsstudien, som ligger till grund för tänkbara platser 
för anläggningen, ska sedan behandlas politiskt i 
kommunen.

Kl 8 Storgatan och angränsade gator öppnas upp för upp-
ställning av fordon. Infart vid Stortorget från Kyrkogatan. Alla 
utställare anvisas plats av funktionärer från Svedala MK.  
Av säkerhetsskäl vill vi ha alla fordon på plats senast kl 9:45.

Kl 9 Veteranmarknaden öppnar på Stortorget.

Kl 10 Butiker öppnas i centrum. Svedala MK:s fikatält på  
Stortorget öppnas för servering. (Efter kl 10:00 ingen körning  
på gågatan utan särskild eskort av funktionär!)

Kl 10–13 Även i år kommer Internationella MC-rallyt Skåne  
Rundt med förkrigsekipage (före 1945) att passera Svedala  
på förmiddagen. Detta särskilda arrangemang anordnas av 
Motorcykelhistoriska Klubben i Skåne. Första ekipage beräknas 
ankomma cirka kl 10. OBS Detta är en cirkatid.

Stoppet på Bankgatan i Svedala ger åskådarna vingslag från 
åren 1911–1945 när mc-industrin gick på högvarv i Europa  
och Sverige. Förarna och passagerarna är iklädda tidsenliga 
mc-kläder och man både luktar och hör historiens vingslag  

passera när mer än 150 ekipage kör in på Bankgatan vid 
torget och stannar för en kontroll.

Kl 10–15 Räddningstjänsten visar upp sitt höjdfordon på Stor-
torget, kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) 
håller invigningstal kl 13:15. Trygghetsvärdarna visar sitt fordon.

Kl 11–13:30 Prova på att vara cirkusartist! Cirkusskola för barn! 
Familjecirkus på Storgatan. Detta arrangemang sponsras av 
Svedala kommun.

Kl 11–14 Juryn går runt och gör sin bedömning inför valet av 
fordon ”Best in Show 2017” i tre olika klasser plus ett fritt pris 
enligt beslut av Juryn.

Kl 14:15 Juryn meddelar sina beslut ”Best in Show”. Utdelning 
av 4 pokaler.

Kl 14:30 Vinstdragning vid scenen på Stortorget. 20 vinster 
dras bland deltagande fordonsutställare.

Kl 15 Avslutning av Motor- och veterandagen. 

6
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Nu erbjuder vi dig som kommuninvånare att 
låna elcykel! Vi hoppas att du tycker detta är 
ett bra tillfälle att antingen prova en elcykel 
för första gången eller helt enkelt bara ef-
tersom du behöver låna en cykel. Genom att 
välja cykel istället för bil bidrar du till bättre 
miljö och renare luft. Med hjälp av en elcykel 
kommer du fram snabbare och det är lättare 
att cykla långt, i backar och i motvind. Låne-
tiden är fem dagar och elcykeln hämtas på 
onsdagar och lämnas på måndagar kl 8–9.

TVÅ ELCYKLAR
Våra två elcyklar som du kan låna är av märket Crescent, 
med ställbar sadel och cykelkorg. Du ordnar själv med  
cykelhjälm. En depositionsavgift på 500 kr kommer att tas 
ut och ska täcka onormalt slitage och ovarsamhet, detta 
gäller dock inte vid punktering. Avgiften kan endast betalas 
med kort när cykeln hämtas hos Kundservice i kommun-
huset. Pengarna återbetalas när cykeln lämnas tillbaka i 
samma skick som när den hämtades ut. Elcykeln ska  
förvaras inlåst nattetid. Läs även det avtal som ska skrivas  
på innan cykeln lånas. Glöm inte att visa legitimation.

BOKA ELCYKEL
Cykeln bokas genom att kontakta Kundservice på   
040-626 80 00. Cykeln hämtas på kommunhuset i  
Svedala (Åbjörngatan 7) onsdagar kl 8–9 och återlämnas 
följande måndag kl 8–9, vilket innebär att lånetiden är 
fem dagar. Kontakta Kundservice om det skulle uppstå 
problem med elcykeln, fel upptäcks, eller om du har frågor 
under utlåningstiden.

NY TEMALEKPLATS I BARA
Dubbeldammarna i Bara får en efterlängtad temalekplats 
som kommer omringas av nya träd och planteringar. 
Lekplatsen ska föra tankarna till området där hav möter 
land. Det kommer även upp ett nytt staket runt dammarna. 
Dubbeldammarna kommer på sikt att utvecklas till en mer 
stadsliknande park. I investeringsbudgeten finns avsatt 
ytterligare medel för området år 2019. Byggandet av 
temalekplatsen är den första etappen, och beräknas vara 
klar under senhösten.

UTEGYM, OMGJORD DUBBELLEKPLATS   
OCH HUNDRASTGÅRD I KLÅGERUP
Mycket har hänt i Klågerup under sommaren. Dubbellek-
platsen, söder om Björktrastgränd, har gjorts om och där 
står nu istället ett utegym och en nyrenoverad lekplats. Lite 
längre norrut, utmed gång- och cykelstråket söder om  
Klågerupskolan, har den 4 000 kvadratmeter stora,  
inhägnande hundrastplatsen äntligen öppnats.
 
GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄTET FÖRBÄTTRAS
Vi fortsätter att utveckla Svedala kommuns gång- och 
cykelvägnät. Utmed Frejagatan och Algatan i Svedala 
är gång- och cykelvägarna redan färdigställda, och 
mellan Solskensgatan och Toftaängen pågår byggnationen. 

BUTTERFLY 
PÅ KULTURHUSET   
FLAMMAN 4 OKTOBER
Biljetter till Malmö Operas kammaropera   
”Butterfly” på Kulturhuset Flamman 4/10, finns  
nu på Svedala bibliotek, tel 040-62 68 203. 
Operan handlar om en amerikansk löjtnant som 
gifter sig med den unga geishan Cio-Cio-San 
för att roa sig, medan hon tar äktenskapet på 
djupaste allvar – en kulturkrock som får katastro-
fala konsekvenser. Publiken får ta del av falsk 
och sann kärlek, trolöshet och svek, längtan och 
hopplöshet. På ett annat plan handlar det om 
könsroller, imperialism, överlägsenhet och under-
dånighet. Butterfly är en miniversion av Puccinis 
Mme Butterfly, ett av operalitteraturens mest 
berörande verk. 

LÅNA EN ELCYKEL AV OSS!
ATT CYKLA ELCYKEL
Det finns en on/off-knapp för eldriften samt sju växlar. 
Elmotorn ger dig assistans upp till 25 km/h, därefter slås 
den av. Vid bromsning kopplas eldriften ur. Vi rekommen-
derar att eldriften kopplas ur vid låga hastigheter, rödljus, 
snirklig cykling eller liknande eftersom den vid dessa till-
fällen kan dra iväg lite oväntat då du börjar trampa. För 
att eldriften ska hjälpa till måste du trampa hela tiden.

BATTERI
Batteriet ska laddas i inomhusklimat över 17 grader,  
laddningskabel medföljer (batteriet tas av med hjälp av 
nyckel). Den genomsnittliga räckvidden är 40–60 km. 

NYCKLAR
Det finns tre nycklar till elcykeln. En nyckel går till själva 
cykellåset, precis som på en vanlig cykel, vid bakhjulet. 
Den andra nyckeln går till batteriet som tas av när det ska 
laddas. Den tredje nyckeln går till vajerlåset.

UTVÄRDERING
När du lämnar tillbaka elcykeln lämnar du också in  
utvärderingen som du fick vid hämtningen.   
Ha en trevlig cykeltur och cykla försiktigt!

Sträckan utmed Åbjörngatan mellan Bankgatan och 
Hantverkaregatan kommer också under året att få ny 
gång- och cykelväg.

ANSIKTSLYFT FÖR STATIONSOMRÅDET I SVEDALA
Nu ger vi stationsområdet i Svedala en uppfräschning. 
Området får ett estetiskt lyft och blir en plats som ska 
upplevas tryggare att vistas på. Den första åtgärden är 
en upprustning av parkeringsplatserna i direkt anslutning 
till stationsområdet.

Bilparkeringen får ett tilltalande lyft med ny in- och utfart, 
asfalterad yta och markerade platser. Så kallade gabioner, 
boxar fyllda med krossat tegel från lokala Bara Mineraler, 
ger en passande inramning. Ny belysning ger ett lyft både 
utseendemässigt och för den upplevda tryggheten. Det blir 
nya ytor att vistas på när så småningom busskuren flyttas 
närmare perrongen.

NY TORGYTA I BARA
I hörnet Värbyvägen-Torggatan bygger nu Peab en ny 
torgyta. Syftet är att skapa en välkomnande entré till Bara 
centrum. Detta är en del av arbetet med Torggatans nya 
gestaltning. Nya trädplanteringar och ny belysning ska 
ge en trevlig inramning till den nya torgytan. Arbetet 
pågår och beräknas vara klart efter sommaren.

Nytt och fint i tätorterna

Svedala kommun firar sitt 40-årsjubileum på olika sätt under året. Vi har arrangerat 
bypromenader i Bara, Klågerup och Svedala, naturvandringar längs Segeå och 
bjudit på Svedalabakelsen under midsommarfirandet vid Killehuset i Bara och vid 
firandet av Klågerupsdagen i Klågerup. 
Nu har turen kommit till Svedala tätort och aktiviteten är boulespel kl 10–13 och  
kl 17–19. Vi hoppas kunna locka boulespelare från alla kommundelar – Bara, 
Klågerup, Svedala och andra platser i kommunen. Aktiviteten passar både dig  
som är nybörjare och dig som har erfarenhet sedan tidigare. Instruktörer visar hur  
det går till. Svedala kommun bjuder på fika i form av Svedalabakelsen under tiden 
som boulespelet är igång. Mer info, se www.svedala.se/kalender. Välkomna!
 

Tid: 5 september kl 10–13.  
Samling kl 10 för spelstart.
Kvällsboule kl 17–19. 
Plats: Stortorget i Svedala.

 Birgitta Lindbäck, Svedala Boule.

JUBILEUMSBOULE
5 SEPTEMBER



Klågerups bibliotek – Bokfika
Välkommen på bokfika. Vi träffas, fikar och pratar om 
böcker som vi har läst eller vill läsa. Kom med boktips 
eller lyssna på andras. Biblioteket bjuder på fika.
Föranmäl gärna till biblioteket.klagerup@svedala.se 
eller på 040-626 89 08. Klågerups bibliotek, 
onsdagar 27/9, 25/10 och 22/11, kl 14:30–16. 

Klågerups bibliotek – Filmklubb
Biblioteket visar film för vuxna. Kontakta biblioteket för 
närmare information om vilka filmer som kommer visas. 
Föranmäl gärna till biblioteket.klagerup@svedala.se 
eller på 040-626 89 08. Klågerups bibliotek, tisdagar 
19/9, 24/10, 28/11, kl 15.  
Kontakt: karin.blom@svedala.se.

Klågerups bibliotek 
Föredrag: Fru Görvel – stamfrun till Torups slott
Guiden Eva Roos Davidsson berättar om historien bakom 
Görvel Fadersdotter och Torups slott med anledning av 
500-årsminnet. Klågerups bibliotek, tisdag 3/10, kl 19. 
Gratisbiljetter kan hämtas på biblioteket från den 19/9. 
Kontakt: karin.blom@svedala.se.
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Alla är vi experter på föräldraskap. Egentligen 
krävs ingen forskning för att övertyga oss om 
att bra relationer med våra barn är viktiga. 
Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så 
självklart hur vi åstadkommer det. De flesta 
föräldrar kan känna igen sig i vardags-
situationer där relationer sätts på prov.

VÄRDEFULLA TIMMAR
Folkhälsoinstitutet fick 2010 ett uppdrag av regeringen att 
understödja föräldraskapsstöd som riktar sig till alla föräldrar. 
ABC påbörjades som ett utvecklingsprojekt inom denna 
satsning. Namnet valdes för att betona att det handlar om 
alla barn och för att tydliggöra barnets perspektiv. Under 
föräldraträffarna ingår till exempel att reflektera kring hur 
barnet kan ha upplevt olika situationer, att visa kärlek till sitt 
barn utifrån barnets behov och att bekräfta barnets känslor.

START I HÖST
Från och med hösten 2017 erbjuder Svedala kommun 
ABC-träffar. ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt 
tema. Hela programmet pågår under ungefär två månader 

Visste du att det finns en särskild dag för civilkurage och 
medmänsklighet i Sverige? Den 27 augusti, på Raouls 
namnsdag, hedras minnet av Raoul Wallenberg som räd-
dade livet på tiotusentals judar under andra världskriget.
Hans gärning i Budapest är unik. Genom mod, kunnighet, organisations-
förmåga, uppfinningsrikedom och fräckhet räddade han tiotusentals judar 
undan förintelsen. Raoul föddes 1912 faderlös, hans pappa hade gått 
bort tre månader innan Raoul föddes. Raoul växte upp ensam med sin 
unga mamma Maj och med farfar Gustaf Wallenberg i en betydelsefull 
roll. Gustaf Wallenberg ville att sonsonen skulle skaffa sig internationell 
erfarenhet och stifta bekantskap med främmande kulturer.
Vi i kommunen kommer under hösten att ta tillfället i akt att berätta lite  
mer om Raoul Wallenbergs gärningar. Det gör vi både i skolan och i våra 
kanaler. Det finns möjlighet att som privatperson bidra till ett långsiktigt 
arbete för ett medmänskligt samhälle med fokus på nästa generations  
ledare. Du tar ställning för de mänskliga rättigheterna och ett stort civil- 
kurage hos unga. Tillsammans kan vi skapa ett medmänskligt 
samhälle där varje människa kan göra skillnad. Läs mer på 
www.raoulwallenberg.se. Pressbild från www.raoulwalenberg.se

RAOUL WALLENBERGS DAG 27 AUGUSTI 
– EN DAG FÖR CIVILKURAGE    
OCH MEDMÄNSKLIGHET

NYTT FÖR FÖRÄLDRAR I HÖST: ABC-TRÄFFAR
och varje möte tar cirka två och en halv timme. Grupp-
träffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp 
har som mest 10 deltagare. Alla är föräldrar till barn i 
åldrarna 3–12 år. På träffarna tar vi del av både varandras 
erfarenhet och forskning. Lärdomar och insikter har vi 
sedan med oss och praktiserar hemma mellan träffarna.

INFORMATION, DISKUSSION OCH ÖVNINGAR
Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap 
med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om 
hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan 
arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter 
kan förebyggas. Information och diskussion varvas med 
övningar och filmer. 

Vid träffarna erbjuder vi barnpassning till barn från 3 års 
ålder och vi bjuder självklart på fika till både barn och 
vuxna! Träffarna hålls på någon av kommunens skolor eller 
förskolor, vi meddelar tid och plats inför kursstart. Anmälan 
görs via www.svedala.se. Sök på ’abc’, för att läsa mer. 
Välkommen!

Svedala bibliotek 
Avslutningsfika Sommarboken för vuxna
Vi avslutar sommarläsningen med bokfika och ett 
dignande bokbytarbord. Dela med dig av dina  
boktips eller få tips av andra. Svedala bibliotek,   
9/9 kl 10:30–11:30. Kontakt: Hanna Nilsson, 
040-626 82 03, biblioteket.svedala@svedala.se.

Svedala bibliotek – Språkcafé
Kom och prata svenska! Välkommen du som vill   
träna på det svenska språket och du som redan   
talar svenska och vill hjälpa till. Svedala bibliotek,   
varje onsdag 30/8–13/12, kl 15:30–17:30.  
Kontakt: Hanna Nilsson, hanna.nilsson@svedala.se  
eller 040-626 82 03.
Språkcaféet sker i samarbete med ABF. 

Bara bibliotek – Bokfika
Vi pratar böcker vi läst eller vill läsa. Kom med egna 
lästips eller lyssna på andras. Bara bibliotek, 13/9, 
kl 14. Rekommenderad ålder: vuxna. Anmälan senast: 
samma dag. Kontakt: Bara bibliotek 040-626 89 70 
eller biblioteket.bara@svedala.se.

Klågerups bibliotek – Bebisbibblan
Kom till biblioteket och träffa andra barn och deras 
vuxna. Vi fikar och läser tillsammans. Äldre syskon 
är också välkomna! Klågerups bibliotek, varannan  
måndag, ojämna veckor, 28/8–18/12. 
Kl 9:30–11:30. Kontakt: anna.nilson@svedala.se.

Svedala bibliotek – Sagostunder
Välkommen på sagostund! Sagostunden är öppen för 
alla och separat program finns att hämta på biblioteket. 
Ingen föranmälan. Grupper bokas på 040-626 82 03. 
Svedala bibliotek, måndagar 11/9–27/11, kl 10 och 
kl 15. Kontakt: sara.elmqvist@svedala.se.

Klågerups bibliotek – Handarbetscafé
Kom till biblioteket och ta med dig ditt handarbete! 
Vi träffas, fikar och handarbetar tillsammans. Föranmäl 
gärna till biblioteket.klagerup@svedala.se eller på 
040-626 89 08. Klågerups bibliotek, torsdagar 21/9, 
19/10 och 16/11, kl 14:30–16:30. Kontakt: 
karin.blom@svedala.se.

Eva Roos Davidsson guidar oss i historien.

Kontakt: Ellinor Härefors, kurator, telefon: 040-626 89 32, ellinor.harefors@svedala.se



FÖR FLER AKTIVITETER OCH DETALJERAD INFO GÅ IN PÅ 
WWW.SVEDALA.SE/KALENDER ELLER RING KUNDSERVICE PÅ 040-626 80 00

KALENDER

Kulturhuset Flamman, G:a Brandstationen, Holmagårdens dagcentral samt Stella dagcentral ligger i Svedala. Detta är ett urval av 
vad som händer i vår kommun. Med reservation för ändringar. Meddela oss ditt evenemang via www.svedala.se/tipsa-om-aktivitet

Utebliven SvedalaNytt? Vänligen kontakta Tidningsbärarna på 010-498 20 00, info@tidningsbararna.se
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 2017-05-28—10-22
Söndagar
Visning av Torups slott
Kl 11 och kl 12:30
Torup

 2017-08-24—09-28
Torsdagar
Torsdagshäng på 
biblioteket
Kl 14–17
Bara bibliotek

 2017-08-30—12-13
Onsdagar
Språkcafé
Kl 15:30–17:30
Svedala bibliotek

 2017-08-26
Svedala Motor- och 
Veterandag
Kl 9–15, Stortorget, 
Svedala centrum

 2017-08-26—08-27
Konstutställning med 
växter och bildelar
Lör kl 10–15, sön kl 
11–15. Galleri KVIS

 2017-08-26
Träningens dag hos 
Friskis och Svettis 
Svedala
Kl 10–13, Kyrkskolan, 
Svedala. Kl 10–11:30. 
Samling kl 10. Torups 
friluftsgård

 2017-08-26
Sommarboksavslutning
Kl 11–12
Svedala bibliotek

 2017-08-27
LONA-dagen vid Segeå
Kl 11–13
Aggarpsvallen, bron norr 
om fotbollsplanerna

 2017-08-28
Rådgivning starta 
eget eller utveckla ditt 
företag?
Kl 9–12
Kommunhuset, Svedala

 2017-08-28
Bebisbibblan
Kl 9:30–11:30
Klågerups bibliotet

 2017-08-28
Kvällstur för  
fågelintresserade
Kl 18–20:30
Samling på parkeringen 
vid Svedala sporthall

 2017-08-29
Klågerupinitiativet, 
möte & workshop
Kl 18–20
Tejarps gård, Klågerup

 2017-08-30
Fladdermusvandring
Kl 20
Torups friluftsgård

 2017-08-31
Fladdermussafari längs 
Segeå
Kl 20–22
Norr om Aggarpsvallen, 
Svedala

 2017-09-01
Träffas och Trivs –  
Sticklingbytardag
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2017-09-02—09-03
Visuell kultur skapad 
med fotografier av 
Christina Karlsson
Kl 11–15
Galleri KVIS

 2017-09-03
Bokskogens dag
Kl 10–15
Bokskogen, Torup

 2017-09-04
Måndagscafé Hunden, 
människans bästa vän?
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens  
dagcentral

 2017-09-04
Kvällstur för  
fågelintresserade
Kl 18–20:30
Samling på parkeringen 
vid Svedala sporthall

 2017-09-05
Business Lunch Break 
Näringslivet i Svedala
Kl 11:30–13
Kommunhuset, Svedala

 2017-09-05
Bypromenad i Klågerup 
med Reisnert & 
Gullberg
Kl 18–19:30
Samling vid gamla 
stationshuset och Ur  
och Skur förskola

 2017-09-06
Eleven O’Clock Tea
Kl 11–12:30
Stella dagcentral

 2017-09-06
Bokfika
Kl 14:30–16
Klågerups bibliotek

 2017-09-07
Storbingo med Bosse 
Carlson
Kl 13–15:30
Holmagårdens  
dagcentral

 2017-09-07
Kronhjortsbröl vid 
Vomb
Kl 18–21:30
Samling på parkeringen 
vid Svedala sporthall

 2017-09-07
Fladdermussafari längs 
Segeå
Kl 19:30–21:30
Norr om Aggarpsvallen, 
Svedala

 2017-09-08
Träffas och trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2017-09-09
Bakluckeloppis
Kl 10–13
Stortorget, Svedala

 2017-09-09
Avslutning sommar-
boken för vuxna
Kl 10:30–11:30
Svedala bibliotek

 2017-09-09
Svampsafari
Kl 11–15
Samling vid Torups 
friluftsgård

 2017-09-09—09-10
Visuell kultur skapad 
med fotografier av 
Christina Karlsson
Kl 11–15
Galleri KVIS

 2017-09-11
Bebisbibblan
Kl 09:30–11:30
Klågerups bibliotek

 2017-09-11
Sagostund
Kl 10–10:30
Kl 15–15:30 
Svedala bibliotek

 2017-09-11 
Måndagscafé –  
Tror du på storken?
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens  
dagcentral

 2017-09-12
Sagostund
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2017-09-13
Sagostund
Kl 09:30–10
Klågerups bibliotek

 2017-09-13
Bokfika
Kl 14–15:30
Bara bibliotek

 2017-09-14
Melodikryss
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2017-09-15
Seniorshop med  
mannekänguppvisning
Kl 10–15
Stella dagcentral

 2017-09-16
Svampsafari
Kl 11–15
Samling vid Torups 
friluftsgård

 2017-09-16
Dans till Liljas orkester
Kl 19:30–00:00
Svedala Folkets Hus

 2017-09-17
Natursnokarna
Kl 10–12:30
Samling på parkeringen 
vid Svedala sporthall

 2017-09-18
Sagostund
Kl 10–10:30
Kl 15–15:30
Svedala bibliotek

 2017-09-18
Måndagscafé i 
piraternas värld
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2017-09-19
Filmklubb
Kl 15–17
Klågerups bibliotek

Utgivningsplan 2017: 28/9, 26/10, 30/11. 

Fotograf: Scandinav bildbyrå, Frida Karlsson, Lotta Heinegård, Ann 
Mellblom, Kenneth Hellman, TA Fotografi, Johan Palmgren, 
Nina Gilljam, Bacha Hassan, Polisen, Ingimage.

 

 
facebook.com/svedalakommun 
facebook.com/jobbaisvedala
facebook.com/   
arbeteintegrationsvedala 
facebook.com/bibliotekenisvedala 
facebook.com/naringslivsvedala
facebook.com/kvutis
facebook.com/maltidsservice-
svedalakommun

 
  
@KvUtiS Kvalitet och utveckling   
i Svedala kommuns skolor

@RTJSvedala Räddningstjänsten   
i Svedala

Lediga tjänster och jobbinspiration:  
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. Kommunfull-
mäktige går även att se via webb-tv 
på svedala.se.

Kultur- och fritidsnämnden 
6 september kl 18:30–21

Teknisk nämnd 
12 september kl 17–19

Socialnämnden 
31 augusti, 28 september  
kl 18:30–20 

Kommunfullmäktige
13 september kl 19–21 

@svedala_kommun
Inblick för dig som vill söka ett 
jobb: @jobba_i_svedalakommun


