
DECEMBER 2018 & JANUARI 2019

Vem skottar vintervägarna? Snöröjning och halkbekämp-
ning är ofta ett omdebatterat ämne. Vi röjer och bekäm-
par de vägar som kommunen ansvarar för och gör detta 
enligt en speciell prioritering med målet att huvudgatorna 
och de stora gång- och cykelstråken ska vara halkfria när 
morgontrafiken sätter igång. Vad många inte vet är att 
fastighetsägaren själv, det vill säga du som radhus- och 

villaägare eller ägare till annan fastighet alltid är skyl-
dig att röja snö och bekämpa halka på trottoaren framför 
huset. Finns det ingen trottoar gäller det även att hålla 
motsvarande bredd intill fastigheten halkfri. Glöm inte att 
ta det försiktigt i det skånska vintervädret!
Läs om prioriteringsordningen på www.svedala.se eller 
ring Kundservice på 040-626 80 00 om du har frågor.

VINTERVÄDER PÅ INGÅNG

JULSTÄMNING FÖR ALLA 
– HITTA DIN FAVORIT

Under jul och nyår finns många stämningsfulla aktiviteter och 
evenemang. På sidorna 11–13 hittar du program för julmark-
nader, luciafirande, juldans och julkonsert runt om i kommunen. 
Varmt välkommen även till alla biblioteken som bjuder in till 
julaktiviteter för både stora och små. För ännu mer jul, gå även 
in på www.svedala.se/kalender. Välj fliken ”Jul”.



I samarbete med E.ON finns nu fyra parkeringsplatser där du har möjlighet 
att ladda din bil. Du kan parkera och ladda bilen i maximalt två timmar 
med p-skiva måndag–fredag kl 8–18 och lördagar (dag före röd dag)  
kl 8–15. Övrig tid kan du kan du ladda fler timmar. Du betalar med  
E.ON laddkort/laddbricka, E.ON drive app eller med betalkort.

För dig som är intresserad av träd så har vi nu skapat en app som heter ”Curio” 
där du kan se vilka träd som finns i ditt närområde. Syftet med appen är helt 
enkelt att du som medborgare snabbt ska kunna få svar på vilka träd som finns i 
din omgivning. Appen ger svar på vilken trädart det rör sig om och även lite in-
formation om arten. Du som medborgare har möjligheten att utöka och lägga till 
information såsom bilder på träden, stamomfång med mera. Du får även skriva 
en liten historia eller anekdot om det finns. Har du egna träd i trädgården kan 
du även lägga upp dessa i appen och hjälpa till att skapa en överblick på hur 
artfördelning på träd ser ut i Svedala kommun. Vi hoppas att det ska ge mycket 
glädje och ny kunskap. Med det sagt, önskar vi lycka till med trädjakten. 

Den 1 februari 2019 lämnar vi över ansvaret 
för färdtjänsten och riksfärdtjänsten till Skåne-
trafiken. Idag har redan 23 av Skånes 33 
kommuner valt att lämna över ansvaret och 
nu blir Svedala den 24:e kommunen att anslu-
ta. Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken 
och Svedala kommun har gjort bedömningen 
att färdtjänstresenärerna på detta sätt får en 
ännu bättre service.

Aktuella färdtjänsttillstånd fortsätter att gälla enligt beslut. 
Om tillståndet går ut före den 1 februari 2019 är det 
Svedala kommun som sköter handläggningen av ett nytt till-
stånd. Därefter är det Skånetrafiken som sköter tillstånden. 

Jojo Serviceresor-kort fungerar att resa med som vanligt, det 
vill säga kostnadsfria resor med Skånetrafikens bussar och 
tåg i hela Skåne.

Taxan för färdtjänst följer Skånetrafikens aktuella taxa och 
Region Skåne fakturerar egenavgiften i efterhand.

Leena kommer närmast från Malmö stad där 
hon har arbetat som chef på forskning- och 
utvecklingsenheten (FoU).

Leena har i grunden en sjuksköterske- och ekonomexamen. 
De senaste sex åren har hon arbetat som FoU-chef i Malmö 
stad med olika kommunövergripande utvecklingsprojekt 
inom exempelvis funktionshinderområdet, digitalisering 
samt arbetsmarknadsåtgärder. Innan dess har hon arbetat 
som chef inom kommunal och privat vård och omsorg samt 
arbetat som universitetslärare för sjuksköterskor, socionomer 
och poliser vid Linnéuniversitetet i Växjö.

När vi frågar Leena hur hon ser på sitt nya jobb som 
socialchef i Svedala kommun svarar hon:

Lördagen den 15 december kl 10–15 på Lindgatan 3 i Svedala

Årets tema för musikhjälpen är ”Alla har rätt att funka olika”. Mötesplats 
Linden bjuder in till musik, mat och samvaro för att samla in pengar till förmån 
för människor med funktionsnedsättningar. Musik och underhållning av bland 
annat: Lindkören, Jonas Almqvist, Lelle Dahlberg och Ronnie Holmberg.

Moderatorer: Malin Josefsson och Kiriakos Backis Avory Inspiration/
Mötesplats Linden.

ÄNTLIGEN GÅR DET ATT LADDA 
BILEN PÅ STORTORGET I SVEDALA

HEJSAN ALLA TRÄD-
INTRESSERADE SVEDALABOR!

NY SOCIALCHEF –
LEENA BERLIN HALLRUP

”Äntligen är jag här och får möjligheten att vara en del i 
Svedala kommuns framtidsskapande och viktiga arbete. Ett 
ansvarsfullt arbete som vilar på en värdegrund med öppen-
het, mod, hållbarhet och engagemang. Värderingar som 
ligger till grund i mitt värderingstyrda ledarskap. 
Tillsammans levererar vi service, stöd och vård av god 
kvalitet till dem vi är till för, kommunmedborgarna i Svedala 
kommun. Mot denna bakgrund och tidigare erfarenheter 
har jag ett genuint intresse att fortsätta utveckla sociala 
välfärdsfrågor i nära samarbete med chefskollegor, medar-
betare och övriga aktörer i kommunen. Målsättningen är att 
Svedala ska fortsätta att ligga i framkant”.

Om du har frågor eller funderingar har du möjlighet  
att träffa Skånetrafiken och Svedala kommun vid   
följande tillfällen:
3 december kl 13:30 på Holmagården, 
Kapellvägen 27 i Svedala 
11 december kl 13:30 på Bara dagcentral, 
Biblioteksgatan 8 i Bara 
14 december kl 13:30 på Stella dagcentral, 
Almgatan 10 i Svedala

För dig som är anhörig eller god man:
3 december klockan 17:30 på Daglig verksamhet, 
Månsgatan 5 i Svedala

Om du undrar över något är du även välkommen 
att kontakta Kundservice, 040-626 80 00 eller 
Skånetrafiken, 0771-77 44 33.

MÖTESPLATS LINDEN 
STÖDJER MUSIKHJÄLPEN 2018

Jonas Almqvist. Malin Josefsson och Kiriakos Backis. Ronny Holmberg.

FRÅN DEN 1 FEBRUARI 2019 ANSVARAR SKÅNETRAFIKEN 
FÖR FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I SVEDALA KOMMUN
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Under vecka 42, den nationella vård- och om-
sorgscollegeveckan, fick två klasser från årkurs 
9 besöka kommunhuset i Svedala. Där fick de 
möjlighet att prova på en rad olika yrken inom 
vård och omsorg.

Vid åtta olika stationer fick eleverna träffa personal från 
vård och omsorg. De olika stationerna innehöll bland annat 
blodtryckstagning, venprovtagning, hjärt- och lungräddning, 
balanstest och rullstolskörning. Vid fyra olika stationer fick 
eleverna chans att möta personal från äldreomsorgen (hem-
tjänst och äldreboende), LSS (omsorgen om personer med 
funktionsvariation), och socialpsykiatrin. De fick även chans 
att ställa frågor till personalen och personalen fick lov att 
berätta om hur en dag på arbetet kan se ut.

Personal som medverkade var undersköterskor, fysioterapeu-
ter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Elever från NFU an-
svarade för en station där de förutom att visa olika moment 
som du lär dig på utbildningen även fick svara på en del 
frågor från ungdomarna.

”Snart är det dags att välja program till gymnasiet och vi 
hoppas på detta sätt att några fler har fått upp ögonen för 

HÖGSTADIEELEVER FÅR EN 
INBLICK I ARBETET INOM  
VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

ÖPPETTIDER UNDER JULLOVET UNGAS FRITID
Stängt: Julafton, Nyårsafton och helgdagar. 
Torsdag den 27/12 kl 16–21
Fredag den 28/12 kl 16–23 i Bara. STÄNGT i 
Svedala på grund av nyårsbal. Kl 18–23 i Klågerup.

MÖTESPLATSERNA ÖPPNAR ÅTER 2019:
Onsdag den 2/1 kl 16–21.

NY ÅLDERSGRÄNS FÖR UNGAS FRITID
Från och med 1 januari 2019 är du som ska fylla 13 
år välkommen i Ungas fritidsverksamhet. Du kan vara 
delaktig i verksamheten fram till det året då du fyller 19 år. 

LÄXLÄSNING UNGAS FRITID
Ungas fritid erbjuder läxläsning för alla på Ungas fritid 
alla tisdagar och onsdagar kl 16–18.

UNGA MÖTER UNGA 
SÖKER NYA UNGDOMSLEDARE!
26 januari är det kick-off för nya ungdomsledare i 
Unga möter unga. Unga möter unga är en ungdomsdri-
ven förening där ungdomsledare arrangerar olika akti-
viteter för unga i åldern 13–18 år i Svedala kommun. 
Vill du veta mer? Kom in på mötesplatserna och prata 
med personal. Kontaktperson: Lina L, 0709–896424.

KOM PÅ MAGISK NYÅRSBAL 
MED FAMILJ OCH VÄNNER
Den 28 december arrangerar Kultur Crew på Naver-
lönnskolan en nyårsbal för alla invånare i Svedala 
kommun på Folkets Hus i Svedala kl 17–21. 
Det blir buffé, musik, dans och möjlighet att ta ett 
nyårsfoto med dina nära och kära. Biljetter finns på 
Ungas fritids mötesplats i Svedala. Gratis för unga 
upp till 15 år och 90 kr för dig som är över 15 år. 
OBS! Begränsat antal platser.

BLI MEDLEM I KULTUR CREW
Kultur Crew arrangerar olika roliga event. Tidigare har 
Kultur Crew bland annat arrangerat en äggjakt under 
påsken för 200 personer och gjort en skräckfilm. 
Vill du vara med i Kultur Crew vårterminen 2019? 
Kontakta Mattias, 0709–478246.

TJEJVERKSAMHET – NU HÄNER DET!
Under vårterminen drar vi igång en verksamhet för alla 
som är mellan 13–18 år och identifierar sig som tjej i 
Svedala kommun. Du bestämmer vad vi ska göra! 
Vill du veta mer kontakta Lina W, 0702–2540543.

SPORTLOVET – UPPLEV LOVET 
TILLSAMMANS MED ANDRA
Vad vill du ska hända på sportlovet för unga mellan 
13–18 år? Kom med dina drömidéer stora som 
små till Mattias, 0709–478246 eller Lina W, 
0702–25405443. Är du en förening och vill 
anordna aktiviteter för barn och unga kontakta då 
Martin, 0709–896404.

KAUS – PÅVERKA DIN EGEN MÖTESPLATS
KAUS – Kultur för alla Unga i Svedala kommun drar 
igång med en ny gruppverksamhet under vårterminen. 
Ungdomarna kommer bland annat få åka på nya 
studiebesök för att få inspiration till vår egna mötesplats 
och utforma den! 

UNGAS FRITID VILL STÄRKA    
BANDEN MED FÖRENINGSLIVET
Ungas fritid fortsätter att stärka samarbetet med fören-
ingslivet i Svedala. Genom ett förbättrat samarbete 
är förhoppningen att fler ungdomar ska få testa olika 
aktiviteter och på sikt bli föreningsaktiva. Samarbetet 
erbjuder även möjlighet för föreningar att nå ut med 
olika events och nyheter som berör ungdomar genom 
Ungas fritid. 

För tionde året i rad firar vi Måltidens dag i Svedala. Måltidens dag infaller den 
tredje torsdagen i oktober varje år. Det firade vi med en trerättersmeny på våra 
särskilda boende, Holmagården, Toftaängen och Solgården samt på våra grupp-
boenden Stella och Nova. Till ordinärt boende och mötesplatser serverade vi en 
tvårättersmeny. Kockarna på Toftängen hade lagat två tävlingsrätter som juryn 
smakade av. En jury bestående av matgäster, anhöriga och personal röstade 
fram en huvudrätt.

Vinnarrätten: Marinerad kalkonstek från Toftebo kalkon som serverades med 
hasselbackspotatis, rödkål, skysås och vinbärsgelé. 

Barn och elever i kommunen serverades Kalkonfärslimpa med gräddsås, 
ugnsrostade rotfrukter och gelé.

I Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om 
äldre fick Svedalas kockar och personal på särskilda boenden toppbetyg av 
sina matgäster. 82 procent av matgästerna är nöjda med maten och måltidsmiljön, 
vilket gav Svedala en delad tredjeplats i landet tillsammans med Heby och 
Vara kommun.

LANSERING AV APPEN ”UNG I SVEDALA”
För att underlätta för ungdomar att hitta information om aktuella event har vi på Kultur och fritid  
skapat en app som vi lanserar i början av nästa år. Appen heter ”Ung i Svedala” och är främst  
riktad till åldersgruppen 13–18 år. I appen uppdaterar Ungas fritid med olika event som äger  
rum i Svedala kommun finns dessutom en kartfunktion som gör det lätt att hitta till olika platser.  
Med hjälp av push-notiser får du möjlighet att följa det du är intresserad av.

allt vad vård och omsorg har att erbjuda”, säger områdes-
chefen Maria Danielsson.

Vård- och omsorgscollegeveckan återkommer varje år vecka 
42 och finns för att sätta fokus på världens viktigaste yrken. 
Runt om i landet hålls olika aktiviteter för att inspirera, moti-
vera, sprida kunskap, skapa och prata om vård och omsorg. 

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan Svedala, 
Vellinge och Trelleborg, där både skola och arbetsgivare 
inom det privata och offentliga ingår. Tillsammans i Vård- 
och omsorgscollege arbetar vi för att ge elever och stude-
rande en modern utbildning som leder till anställningsbarhet 
med tydliga karriärvägar. För att klara kompetens- och 
rekryteringsbehovet av personal de närmaste tio åren, kräver 
vi att vi blir mer attraktiva som arbetsgivare samt bibehåller 
och vidareutvecklar kompetensnivån.

Länge leve måltiden!

Niondeklassare får prova att ta blodprov.

Vid frågor kontakta Martin Andersson, 
fritidsassistent:
Martin.andersson@svedala.se, 
0709–896404
 
Följ oss på sociala medier för inte missa 
våra spännande aktiviteter!
Instagram: @ungasfritidsvedalakommun
Facebook: Ungas fritid Svedala kommun

KULTUR & FRITID



VÄLKOMMEN 
TILL ABC-TRÄFF
ABC är gruppträffar för alla föräldrar till barn i åldern 
3–12 år. Programmet består av fyra gruppträffar och 
är utformat på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och 
syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. 
Alla föräldrar kan säkert känna igen sig i vardagssitu-
ationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi 
då de bästa förutsättningarna för våra barn? Hur får vi 
harmoni kring matbordet? Hur får vi mer tid till härligt 
umgänge med våra barn? 

För mer information och anmälan: www.svedala.se  
Skriv ”abc” i sökrutan så hittar du länken till ABC 
föräldraträffar. Anmäl dig redan idag!

Bättre dialog och attityd till näringslivet, en 
större förståelse för företagens behov och ett 
långsiktigt samarbete mellan kommunen och 
det lokala näringslivet. Det är faktorer som 
näringslivet själva anser vara viktiga för möj-
ligheten att starta, verka och växa. Vi behö-
ver bli mycket bättre i de mätningar som vår 
företagsservice gör och våra kontakter med 
företagen. 

Därför startar vi nu upp utbildningen ”Förenkla helt enkelt” 
som flera skånska kommuner, däribland Vellinge, Höganäs 
och Trelleborg, har genomfört med gott resultat. I plane-
ringen har vi eftersträvat att få en lokal prägel på utbild-
ningen. 

DJUPINTERVJUER MED FÖRETAGARE
Utbildningen utgår från vårt resultat i Löpande Insikt, som 
är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning, 
och från enkätsvar i Svenskt Näringslivs undersökning. 

Under vecka 52 och vecka 1 skjuter Sysav fram soptöm-
ningen en dag för alla som har ordinarie tömning på 
tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar. För dig som 
har tömning på måndagar, som i år infaller på julafton 
och nyårsafton sker soptömningen som vanligt. 

Sysavs kundservice håller stängt julafton och nyårsafton 
samt alla röda dagar. Övriga dagar öppet som vanligt, 
kl 8:00–16:30. 040-635 18 00, www.sysav.se.

SORTERA JULEN RÄTT
• Sortera presentpapper och wellpapp som pappers- 

förpackningar. 
• Presentsnören, tejp och etiketter lägger du i vanliga 

soppåsen/restavfallet.
• Trasiga lampor till julbelysningen, adventsljusstaken 

eller luciakronan lämnar du till återvinningscentralen  
eller till butiker som har Samlaren.

• Frigolit som skyddar varan i kartongen, sorterar du  
som plastförpackning. 

SOPTÖMNING UNDER JUL OCH NYÅR
• Julgranen kan du lämna på en återvinningscentral. 
Glöm inte att ta bort glitter och annat julpynt. 
Är du osäker på hur du ska sortera dina sopor, sök i 
Sysavs sorteringsguide på www.sysav.se eller ring 
Sysav på 040-635 18 00.

SOPHÄMTNING VINTERTID
Halka och snö kan försvåra avfallshämtningen på vintern 
och avfall kan frysa fast i kärlen. Så här fixar du så de 
kan hämta dina sopor som vanligt hela vintern. 

På tömningsdagen:

• Se till att det är halkfritt fram till ditt sopkärl.
• Skotta rent från snö när det behövs.
• Undvika att skotta upp vallar på gatan framför huset, 

då det är svårt att rulla sopkärlet över vallarna.
• Bor du på landsbygden och vet att det kan vara  

svårt att ta sig fram med lastbil till fastigheten; ställ 
fram dina kärl till närmaste farbara väg på tömnings-
dagen, och meddela gärna kundservice hos Sysav.

• Lossa påsarna från avfallskärlets kanter med lämp-
ligt redskap eller låt avfallskärlet tina i exempelvis  
garageutrymmet innan hämtning.

• Lägg en tidning i botten på matavfallsfacket/kärlet 
under vintern, då fryser bruna påsen fast i tidningen 
istället för i kärlet.

För att fördjupa kunskapen om företagens behov och deras 
tidigare erfarenheter av Svedala kommun, så inleder vi 
med djupintervjuer med de som har haft ett ärende med 
någon av kommunens myndighetsområden samt slumpvis 
utvalda företag i olika storlekar inom olika branscher. 

MÅNGA DELTAGARE
Eftersom näringslivsfrågor berör många delar i en kommun, 
riktar sig utbildningen till alla inom kommunen som möter 
företag i sitt arbete. Utbildningen består av flera delar: 
Näringslivskunskap, Myndighetsutövning samt service och 
kommunikation. Planeras att starta i början av 2019 och 
pågå under våren.
                             
Kontakta gärna: 
Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare
thomas.carlsson@svedala.se, 040-626 81 46.

FÖRETAGARE: Vi ska bli bättre på att göra det enkelt för dig!

SYSAV INFORMERAR
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  Ordinarie tömningsdag    Vecka 52 och vecka 1

Måndag Måndag
Tisdag Onsdag

Onsdag Torsdag
Torsdag Fredag
Fredag Lördag
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Sätt ett stort kryss i kalendern 12 april, då det är dags för Sveriges 
största företagsmässa på Aggarpsskolans idrottshall i Svedala.
 
Företagare och UF-företagare: Boka din plats redan nu på:  
www.svedalaföretagsmässa.se 

Svedala kommun är partner i evenemanget och är glada att kunna 
medverka till en fantastisk mötesplats för företagare, ungdomar, 
invånare, föreningar och flertalet organisationer från hela Skåne. 
Detta är mässan du inte vill missa. Välkommen!

 

MISSA INTE SKOLVALET
Missa inte skolvalet 22 januari –12 februari! Skolvalet 
gäller barn som ska börja i förskoleklass eller som går 
i en skola som inte erbjuder nästkommande årskurs.
Håll utkik på www.svedala.se/skolval.

Nu laddar vi för

SVEDALA FÖRETAGSMÄSSA!

FÖRÄLDRAR
BARN 3–12 ÅR

SE HIT!



HOLMAGÅRDEN 
FIRAR 50 ÅR

DET POLITISKA STYRET DEN NYA 
MANDATPERIODEN 2019–2022

NU BÖRJAR VI SNART RENOVERA 
VA-LEDNINGARNA I KYRKOGATAN
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Den 7 november beslutade kommunfullmäktige att höja avgiften för vatten 
och avlopp (VA-taxan). Detta gäller från och med 1 januari 2019. Höjningen 
av brukningsavgiften, både fast och rörlig avgift, är tio procent. 

VAD BETYDER DET I KRONOR OCH ÖREN FÖR EN VILLA? 
Höjningen innebär att kostnaden för en villa i Svedala som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år 
ökar med cirka 44 kr i månaden eller cirka 533 kr per år. Trots höjningen kommer Svedala ha en 
lägre avgift än till exempel de närliggande kommunerna Vellinge, Staffanstorp och Skurup. 

VARFÖR HÖJS AVGIFTERNA? 
Höjningen av VA-taxan beror på flera orsaker. Vatten- och avloppsanläggningarna i Sverige börjar 
bli ålderstigna, vilket även gäller i Svedala kommun vilket innebär att det krävs mycket underhåll 
och nya investeringar för att upprätthålla en robust vatten- och avloppsanläggning. Kommunen har 
även stora kostnader för tidigare inträffade källaröversvämningar.

Den 18 november 1968 flyttade pensionärerna från Västerhemmet till det nybyggda Holmagården. Det var en stor 
omställning att komma till Holmagården där alla fick eget rum med egen toalett. Tidigare hade de bott två i varje 
rum på Västerhemmet. Till skillnad från Västerhemmet så fick pensionärerna också lov att möblera sina rum själva och 
de kunde till och med låsa sin dörr om de ville. 1968 var det 60 boende pensionärer och cirka 30 i personalen på 
Holmagården. På 90-talet skedde en om- och utbyggnad vilket innebar att det idag finns plats för 46 boende pensi-
onärer och cirka 50 i personalen. Holmagården kommer nu att fira sina 50 år med musik från 50- och 60-talet och 
enkel förtäring tillsammans med de boende och personalen.

Det nya kommunfullmäktige möttes 17 oktober och ny 
ordförande är Lars Nordberg (M). Första vice ordförande 
är Hans Järvestam (M). Andra vice ordförande är Steen 
Salling (SD). 

Den 5 december utser kommunfullmäktige vilka som ska 
sitta i de olika nämnderna och kommunstyrelsen. Kommun-
fullmäktige tar också ställning till hur många ledamöter, 
ersättare och insynsplatser det ska finnas i nämnderna 
och kommunstyrelsen. 

Följ gärna debatten på plats eller via webbsändning på 
svedala.se. Kort efter detta datum informerar vi i våra 
kanaler om vilka som kommunfullmäktige valt till olika förtro-
endeuppdrag såsom kommunalråd och nämndordförande.

Varmt välkommen till dig som är senior och som vill 
träna tillsammans med andra seniorer!
Seniorgymnastiken 2019 startar vecka 2 och håller på fram till vecka 22.
Vi håller till på följande platser: 

Holmagården: måndagar kl 9–10 och kl 10–11 och onsdagar kl 9–10. 
Anmälan krävs då antalet platser är begränsade på Holmagården. 
Kontakta oss på 040-626 8512 för att anmäla dig. 

Kuben i Bara: torsdagar kl 9:30–10:30. 

Svedala sporthall i bordtennislokalen: torsdagar kl 16–17.

Alla är välkomna och särskilt du som inte har varit med tidigare!

Partierna har ingått olika valtekniska samarbeten. Ett val-
tekniskt samarbete innebär att fördelning av nämndplatser 
och uppdrag sker utifrån partiernas sammanlagda mandat.

De valtekniska samarbetena i Svedala är: 
Moderaterna, Centern, Liberalerna, Barapartiet och 
Kristdemokraterna = 18 mandat.
Sverigedemokraterna och Älska Svedala = 15 mandat
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet = 12 mandat.

I januari 2019 börjar den nya kommunstyrelsen och  
de nya nämnderna sitt arbete. 

Vi vill påminna er om detta arbete som börjar vid Söder-
gatan i december 2018 som vi avslutar vid Almgatan. 
Vi beräknar att vara klara i juli 2019. Vi ska nu byta de 
80 år gamla dagvattenledningarna i Kyrkogatan i Svedala 
för att öka hållbarheten. För att slippa gräva upp gatan 
flera gånger passar vi på att samtidigt byta spillvatten- och 
vattenledningar samt ledningarna till tomtgränserna. 
Svedala Fjärrvärme lägger även ner fjärrvärmeledningar. 

VILL DU VETA HUR VI ARBETAR OCH HÅLLA   
DIG UPPDATERAD UNDER ARBETETS GÅNG? 
Besök svedala.se/kyrkogatan. Vi hoppas att du har 
överseende med de störningar som arbetet kan innebära. 
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 
040-626 80 00 eller kommunen@svedala.se.

SENIORGYMNASTIK

HÖJD BRUKNINGSAVGIFT FÖR VATTEN OCH AVLOPP

KOM IGÅNG 
TILLSAMMANS 
MED ANDRA



Den 1 februari får Floraparkens förskola i 
Svedala tillgång till sina nya lokaler och den 4 
februari flyttar barn och personal in. Förskolan 
utökar sin verksamhet under våren 2019, för 
att så småningom bli en förskola för 120 barn.

Inomhus möter barnen olika undervisningsmiljöer, som 
möjliggör möten mellan grupper i olika konstellationer. 
Byggnaden innehåller bland annat två ateljéer, bibliotek, 
sinnesrum, teaterrum och mycket mer som gynnar under-
visning i det lustfyllda lärandet. Vår ”restaurang” erbjuder 
även möjligheten att äta utomhus då vädret tillåter. 

I våra utemiljöer finns inbjudande lekmiljöer och undervis-
ningsmiljöer, där undervisningen kan få utrymme att erbjuda 
barnen ytterligare lärande i vad, hur och varför.

Efter en lång väntan ser vi med glädje fram emot att låta 
barnen sätta sina avtryck i de fina lokalerna!

VINTER & JUL PÅ DITT BIBLIOTEK
JULMARKNAD
BARA BIBLIOTEK. Söndag 9/12 kl 11–15.
Musikföreställning kl 11. Gratisbiljetter på biblioteket från 
26/11. Julmarknad med pyssel, tävling och försäljning av 
gallrade böcker. Musikföreställning Hunden Runds snöiga 
dag. Titta! Snö överallt! Hunden Rund åker pulka och gör 
snöänglar. Lyssna på nyskrivna visor om snöflingor pulkor 
och annat som hör julen till. En härlig rytmikstund som får 
upp värmen i frusna kroppar! Vi avslutar med att dansa 
juldanser tillsammans! Ålder 1–6 år.

JULKALENDER 
SVEDALA BIBLIOTEK. 1−22/12. Måndag−fredag 
kl 9:30 & lördag kl 10. OBS! Ingen lucköppning 
den 14/12.
Hjälp oss öppna dagens lucka på biblioteket. Bakom varje 
lucka gömmer sig en julig saga som vi läser tillsammans.

JULPYSSEL
SVEDALA BIBLIOTEK. Lördag 1/12 kl 10–13.
Välkommen på julpyssel för stora och små!

FAMILJELÖRDAG I KLÅGERUP
KLÅGERUPS BIBLIOTEK. Lördag 1/12 kl 10–13. 
Vinterboksquiz med Jonas och Isabell från Barnkanalen
kl 11. Vi bjuder på adventsmys med glögg och peppar-
kakor, julpyssel, quiz och sagostund! 

VINTERBOKSQUIZ MED JONAS OCH ISABELL
Kända som Chefen och Korven på Barnkanalen
KLÅGERUPS BIBLIOTEK 1/12 (Familjelördag) kl 11
BARA BIBLIOTEK 6/12 kl 15
SVEDALA BIBLIOTEK 7/12 kl 15
Det blir roligt och klurigt. Vi utlovar fina priser! 
Ålder 6–12 år. 

SVEDALSKA AKADEMINS NOBELCIRKEL
SVEDALA, BARA & KLÅGERUPS BIBLIOTEK. 
Nobeldagen 10/12 kl 15.
Årets vinnare av Svedalska Akademins alternativa 
Nobelpris är Leif GW Persson! Välkommen på bokcirkel på 
Nobeldagen. Vi diskuterar verk av författaren och biblio-
teket bjuder på festligt bubbel. Föranmälan till biblioteket i 
Svedala, Bara eller Klågerup.

JULTEATER ÖNSKEBRUNNEN MED SAGOFEN ISADORA
KLÅGERUPS BIBLIOTEK. Onsdag 12/12 kl 9:30. 
Gratisbiljetter på biblioteket från den 28/11. 
Det närmar sig jul, men Nettan är inte glad. Hennes son 
Jimmy med familj har flyttat långt bort. Nettan vill inte åka
ifrån sin frisörsalong, så i år ska hon vara ensam på 
julafton. Hon ska i alla fall köpa en julklapp till lilla Hanna. 
Hanna är Nettans barnbarn. Leksaksaffären är stängd. 
Utanför sitter en smutsig nalle. Det är en magisk nalle som 
känner till att det finns en önskebrunn inne i skogen. Där 
kan Nettan önska sig vad hon vill. Ålder 3−5 år.

Illustratör: Jenny Funestad

Vinterboken 2018. Illustratör: Henrik Stenberg.

Illustratör: Maria Nilsson

VINTERBOKEN 20/12–17/1
Läs två böcker och få en bok!
Välj två böcker som antingen är 
läskiga, vintriga, har blått på 
omslaget, innehåller en fantasi-
värld eller som får dig att skratta. 
Hämta en folder på biblioteket i 
Svedala, Bara eller Klågerup från 
och med 1/12. Fyll i foldern och 
lämna in den någon gång mellan 
20/12 och 17/1, så får du en bok!

ÄNTLIGEN ÄR DET DAGS FÖR FLORAPARKENS 
FÖRSKOLA ATT FLYTTA IN I SINA FINA LOKALER
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Fyrverkerier är ett vackert inslag på högtider och 
evenemang så som nyårsafton, med de innebär också en 
risk för bränder och personskador. Därför är det viktigt att 
veta vilka regler man ska förhålla sig till. 

Användning av fyrverkerier – goda råd för din och 
andras säkerhet

• Den som fyrar av fyrverkeriet är den som är ansvarig, 
var därför nykter när du tänder på fyrverkeripjäserna. 

• Du måste vara minst 18 år för att få köpa, inneha och 
använda fyrverkerier.

• Fyrverkerierna ska vara godkända och oskadade. 
• Lämna tillbaka skadade fyrverkeripjäser till affären där 

du köpt dem.
• Läs alltid bruksanvisningen noga, och rigga upp 

pjäserna enligt denna. Ställ upp fyrverkeripjäserna 
stadigt och tänk på säkerhetsavståndet både till 
personer och byggnader.  

• Om raketen inte fungerar? Gå aldrig omedelbart fram 
till en raket som inte avfyrats. Den kan vara fördröjd 
och explodera när du inte är beredd. Vänta ett par 
timmar, ta upp den och lämna sedan tillbaka raketen 
där du köpt den.

• Var förberedd på att själv kunna släcka en mindre 
brand men också på att vid behov larma 112.

I Svedala kommun finns det lokala regler i den 
lokala ordningsföreskriften ”1:01 Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Svedala kommun”. Det här gäller  
i Svedala kommun: 

”Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

14 § 

Tillstånd av Polismyndighet krävs för att använda 
pyrotekniska varor - fyrverkerier – på offentlig plats med 
undantag för användande på nyårsafton från klockan 
18.00 till därpå följande dag klockan 02.00. Vid 
användande ska hänsyn tas till platsens belägenhet och 
övriga omständigheter. 

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på/
vid de särskilda boendena Toftaängen, Holmagården 
och Stella i Svedala och Solgården i Klågerup, samt 
begravningsplatser och kyrkogårdar.”

VAR FÖRSIKTIG NÄR DU ANVÄNDER FYRVERKERIER

 
VINTER
BOKEN

 
 



Stortorget i Svedala.
Helt enligt traditionen blåser Kulturskolan in julen på 
julafton 24/12 kl 12. Vädret bestämmer om det sker 
från kommunhusets trappa eller på Stortorget.
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LIONS 
LUCIAKRÖNING
Stortorget i Svedala.
Första advent söndag 2/12 kl 16:10. 
Medverkande: Kulturskolans körer och 
Svedala manskör. Avmarsch från Johan 
Borgsgatan 4 kl 16 med luciatåg och 
trumslagare från Svedala Kulturskola. 

SVEDALA KULTUR-
SKOLANS STORA 
JULKONSERT 
Svedala kyrka. 
Måndag 3/12 kl 18:30. Både solister  
och ensembler bjuder på ett juligt program.

JULDANS
Naverlönnsskolans matsal.
Tisdag 4/12 kl 18.
Kulturskolans dansare bjuder på ett blandat 
program med både jullåtar och annat.

JULKONSERT I BARA
Kuben i Bara. Tisdag 11/12 kl 18:30. 
Svedala Blåsorkester och Spångholmsskolans 
Luciakör bjuder för andra året i rad på julkonsert 
i Kuben i Bara.

SVEDALA LUCIA 
Svedala kyrka, torsdag 13/12 kl 19.
Svedala Lucia är ett samarbete mellan Lions och Kulturskolan. Det är sjätte året i   
rad som vi gör detta tillsammans. Kulturskolans äldsta kör Chips utgör luciatåget   
och under Luciavespern i kyrkan får vi även sällskap av körerna Nachos, Popcorn   
och instrumentalister från Kulturskolan. Ellinor Fryklund leder luciatåget.

Kulturskolan marscherar  

in på Stortorget.

Per-Ola & Pontus sprider stämning 

på Stortorget

Sparbanksstiftelsen delar ut anslag

Svedala Manskör bidrar  

till julstämningen

Linda Allansson Wester (M) tänder 

granen och presenterar vinnaren 

av julgranstävlingen

Luciakröning

Schlagerkören ökar julstämningen 

ytterligare

SLUT

Söndagen den 2 december är 
det julmarknad på Stortorget i 
Svedala. Det blir massor av 
aktiviteter och roligheter.  
Varmt välkomna!

13:00

14:00

15:15
15:30

16:00

16:10
17:00

18:00

JULGRANSTÄVLING*
Gissa höjden på granen på Stortorget.  
Vinn finfina priser skänkta av Svedala  
Handels medlemmar.

SLAGVERKARNA
Slagverkarna samt tomten i häst och vagn 
startar vid Långgatan och går till Stortorget 
på Storgatan. Därefter kan barnen åka vagn 
med shetlandshästar.

TRÄFFA TOMTEN
Under dagen tar tomten emot önskelistor  
och nappar samt delar ut små godispåsar  
från 2 Remmare AB. 

JULPYSSEL PÅ BIBBLAN
Lördagen den 1 december är biblioteket  
i Svedala öppet för julpyssel mellan  
kl 10–13. Ta med ditt pyssel som  
du gjort där eller i skolan/fritids på  
söndagen den 2 december. Kl 14 klär 
barnen de understa grenarna med sina 
alster och Per Ola & Pontus håller i  
traditionsenlig grandans.

För mer information gå in på svedalahandel.se

* Tävlingen avslutas kl 15.00 den 2 december. Tävlingsformulär och svarslåda finns på Hemköp. 
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BARAS JUL-
MARKNAD
Kuben i Bara. Söndag 9/12 kl 11–15.
Julmarknaden i Bara arrangeras i känd 
traditionsenlig stil som bland annat innebär 
försäljning av trevliga varor. Här kan du fynda 
julklappar skapade med den där lilla extra 
känslan. Se mer på www.baraportalen.com ju 
närmare vi kommer julmarknadsdagen.



VI BYGGER I BARA OCH KLÅGERUP HAMN – HITTA AMBITION, 
MOTIVATION & NÄTVERK

GYMNASIEKOMPETENS FÖR VUXNA

GÅNG- CYKELVÄG 
FREDENTORPSVÄGEN – TALLVÄGEN
En ny gång- och cykelväg är anlagd längs Fredentorps-
vägen och Tallvägen i Klågerup. Detta är en del av ett 
kontinuerligt arbete med att förbättra och utveckla våra 
gång- och cykelstråk. Vi hoppas att detta nya stråk blir ett 
uppskattat tillskott i den fortsatta ortsutvecklingen. Vi ska 
dessutom plantera buskar för att skapa ett mer ombonat 
intryck. 

LOKVÄNDARPLATSEN FÖRNYAS
Lokvändarplatsen ligger centralt i Klågerup. Vi rustar nu un-
der hösten upp platsen och tanken är att det ska bli en plats 
för möten, umgänge och en vacker plats att passera. Vi 
höjer upp hela ytan för att göra platsen tillgänglig för alla. 
Det blir även nya sittplatser och planteringar på platsen.

FLYTT AV KONSTVERK I KLÅGERUP
Det befintliga konstverket som befinner sig på Lokvändar-
platsen i Klågerup flyttar vi till infarten norr om Malmö- 

Enheten Arbete och integration har tillsam-
mans med Svedala församling blivit beviljade 
medel från Länsstyrelsen Skåne för projektet 
HAMN. HAMN är ett samverkansprojekt som 
vill erbjuda nyanlända föräldrar meningsfulla 
aktiviteter under föräldraledigheten och som 
påskyndar etableringen på arbetsmarknaden 
och ökar delaktigheten i Svedala kommun. 

BYGGA SOCIALT NÄTVERK
I samband med församlingens Öppet hus som äger rum på 
måndagar håller arbetsmarknadssamordnare från Arbete 
och integration i workshops och seminarier av motiveran-
de och vägledande karaktär. Föräldrar som vill delta i 
arbetsmarknadskursen får tillgång till tolk under alla tillfälle 
samt barnpassning under dessa delar i kursen. Syftet med 
HAMN är att underlätta etableringen i samhället och 
arbetsmarknaden samt skapa goda förutsättningar för 
föräldralediga att bygga upp ett socialt nätverk. 

En större andel av nyanlända i Svedala kommun är självförsörjande 
efter att de avslutat Arbetsförmedlingens etableringsprogram. 
Under årets första halvår var andelen nyanlända svedalabor som gått till arbete eller 
CSN-berättigade studier efter avslutad etablering 75 % enligt Arbetsförmedlingens  
statistik. Rikssnittet var för samma period var cirka 44 %. Arbetsförmedlingen lyfter 
det nära samarbetet med kommunen som anledning till det goda resultatet.

Arbetsmarknadssamordnare på Arbete och integration har haft fortsatt stort fokus på 
ökad målgruppskännedom, individanpassade insatser och samarbete med andra en-
heter inom kommunen samt med andra myndigheter. Det interna samarbetet har bland 
annat lett till att flera deltagare än tidigare praktiserar eller arbetstränar inom vård och 
omsorg. Även användandet av extratjänster har ökat markant inom kommunen. Arbetet 
med individinriktade och hållbara arbetsmarknadsinsatser har även fortsatt och utökats. 
  

vägen, nära cirkulationsplatsen vid väg 108. Tanken är att 
den nya placeringen ska ge konstverket nytt liv. Vi belyser 
konstverket och placerar det i makadamkross för att åter-
koppla till de tågräls som verket till stor del består av. 

GÅNG- CYKELVÄG LÄNGS FINNEBJERSVÄGEN 
– JEPP ULFSTANDS GATA
Arbetet med att anlägga en ny gång- och cykelväg i Bara 
är i skrivande stund nästan klar. Den sträcker sig från buss-
hållplatsen på Finnebjersvägen fram till korsningen där Jepp 
Ulfstands gata tar vid. Därifrån löper gång- och cykelvägen 
löpa längs hela Jepp Ulfstands gata för att sedan förgrenas 
och kopplas vidare vid Dubbeldammarna. 

PLANTERING AV TRÄDRAD LÄNGS VÄRBYÄNGEN
Vi har börjat plantera en ny trädrad med plataner längs 
Värbyvägen i Bara. Till följd av den varma sommaren 
planterar vi träden i omgångar. Den sista omgången träd 
planerar vi under slutet av november.

Arbetsmarknadskursen öppnar för anmälan den 14 januari 
och du gör den till Riikka Salmela, arbetsmarknadssam-
ordnare.

ÖPPET HUS PÅ SVEDALA FÖRSAMLING
Öppet hus är en mötesplats för barn i åldern 0–5 år och 
deras föräldrar. Till Öppet hus i Svedala församling kommer 
barn och vuxna för att pyssla, leka, fika, samtala och träffa 
andra. Under projektet bokar Svedala församling in kultur-
arrangemang för barn. 

Öppet hus är varje måndag kl 9–11 och varje fredag 
kl 9–11, start 14 januari. Adress: Lilla Huset vid Svedala 
församlingshem, Malmövägen 4 i Svedala.

Kontakt: Svedala Församling, Elin Hansson, Diakoni-
assistent elin.hansson@svenskakyrkan.se , Marie Wollin, 
Präst, marie.wollin@svenskakyrkan.se.

Arbete och Integration: Riikka Salmela, Arbetsmarknads-
samordnare, riikka.salmela@svedala.se.

KURSPAKET
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
Utbildning som ger dig kompetens för att arbeta  
inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg  
och funktionshinderområdet. 

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET
För dig som vill arbeta inom förskola, skola eller  
fritidsverksamhet.

Ansök senast 1 december
Mer information på nfvux.se

VUXENUTBILDNING I SVEDALA

Komvux 

FLER SJÄLVFÖRSÖRJANDE I 
SVEDALA KOMMUN ÄN RIKSSNITTET
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KALENDER

Utgivningsplan 2019 med reservation för ändring:  
1 februari, 29 mars, 31 maj, 28 september,  
25 oktober och 29 november.

Bilder i detta nummer: Emmy Olsson, JonaBell,  
Unsplash, Scandinav/Jörgen Wiklund, 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, Felicia Röding 
kommunikation@svedala.se

 2018-08-27–12-17
Bebisbibblan
Varannan måndag, 
ojämna veckor, 
Kl 9:30–11:30
Klågerups bibliotek

 2018-11-17–12-23
Fotoutställning med 
djur och natur av Mats 
Bentmar
Anita på Böringekloster

 2018-11-24–12-14
Jul på Statarmuseet
Statarmuseet, Torup

 2018-11-30
Musikunderhållning 
med Tondax
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-12-01–12-21
Julkalender med nya 
juliga böcker varje dag
Kl 10–10:30
Svedala bibliotek

 2018-12-01
Fira 1:a advent med 
Svedala Manskör
Kl 14–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-12-02
Julmarknad i Svedala
Kl 13–18
Svedala Centrum

 2018-12-02
Lions Svedala julmark-
nadsloppis
Kl 13–17
Hörnet Gjuterigatan och 
Åbjörngatan, Svedala

 2018-12-02
Elitserien Volleyboll
Svedala Volley-Sollen-
tuna
Kl 16–19
Aggarpshallen

 2018-12-02
Adventskonsert med 
Intermezzokören
Kl 17–18
Börringe kyrka

 2018-12-03
Svedala kulturskola och 
Lions lucia med följe
Kl 13:30–15
Stella dagcentral

 2018-12-03
Måndagscafé med 
besök av Region Skåne
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-12-04
Adventsläsning
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2018-12-05
Sagostund
Kl 9:30–10
Klågerups bibliotek

 2018-12-06
Barnvagnsbio
Kl 10–12
Bara bibliotek

 2018-12-06
Handarbetscafé
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral 
Svedala

 2018-12-06
Mötesplats Svedala 
Tillsammans
Kl 16:30–18:30
Svedala bibliotek

 2018-12-06
Filmklubb
Kl 18–19:30
Bara bibliotek

 2018-12-07
Utbildning i social 
hållbarhet
Näringslivsenheten i 
Svedala kommun
Kl 9–13
Botildenborg

 2018-12-07
Seniorshop med rea
Kl 11–14
Stella dagcentral

 2018-12-08
Lions Svedala  
loppisförsäljning
Kl 10–13
Hörnet Gjuterigatan och 
Åbjörngatan, Svedala 

 2018-12-08
Elitserien Volleyboll
Svedala Volley-Lindesberg
Kl 15–18
Aggarpshallen

 2018-12-09
Julmarknad i Bara
Kl 11–15
Kuben, Bara
 2018-12-10

Arkivets dag
Statarmuseet, Torup

 2018-12-10
Pysselverkstad
Kl 15–17
Bara bibliotek

 2018-12-11
Adventsläsning
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2018-12-11
Bokfika
Kl 13:30–15
Svedala bibliotek

 2018-12-12
Bland tomtar, vättar 
och troll
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-12-12
Biblioteksklubb
Kl 16–17
Svedala bibliotek

 2018-12-13–2019-
01-07
Gratis julträning 
hos Friskis
Kl 10–20
Kyrkskolan i Svedala

 2018-12-13
Bokfika
Kl 14–15:30
Bara bibliotek

 2018-12-13
Mötesplats Svedala 
Tillsammans
Kl 16:30–18:30
Svedala bibliotek

 2018-12-18
Mobilhjälp med 
Monalisa
Kl 9–11
Stella dagcentral

 2018-12-18
Adventsläsning
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2018-12-28
Träffas och Trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-01-04
Träffas och Trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-01-07
Vi minns året –  
Måndagscafé
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens  
dagcentral

 2019-01-10
Datahjälp med  
Monalisa
Kl 9–11
Stella dagcentral

 2019-01-18
Träffas och Trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-01-21
Berätta mera –  
Måndagscafé
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens  
dagcentral

 2019-01-25
Musikunderhållning 
med Olle Engbe
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-01-26
Elitserien Volleyboll
Svedala Volley-
Engelholm
Kl 15–18
Aggarpshallen

 2019-01-28
Konungens namnsdag 
– Måndagscafé
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 

 
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. 
Kommunfullmäktige går även att 
se via webb-tv på svedala.se.

Kultur- och fritidsnämnden 
11 december, 6 februari kl 18:30

Teknisk nämnd 
11 december, 22 januari kl 17:00

Socialnämnden 
6 december, 17 januari kl 18:30 

Kommunfullmäktige
5  och 12 december samt  
23 januari kl 19:00   

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

FÖR MER DETALJERAD INFORMATION GÅ IN PÅ WWW.SVEDALA.SE

Kulturhuset Flamman, 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-aktivitet


