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Till vänster: Gertie Jönsson, kock, och Sophie Andersson, pedagog, 
tog emot Kök & Pedagogiks vinnartallrik av Camilla Wiström från 
Kost & Närings fokusgrupp Förskola och skola. Barnen på bilden är 
Greta Persson och Vidar Stighäll.

Läs mer på sidan 6–7

Svedala kommun och Kriminalvården 
undertecknade en avsiktsförklaring  
1 februari 2017 om att möjliggöra 
etablering av en ny kriminalvårdsan-
läggning i Svedala kommun. Beslutet 
att ställa sig bakom uppförandet av en 
kriminalvårdsanstalt i Svedala kommun 
fattades av kommunstyrelsen den 19 
december 2016 § 279. Sedan dess har 
arbetet fortsatt och fokus har varit att 
analysera och värdera alternativa platser 
för kriminalvårdsanstalten.

Hösten 2017 påbörjade en projektgrupp 
med representanter från Kriminalvården, 
Svedala kommun, Niras och Sigma Civil 
arbetet med en så kallad lokaliserings-
studie. Syftet med lokaliseringsstudien  
är att redovisa tänkbara alternativa lokali-
seringar för en kriminalvårdsanläggning. 
I studien har flera lokaliseringar tagits 
fram utifrån Kriminalvårdens kravspecifika-
tion och några av dem har slutligen vär-
derats utifrån en rad bedömningskriterier.

TÄNKBARA PLATSER 
FÖR KRIMINALVÅRDS-
ANSTALT SYD

Spirande
vårevenemang
sidan 12

Räkna med förskolemåltiderna! Det var årets tema i tävlingen 
Kost & pedagogik som Hattstugans förskola i Bara vann med 
sitt bidrag. 

Det var kocken Gertie och pedagogen Sophie som tog initiativet att delta i täv-
lingen. Förskolebarnen deltar tillsammans med pedagog och kock, och hjälper 
till att mäta och väga avfallspåsar och det sammanlagda matsvinnet i köket. 
Målet är att minska förskolans matsvinn. När de arbetar i köket tillsammans 
med barnen används matematik vid varje tillfälle. Exempelvis när de bakar och 
behöver väga ingredienser, eller när maskiner startas och instruktioner ska följas. 
Genom att kombinera matlagning och matematik på ett roligt och inspirerande 
sätt, skapas en lärande miljö för barnen. Barnen blir också mer medvetna om 
kopplingen mellan jord och bord, och var maten de äter kommer ifrån och var 
den tar vägen. Eftersom barnen dessutom är med och tillagar maten är de mer 
benägna att smaka på nya livsmedel. 

KNIVSKARP KONKURRENS
I konkurrens mellan tolv bidrag, har juryn bestående av medlemmarna i Kost & 
Närings fokusgrupp Förskola och skola utsett tre finalister. Samtliga med sina 

HATTSTUGANS FÖRSKOLA I BARA – 
BÄST I SVERIGE PÅ MATPEDAGOGIK

Läs mer på sidan 2
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VILL DU STARTA EGET ELLER   
UTVECKLA DITT FÖRETAG?
I samarbete med Nyföretagarcenter Syd erbjuder 
Svedala kommun kostnadsfri rådgivning. 
Nyföretagarcenter Syds rådgivare finns på plats i 
Svedala för att ge dig en timmes individuell kostnadsfri 
och konfidentiell rådgivning. Du får hjälp med både stora 
och små frågor. Ta chansen att diskutera ditt företagande. 
När? Tisdag 27 februari kl 9–10, 10–11 och 11–12. 
Välkommen!

SVEDALA KOMMUN    
BILDAR NÄRINGSLIVSRÅD
Kommunstyrelsen beslutade i december att ett   
näringslivsråd ska bildas i Svedala kommun. 
Näringslivsrådet ger kommunen och näringslivet en bra 
plattform för samverkan och dialog med syfte att stärka 
näringslivsutvecklingen i hela kommunen. Om du och 
ditt företag vill vara med i rådet eller rekommendera 
andra företag att delta – kontakta oss gärna! 
Se kontaktuppgifter nedan. 

FLER SVEDALABOR I ARBETE OCH EN ÖKAD DIGITAL TILLGÄNGLIGHET
Kommunens enhet för Arbete och integration står inför en övergång 
till en snabbare och enklare hantering av ekonomiskt bistånd.

Förändringen innebär en ökad digital tillgänglighet, mer individuellt stöd och arbetsmarknadsinsatser 
för den som söker ekonomiskt bistånd, även kallat socialbidrag. Det nya arbetssättet frigör tid som 
används till fler personliga möten och ett starkare arbetsmarknadsfokus. Det är Trelleborgs kommun 
som under 2017 har handlett Svedala kommun i den stundande övergången.

DIGITAL TILLGÄNGLIGHET
Svedalaborna erbjuds nu möjligheten att ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt via svedala.se. 
Den digitala lösningen skapar en total tillgänglighet för den sökande, som kan gå in och registrera 
sin ansökan när som helst på dygnet. 

Det nya systemet innebär att Svedalabon själv skickar in den information som behövs för hand-
läggning. Inga bilagor krävs och all nödvändig fakta inför ett beslut registreras på en gång av 
den enskilde. Medborgaren kan sedan följa sitt ärende via ”Min sida”. 

MER INDIVIDUELLT STÖD OCH ARBETSMARKNADSINSATSER
Den som ansöker om ekonomiskt bistånd får tid hos en arbetsmarknadssamordnare. Med individen 
i fokus och självförsörjning som mål, arbetar arbetsmarknadssamordnaren nära både den sökande 
och aktuella samarbetspartners såsom Arbetsförmedlingen och utbildningssamordnare.  

VILL DU VETA MER?
Kontakta enhetschef Raja Sundman, raja.sundman@svedala.se, 040-626 82 27.

Översta steget är ett projektsamarbete mellan 
fyra skånska kommuner: Lund, Eslöv, Svedala och 
Lomma. Projektet belyser hållbar utveckling, och 
uppmärksammar bland annat resurseffektivitet 
genom förebyggande av avfall i offentlig verk-
samhet. Detta leder i sin tur till minskad resursför-
brukning och minskad miljöpåverkan, sparade 
pengar och i vissa fall även bättre arbetsmiljö för 
de anställda och högre kvalitet på kommunens 
tjänster. Svedala kommun har valt att jobba med 
matsvinn på Hattstugans förskola. 

Vill du veta mer om Översta steget kan du 
läsa mer på Länsstyrelsen Skånes webbplats 
lansstyrelsen.se/skane.

DESTINATION SVEDALA
Svedala kommun har blivit beviljad pengar genom  
”Leader – lokalt ledd utveckling” för att genomföra  
besöksnäringsprojektet ”Destination Svedala”. 
Projektet ska inventera goda exempel på utveckling  
av hållbara besöksmål och produkter och tjänster i  
Svedala kommun. Genom projektet ska aktörer inom  
handel, besöksnäringen samt kreativa och kulturella  
näringar få ökad kännedom om varandras verksamheter 
och inspireras till branschöverskridande samarbeten.  
Målet är att få alla intressenter inom besöksnäringen, 
handel och kulturella och kreativa näringar att gemensamt 
stärka Svedalas konkurrenskraft. På detta sätt vill vi locka 
fler besökare till kommunen. Projektet startar mars 2018 
och en Destinationskoordinator kommer att anställas  
under ett års tid.

FERIEARBETE OCH SOMMARJOBB 
– SÖK JOBB OCH LÄS OM SKILLNADEN
Svedala kommun har både feriearbete för unga som gått ut nionde klass 
eller som går första året på gymnasiet. Dessutom finns sommarjobb med 
ett upplägg som inte är som ett feriearbete.
 
Att ha ett feriearbete innebär arbete i 3 veckor och det finns två olika
perioder. Period 1: 21 juni–6 juli period 2: 9 juli–27 juli. Våra feriearbeten
för unga är under planering. Vi öppnar intresseanmälan på svedala.se
1 mars och du har på dig fram till och med 18 mars att söka. Håll utkik
på svedala.se, lägg in ordet ”feriearbete” i sökrutan.
 
Sommarjobb och vikariat under sommarmånaderna på olika platser i
kommunens verksamhet pågår under längre perioder och för dessa platser
håller du utkik på www.svedala.se/ledigajobb.
 
Vi söker badvärdar till våra badanläggningar och då krävs det att du 
gått en kurs i badbevakning. En sådan kurs betalar Svedala kommun om 
det är du som får ett sommarjobb på våra badanläggningar. För att få   
gå kursen behöver du vara 16 år. Du ska också under det senaste året   
ha avlagt prov för simmärket Guldbojen samt 1 000 meter simning varav 
200 meter ryggsim. Nästa kurstillfälle är 3–4 april och ges på Tivolibadet 
i Kristianstad. Sista anmälningsdatum till kursen är 27 mars. Mer info på 
www.kristianstad.se. Sök: ”badbevakare”.

SVEDALA – 
EN HÅLLBAR KOMMUN

Är du nyfiken på näringslivsfrågor i kommunen? Kontakta gärna Thomas Carlsson, närings- 
och turismutvecklare, 040-626 81 46, naringsliv@svedala.se, www.svedala.se/naringsliv.
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kreativa och inspirerande lösningar för hur mat och måltider 
framgångsrikt kan kopplas samman med det pedagogiska 
arbetet och de naturvetenskapliga ämnena i förskolorna. 
Finalisterna som Hattstugan tävlade mot var förskolan 
Kreatören i Uddevalla och Herrstorps förskola i Vellinge.

HÖG MÅLSÄTTNING
Hattstugans målsättning är att de ska minska matsvinnet med 
33 procent. De utgår från ett studie från Sysav som visar att 
det är möjligt, även om förskoleläraren Sophie Andersson 
påpekar att det är en hög och eftersträvansvärd siffra.

– Om man slänger för mycket mat får den inte plats i sop-
bilen, säger Alve som tillsammans med Greta, Vidar och 
Arvid noggrant skrapar sina tallrikar rena från det lilla som 
blir kvar.

Gertie Jönsson, kock på förskolan, menar att allt som gör 
barnen medvetna om mat är bra. De provar lite mer och 
förstår lite mer. Hon låter ofta barnen vara med i många 
olika sammanhang för att lära sig mer om mat, smaker 
och hushållning. 

Det nu prisbelönta arbetet startade 2017 och förväntas 
pågå i två års tid. Initiativet är positivt både ur ett lärande 
perspektiv för barnen, samt att det bidrar till ett mer hållbart 
arbete inom Svedala kommun. 

SE TIPS PÅ 
FERIEARBETE FÖR 

MUSIKINTRESSERADE 
UNGA UNDER 18 ÅR 

PÅ SIDAN 14



Varje år delar Svedala kommun ut en rad priser och stipen-
dier inom olika intresseområden. Nu har det blivit dags för 
bygg- och miljönämnden att dela ut årets priser inom miljö 
och arkitektur. Du kan antingen söka själv eller nominera 
andra till dessa fina utmärkelser. Föreningar, företag och 
enskilda personer kan lämna förslag på pristagare. 

HUR GÅR DU TILLVÄGA?
Du nominerar eller ansöker själv genom att mejla förslag 
med motivering till bygg- och miljönämnden, kontaktupp-
gifter finner du till höger. Alternativt postar du ditt förslag till 

Svedala kommun. Märk ditt mejl eller brev med vilket pris 
det avser. Förslag med motivering ska vara oss tillhanda 
senast 28 februari. Utdelningen sker under festliga former 
på kommunens officiella nationaldagsfirande 6 juni på 
Stortorget i Svedala.

MER INFORMATION
Vill du veta mer kring de olika priserna kan du läsa 
mer på kommunens webbplats svedala.se. Mejla till 
registrator.bmn@svedala.se eller kontakta vår Kundservice 
på 040-626 80 00. 

DAGS FÖR BYGG- 
OCH MILJÖNÄMNDEN 
ATT DELA UT ÅRETS PRISER

Många förskolor jobbar hårt för att certifiera 
sig för grön flagg. Nu vill vi ta nästa steg och 
utmana fler föräldrar att oftare gå och cykla 
med barnen till förskolan och skolan.

Många barn älskar att ta sig fram på cykel och frihetskäns-
lan det skänker går inte ta miste på. Att barn tar efter sina 
föräldrar gäller även för våra transportval. Att tidigt få med 
cykling och gång som en naturlig del av vardagen har 
enligt beteendeforskningen stor betydelse för våra transport-
val, hälsa och inlärning under resten av livet.

HÄLSOSAMMA EFFEKTER FÖR DIG OCH MILJÖN
Cykelpendlare har i snitt 25 procent lägre sjukfrånvaro 
enligt boken ”Cykla! – Två hjul som förändrar världen” 
skriven av Maja Lagercrantz och Lina E. Johansson.

Däckslitage från trafiken är enligt IVL, Svenska Miljö-
institutet, den enskilt största källan till mikroplaster i havet. 

Att gå eller cykla istället för att köra bil är därmed en 
av de mest effektiva åtgärderna för att minska mängden 
mikroplaster i miljön.

Cykelvagnar är smidiga genom att de kan kopplas av 
och på olika cyklar om man turas om att hämta och 
lämna barnen. Med elcykel och dubbdäck kan man 
fortsätta cykla även blåsiga och kalla dagar och man 
slipper svettas på vägen. Vardagsinköpen blir också 
enklare då vagnen kan tas med i butiken och man 
slipper omlastning och tunga lyft. 

För barn som ännu inte är redo att cykla själva, men blivit 
för stora för cykelsits eller vagn, så kan påhängscyklar vara 
ett alternativ. Vikcyklar kan tas med gratis på tåg/buss och 
finns även som elassisterade. 

För mer information om vardagstransporter med cykel, 
se www.cyklamedlastcykel.se. Väl mött på sadeln 2018!

VARFÖR INTE VARA HÄLSOSAM, EKONOMISK 
OCH MILJÖSMART PÅ SAMMA GÅNG?

TILL ALLA FÖRÄLDRAR MED BARN PÅ FÖRSKOLOR OCH SKOLOR. 
NYTT ÅR KOMMER MED NYA VANOR.

HUR BRA ÄR TILLGÄNGLIGHETEN I SVEDALA?
Vi har ett råd som arbetar med tillgänglighetsfrågor i kommunen, Referensrådet för 
tillgänglighetsfrågor. Tillgänglighet beskriver hur väl en verksamhet, plats eller lokal 
fungerar för personer med funktionsnedsättning. Det inkluderar både fysisk och digital 
tillgänglighet. Alltså berör det allt från fysiska platser till webbsidor.

VILL DU HJÄLPA TILL?
Du som medborgare kan hjälpa till genom att höra av dig med egna exempel på vad 
du tycker är dåligt tillgänglighetsanpassat i kommunen. Anmäl via http://synpunkter.
svedala.se/. Saknar du tillgång till dator finns blanketter på våra bibliotek. Det går 
också bra att kontakta Kundservice på telefon 040-626 80 00.

HAR DU KOLL PÅ KOMMUNENS SKYDDSRUM?
Skyddsrum är till för att ge dig och oss andra fysiskt skydd vid krig. I Svedala kommun finns 
70 skyddsrum. Dessa finns spridda runtom kommunen i olika typer av byggnader såsom 
bostadshus och industrifastigheter. I fredstid används skyddsrummen som helt vanliga lokaler.

VEM ANSVARAR FÖR SKYDDSRUMMEN?
Med nuvarande lagstiftning är det MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
som ansvarar för skyddsrummen. De utför kontinuerliga kontroller och ser till att skyddsrummen 
vårdas. Fastighetsägarna ansvarar i sin tur för underhåll av skyddsrummen och att eventuella 
brister åtgärdas. 

Vill du ha mer information kan du besöka MSB:s webbplats, www.msb.se. Här kan du 
också hitta ditt närmaste skyddsrum på en digital karta. För övriga kontaktuppgifter se nedan.

www.msb.se/skyddsrum. Vid frågor om skyddsrum: Mejl: skyddsrum@msb.se.
Det går även bra att ringa vardagar kl 8–12 på nummer: 010-240 55 22.

GRÖN FLAGG – VI BÖRJAR 
MED BARN OCH UNGA
I samarbete med organisationen Håll Sverige Rent är 
vi övertygade om att arbetet med hållbar utveckling 
börjar med barn och unga. Även om du hört det flera 
gånger förut så är det ju faktiskt de som ska ta över 
världen en dag. Och den dagen är mycket närmare 
än den känns.

NYTT MED SVEDALANYTT – ÅTTA NUMMER BLIR SEX
I år ger vi ut SvedalaNytt sex gånger per år istället för åtta. Istället utökar vi med några sidor vid 
behov. Nytt för i år är även att PostNord är ny distributör av SvedalaNytt. Vid utebliven tidning, 
ring 0200-11 05 22. Den nya utgivningsplanen finner du på vår webbplats svedala.se och på 
baksidan av detta nummer. SvedalaNytt kommer precis som vanligt även finnas tillgänglig digitalt 
på www.svedala.se/svedalanytt.
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TÄNKBARA PLATSER FÖR     
KRIMINALVÅRDSANSTALT SYD

Fortsättning från sidan 1.

FORTSATT POLITISK PROCESS
Plan- och exploateringsutskottet i Svedala kommun godkän-
de lokaliseringsstudien 24 januari i år och studien behand-
las i kommunstyrelsen 12 februari för att sedan tas upp till 
beslut i kommunfullmäktige 21 mars. Kommunfullmäktige 
kommer därefter att ge uppdraget till kommunstyrelsen att ta 
fram förslag på slutlig lokalisering.

NITTON IDENTIFIERADE PLATSER AVGRÄNSADES TILL NIO
Arbetet med lokaliseringsstudien gjordes i två steg. Den 4 
september 2017 genomfördes en gemensam workshop där 
representanter från Svedala kommun och Kriminalvården 

deltog. I denna workshop identifierades avgränsningar och 
övergripande utvärderingskriterier vilka sedan applicerades 
och resulterade i nitton platser. Av de ursprungliga nitton 
alternativen har nio bedömts lämpliga och därför genom-
gått fortsatt värdering och jämförelse.

DJUPARE VÄRDERING OCH JÄMFÖRELSE AV NIO LÄGEN
Nio platser bedömdes uppfylla Kriminalvårdens kravspe-
cifikation och analyserades med hjälp av analysmetoden 
”Värderosen”. Denna metod beskriver, jämför och värderar 
hur de olika lokaliseringsalternativen lever upp till ett antal 
parametrar.

 

Lägena är listade utan inbördes rangordning.

•  Fjällfotasjön
•  Holmeja
•  Hyby
•  Skabersjö
•  Sturup mellan
•  Sturup norr
•  Sturup sydöst
•  Yddinge cirkulationsplats
•  Yddinge norr

BEDÖMNINGEN AV DE MER LÄMPLIGA PLATSERNA
I analysen av de nio platserna studerades fyra parametrar 
med tre delområden: 

Hälsa och säkerhet
•  Översvämning
•  Buller
•  Övriga risker 

Tekniska förutsättningar
•  Infrastruktur
•  Kollektivtrafik
•  Teknisk försörjning

Lagar och styrande dokument
•  Program och riktlinjer
•  Översiktsplan, detaljplan, vägplan etc
•  Lagar och förordningar

Ekonomi
•  Lokal påverkan
•  Samhällsekonomi
•  Projektekonomi

INFORMATION
Ett informationsmöte ägde rum 24 januari med ägarna av 
mark på de nio områdena som identifierats som tänkbara. 
Lokaliseringsstudien i sin helhet finns på vår webbplats 
svedala.se eller genom beställning hos Svedala kommuns 
Kundservice på 040-626 80 00. Lokaliseringsstudien finns 
även på samtliga bibliotek i kommunen.

POSITIV SYN PÅ ETABLERING
Svedala kommun ser positivt på etableringen eftersom Krimi-
nalvården är en stabil och långsiktig arbetsgivare och en 
nyetablering av en anstalt kommer att innebära många nya 
arbetstillfällen. Även andra verksamhetsområden, som till 
exempel hälso- och sjukvård, dagligvaruhandel, kommuni-
kation och andra kommunala och privata servicefunktioner, 
kommer att påverkas positivt genom en etablering. Drift 
och underhåll av anläggningen innebär också ett behov 
av kringservice, många gånger lokaliserad i närområdet. 
Kriminalvården är intresserade av ett område motsvarande 
cirka 30 hektar. 

Har du frågor? Kontakta Nina Gilljam, kommunikations-
chef, nina.gilljam@svedala.se, 040-626 83 94. 

Karin Gullberg, stadsarkitekt, karin.gullberg@svedala.se, 
040-626 81 18.

Fredrik Löfqvist, teknisk chef, fredrik.lofqvist@svedala.se, 
040-626 81 97.
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Kriminalvårdsanstalt i Skänninge, exempel på anstalt och dess omgivningar.

TÄNKBARA PLATSER FÖR KRIMINALVÅRDSANSTALT SYD

Lokaliseringsalternativ som studerats
vidare med hjälp av Värderosanalysen
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VÄRDEROSEN – VALD ANALYSMETOD

Värderosen är ett verktyg för att beskriva, jämföra och värdera   
hur de olika lokaliseringsalternativen lever upp till ett antal parametrar.
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I vår kommer vi att få se förskole-
barn och deras lärare på cykel i 
Svedala tätort.

Förskolorna har köpt in eldrivna lådcyklar 
med plats för sex barn på varje cykel. Snart 
kommer de synas i stort sett varje dag när 
barnen och deras lärare är på jakt efter 
äventyr och nya upptäckter.

Erfarenheterna ska omsättas i undervisning 
och skapa nya lärdomar om naturvetenskap 
och teknik. Vinka gärna när ni ser dem, 
de lovar att vinka tillbaka! BESTÄLL RIKSFÄRDTJÄNST   

I GOD TID INFÖR PÅSKEN 
För dig som ska åka riksfärdtjänst i påsk, 
tänk på att ansöka om din resa i så god tid 
som möjligt. Dock senast den 1 mars hos din 
biståndshandläggare.

FRÅGA SYSTER
Distriktsköterska Ingegerd Strandberg har 
arbetat många år i Svedala kommun. Nu 
är hon pensionär men assisterar fortfarande 
som vikarie när det behövs. Den 23 februari 
kl 13:30 kommer hon till Stella dagcentral i 
Svedala för att berätta om sitt arbetsliv. Hon 
kommer också prata om hälsa för de äldre 
och svara på era frågor! Välkomna! 

Rättelse angående seniorgymnastik
På grund av tidigare felinformation kommer  
här rättelse gällande seniorgymnastik:

Holmagården, start 22 januari: Måndagar 
kl 9–10 och kl 10–11. Föranmälan krävs 
på grund av begränsade platser, telefon 
040-626 85 12. 

Kuben Bara, start 25 januari: Torsdagar 
kl 9:30–10:30. Ingen föranmälan krävs.

Svedala Sporthall, bordtennislokalen, 
start 25 januari: Torsdagar kl 16–17. 
Ingen föranmälan krävs. Välkomna!

VÅRD OCH OMSORGS 
ÅRLIGA KVALITETSMÄTNING 
VISAR GLÄDJANDE RESULTAT
Vård och omsorg arbetar med kontinuerliga  
förbättringar för att kunna hålla en hög kvalitet 
på de tjänster som vi erbjuder. Ett viktigt arbete 
är den egna kvalitetsmätningen som görs bland 
brukare, anhöriga och medarbetare varje år.

I oktober 2017 genomfördes den årliga kvalitetsuppföljningen. 
Det var den tolfte gången undersökningen gjordes och resul-
tatet har en tydligt positiv riktning. Totalt är det drygt 1 000 
personer som har besvarat enkäterna. Kvalitetsuppföljningen 
ger information om vad som fungerar bra och vilka  
förbättringsområden som finns.

ETT GLÄDJANDE RESULTAT
– Det är ett glädjande resultat även i år. Det är viktigt att  
brukare, anhöriga och även medarbetare är nöjda med   
den vård och omsorg som finns i kommunen. 
Vi tackar alla som har tagit sig tid att svara på enkäten,  
säger socialchef Anna Borgius.

Anhöriga och brukare får svara på cirka 10 frågor som  
berör bland annat bemötande, trygghet, självbestämmande, 
kompetens, inflytande och tillgänglighet. Svaren anges på   
en femgradig skala där fem motsvarar ”mycket bra” och   
ett motsvarar ”mycket dåligt”. Totalbedömningen landar   
på över fyra inom alla områden.

MER INFORMATION
Om du vill ta del av undersökningens resultat mer i detalj så 
kan ni gå in på Svedala kommuns webbplats svedala.se.   
Sök kvalitetsuppföljning 2017. Det går också bra att kontakta 
vår Kundservice på 040-626 80 00 som kan hjälpa dig att 
få fram resultatet.

Du som bor i Bara och Klågerup med omnejd 
är välkommen till det nystartade anhörigcaféet 
i Bara.

Det har tidigare funnits ett anhörigcafé i Bara som nu 
startar upp i ny regi. Anhörigcaféet är ett samarbete mellan 
Svedala kommun, Röda korset och Svedala anhörigfören-
ing. Det är Svedala anhörigförening som står som arrangör.
Här träffas du för att umgås med andra i liknande situation, 
för att utbyta erfarenheter, få en stunds avkoppling och en 
trevlig stund med fika. Välkommen du som är anhörig, 
anhörigvårdare eller du som tidigare vårdat en anhörig 
men nu blivit ensam.

INFORMATION OCH ÖPPETTIDER
Första träffen sker måndag den 12 februari kl 14 till 
cirka kl 16. Anhörigcaféet håller sedan öppet varannan 
måndag, ojämna veckor, mellan kl 14 – cirka kl 16. 
Caféet håller öppet året runt, även på sommaren men 
inte på helgdagar. Du behöver inte anmäla dig och det 
kostar ingenting. Caféet finns på Biblioteksgatan 8 i Bara. 
Välkommen!

FRÅGOR?
Välkommen att höra av dig till: Birgitta Andersson, 
anhörigsamordnare Svedala kommun, 040-626 84 26. 
Stefan Bauer, Svedala anhörigförening, 0709-44 74 60.

VÄLKOMMEN TILL  
ANHÖRIGCAFÉ I BARA!

Mary Johansson på väg med sin funktionella lådcykel.

Anhörigcaféet i Bara.

FÖRSKOLA 
PÅ CYKEL
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Vatten och avlopp är viktiga frågor för oss 
alla, men uppmärksammas kanske mest när 
det inte fungerar som det ska. Vår vatten- och 
avloppsenhet utvecklar och förnyar sina an-
läggningar så att du fortsatt inte ska märka 
av någonting. Ett välfungerande vatten- och 
avloppsnät är viktigt för att kunna erbjuda 
säkert dricksvatten och skydda miljön. 

VATTNET I SVEDALA KOMMUN 
Du som bor i Svedala kommun får ditt dricksvatten från 
Vombsjön i Skåne. Vattnet i kommunen är medelhårt och 
har ett värde på 6 °dH, som står för tyska hårdhetsgrader. 
Detta är en låg hårdhetsgrad, vilket innebär att du inte 
behöver salt i diskmaskinen, och kan använda mindre 
tvättmedel.

Vad kostar det för vatten och avlopp? 
För vatten och avlopp betalar du både en rörlig och 
en fast avgift. 

Den rörliga avgiften beräknas efter den vattenmängd som 
levereras till fastigheten, alltså det vatten du förbrukar. Den 
rörliga avgiften i Svedala kommun är idag 20,38 kronor 
inklusive moms per kubikmeter.

Den fasta avgiften består av en mätaravgift per vattenmätare, 
nätavgift och dagvattenavgift. För en villa inom tätort är 
den fasta årsavgiften normalt 2 294 kronor inklusive moms.

VAD BETALAR DU FÖR?
Den årliga avgiften du betalar för vatten och avlopp täcker 
en mängd kostnader. Den täcker kostnader för att rena 
dricks- och avloppsvattnet, installation och underhåll av de 
rör som leder vattnet, alla anläggningar samt kostnader för 
administration och information. VA-enheten i Svedala är 
självfinansierad, vilket innebär att inga skattemedel skjuts till 
för att täcka verksamhetens utgifter.

HUR MYCKET VATTEN FÖRBRUKAS HEMMA HOS MIG?
För att mäta hur mycket vatten som förbrukas hemma hos 
dig finns en vattenmätare installerad. Som fastighetsägare 
ansvarar du för att mätaren finns tillgänglig och att den inte 
skadas, till exempel fryser sönder. Vattenmätaren byts ut vart 
tionde år för ett normalt hushåll.

När det är dags att byta vattenmätaren får du ett brev 
om detta. Inför bytet är det viktigt att du kontrollerar dina 
avstängningsventiler. 

KAN JAG LÄMNA MIN      
VATTENMÄTARSTÄLLNING DIGITALT?
Ja, det går bra. Gå in på www.svedala.se/vattenavlasning 
och sök  vattenavläsning.  

HUR OFTA SKA JAG LÄSA AV VATTENMÄTAREN?
För att dina vatten- och avloppsfakturor ska vara så korrekta 
som möjligt ska du läsa av vattenmätaren en gång per år. 
Utifrån föregående års och den aktuella mätarställningen 
beräknas en årsförbrukning som ligger till grund för fakture-
ringen framåt i tiden.

HUR BLIR JAG AV MED STOPP I AVLOPPET?
Om du får stopp i avloppet hemma bör du använda meka-
niska rensband, gummipropp eller liknande. Detta istället 
för starka kemiska propplösare som kan skada både rören 
och naturen. Ett tips är att rengöra vattenlåsen minst en 
gång om året. Då kan du undvika stopp.

Om olyckan väl är framme .… 
VAD GÖR JAG OM JAG DRABBATS AV VATTENLÄCKA? 
• Stäng ventilen vid vattenmätaren.
• Kontakta en rörentreprenör.
• Om vattnet har orsakat skada, kontakta ditt   

försäkringsbolag.

VAD GÖR JAG OM JAG DRABBATS AV     
KÄLLARÖVERSVÄMNING?
• Bryt elen i de översvämmade lokalerna.
• Flytta om möjligt fuktkänsliga saker.
• Skaffa hjälp med länspumpning.
• Om möjligt fotografera skador och troliga orsaker  

till översvämningen.
• Var noga med hygienen efter kontakt med   

avloppsvatten.
• Kontakta ditt försäkringsbolag.
• Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
• Anmäl översvämningen till VA-enheten. Gör gärna en 

preliminär anmälan i ett tidigt skede. Eventuella ersätt-
ningskrav på VA-enheten måste meddelas skriftligt.

KONTAKTUPPGIFTER
VA-enheten
Telefon: 040-626 80 00. 
E-post: kommunen@svedala.se

Abonnentfrågor gällande VA
och VA-räkningar
Telefon: 040-626 81 03.

Störningar på det kommunala
VA-nätet efter kontorstid
Telefon: 040-676 90 53.

FÅ SMS ELLER MEJL OM STÖRNINGAR
Om du vill få driftinformation om till exempel arbeten 
som orsakar avbrott i vattenförsörjningen eller om det 
skulle gå ut en kokningsrekommendation för att vatten-
kvaliteten inte är tillräckligt bra, kan du få veta detta 
via sms eller mejl. Anmäl ditt intresse på svedala.se. 

Det är viktigt att mata småfåglar på rätt sätt för att inte locka  
mindre välkomna djur som exempelvis råttor till matplatsen. 

Du som vill mata småfåglar kan enkelt minska risken för att matningen ska locka till  
sig andra skadedjur. Detta gör du genom att utforma platsen för matning rätt och 
använda lämplig fågelmat. Det bästa sättet att mata fåglar på är att sätta upp ett 
fågelbord i trädgården. Fågelbordet bör vara utformat så att bara småfåglar kan 
komma åt maten, och så att fåglarna inte kan förorena maten med spillning. Hamnar 
spillningen i maten kan detta öka risken att fåglarna smittar varandra med sjukdomar.

Mata fåglarna med till exempel talgbollar, fågelfrön eller liknande mat som är 
anpassad just för småfåglar. Du bör undvika att lägga ut fågelmat på marken. 
Mata inte fåglarna med gammalt bröd och andra matrester, då detta kan locka 
till sig gnagare eller större fåglar. 

SÄRSKILDA REGLER FÖR DIG SOM BOR I LÄGENHET
Tänk på att det kan finnas regler för fågelmatning om du bor i hyres- eller 
bostadsrätt. Till exempel kan det vara så att din hyresvärd eller bostadsrättsförening 
inte tillåter att du matar fåglar på balkongen eller fönsterbrädan.

OM PROBLEM UPPSTÅR
Ta i första hand kontakt med din fastighetsägare eller med den som matar fåglar 
om problem med fågelmatning uppstår i området eller huset du bor i.

Så matar du
småfåglar på rätt sätt

VI BERÄTTAR OM BARA BACKAR!  Lördag 24 mars är vi från Svedala kommun och exploatörer på plats   
i Bara för att berätta mer om Bara backar. Håll utkik efter mer information på bland annat www.barabackar.se.

VAD KAN DU OM 
VATTEN OCH AVLOPP?



FILMKLUBB
Bara. Torsdagar 25/1, 22/2, 22/3, 
19/4 kl 18. Klågerup. Tisdagar 6/2, 
13/3, 10/4 kl 15.
Titta på film på biblioteket tillsammans 
med andra filmintresserade vuxna! 
Kontakta ditt bibliotek för närmare 
information om vilka filmer som kommer 
att visas. Du går med i bibliotekets 
filmklubb genom att mejla eller ringa. 
Under våren får du sedan mejl om 
kommande visningar. Det är helt gratis 
och icke bindande att bli medlem i 
filmklubben.

AFTER FÖRIS MED ROBOTAR 
Svedala. Onsdag 7/2 kl 15–17. 
Kom och pyssla och lyssna på en saga 
med oss efter förskolan. Vi läser en bok 
om robotar, sedan provar vi tillsam-
mans våra ”makey makey” kit och ser 
om det går att spela piano på frukt. 
Ingen föranmälan. 

FÖRFATTARAFTON MED ULRIKA 
KNUTSDOTTER
Svedala. Torsdag 15/2 kl 19.
I sorgen efter en närståendes död 
vände sig Ulrika Knutsdotter till yogan 
för att lära sig andas igen och skrev 
boken Det sitter en elefant på min rygg. 
Följ med på en magisk stund med 
högläsning ur boken och prat om sorg. 
Biljetter kan köpas på biblioteket från 
29/1. Pris 50 kr. 

SEGEÅ – VÅR INDUSDAL. En före-
läsning om vår äldsta kulturbygd.
Bara. Onsdag 7/3 kl 19.
Walle Westesson, mångsysslande 
kulturarbetare och författare och Nils 
Bergendal, filmare och fotograf ägna-
de delar av förra året att paddla längs 
Segeå. De intervjuade boende, grävde 
i arkiv och besökte arbetsplatser längs 
vattnet. Biljetter på biblioteket från 
21/2. Pris 50 kr.
 

SUBWORLD MED SAGOFÉN ISADORA
Svedala. Fredag 9/3 kl 9:30. 
Teater för de allra minsta, 0–2 år. Följ 
med på en färd över och under vatten. 
Träffa fiskar, maneter, koraller och en 
badanka. Gratisbiljetter hämtas på 
biblioteket från 21/2. 

TIDSKRIFTSFÖRSÄLJNING
Lördag 10 mars i Bara och Svedala. 
Tisdag 13 mars i Klågerup.
Vi rensar ur tidskriftshyllorna och ger 
dig chansen att hitta kanonbra tid-
skrifter till rekordlåga priser. Kom och 
fynda! Välkomna! 

BARNVAGNSBIO – FILMKLUBB FÖR 
FÖRÄLDRALEDIGA
Bara. Onsdagar 24/1, 20/2 (tisdag), 
21/3, 18/4 kl 14. Klågerup. 
Onsdagar 7/2, 14/3, 11/4 kl 10.
Kom till biblioteket med din bebis och 
titta på film tillsammans med andra 
vuxna! Allt du behöver göra är att gå 
med i filmklubben för föräldralediga 
genom att kontakta ditt bibliotek via 
mejl eller telefon. Under våren får du 
sedan mejl om kommande visningar. 
Det är helt gratis och icke bindande  
att bli medlem.

BOKCIRKEL OCH FILMVISNING MED 
UNGAS FRITID – Miss Peregrines hem 
för besynnerliga barn. Klågerups bib-
liotek. Måndag 12/3 kl 17. Svedala 
bibliotek. Torsdag 22/3 kl 17. Ungas 
fritid i Svedala. Måndag 26/3 kl 18.
Hallå alla bokälskare! Nu är det dags 
för bokcirkel för dig,13 år och uppåt. 
Vi träffas, fikar och pratar om boken 
tillsammans. GRATIS POCKET finns att 
hämta på ditt bibliotek eller på Ungas 
fritid.

LÄR DIG MER OM MÄNNISKANS 
BÄSTA VÄN! 
Klågerup. Tisdag 13/3 kl 19.
Kom och lyssna på hundpsykologen 
Charlotte Swanstein som är aktuell med 
nyutgivningen av två av sina populära 
hundböcker Välj rätt hund och Hundens 
första år, och få svar på dina frågor.
Gratisbiljetter på biblioteket från 27/2. 

LÄR KÄNNA DIN KATT
Svedala. Torsdag 15/3 kl 19.
Ylva Stockelberg har skrivit nio böcker 

om katter och kan massor om kattens 
beteende. Det kommer att finnas möj-
lighet att ställa egna frågor i anslutning 
till föreläsningen. Biljetter kan köpas på 
biblioteket från 19/2. Pris 50 kr. 

Familjelördag
Svedala. 17/3 kl 10–14. 
Tipsrunda, pyssel och musikföreställ-
ningen Jagad av en T-Rex – Ett fartfyllt 
musikäventyr i dinosauriernas värld med 
Pappa Kapsyl kl 11. Pappa Kapsyls 
kista med kapsyler är försvunnen. 
Någon har gömt den i drömmarnas 
värld – i Dinosaurielandet! Hur ska det 
sluta? Med allsång förstås! Från 4 år. 
Gratisbiljetter på biblioteket från 1/3. 

DIGITALA VECKAN
Svedala, Bara och Klågerup. 
Hela vecka 12, 19–24/3.
Inspirerat av det internationella evene-
manget Digital Week fokuserar biblio-
teket lite extra på att lyfta fram digitala 
verktyg och tjänster. Vi erbjuder bland 
annat handledning i nedladdning av 
e-böcker och e-ljudböcker. Håll utkik 
på hemsidan och Facebook för mer 
information! 

DIGI-TALA TILLSAMMANS
Svedala. Torsdag 22/3 eftermiddag. 
Träffa bland annat Arbetsförmedling-
en, din lokala bank och kommunens 
kundservice och ställ frågor om deras 
digitala tjänster. Tveka inte – våga 
fråga! Ingen föranmälan.

SVEDALA SKOLORS BOKJURY
Vilken var den bästa barn- och 
ungdomsboken 2017? Var med 
och utse en vinnare! Alla elever i 
Svedala kommun har chans att rösta 
på sin favorit. Vinnare utses på Världs-
bokdagen 23/4. Mer information: 
www.skolbiblioteken.svedala.se

Illustratör: Jenny Funestad. Swedish film.
Malmö stad, Malmö Museer

Ulrika Knutsdotter.

Walle Westesson och Nils Bergendal. 

VIDUNDERLIGT SPORTLOV
SKÅNSKA DINOSAURIER
Från och med lovstarten kan du se 
utställningen Skånska dinosaurier på 
alla bibliotek. Utställningen är framta-
gen av Malmö Museer och handlar om 
jordens urtid med Skåne i centrum. Lär 
dig mer om till exempel den skräckinja-
gande Dilophosaurusen som vandrade 
omkring här för 200 miljoner år sedan! 

PYSSLA FANTASTISKA VIDUNDER
Svedala. Måndag 19/2 kl 14–16.
Bara. Måndag 19/2 kl 15–17.
Klågerup. Tisdag 20/2 kl 14–16.
Kom och pyssla drakar, dinosaurier 
och andra fantastiska vidunder! Ingen 
föranmälan. 

Hundpsykologen Charlotte Swanstein. JAGAD AV EN T-REX
Ett fartfyllt musikäventyr i dinosauriernas värld 

CARL-OTTO JOHANSSON akustisk gitarr och sång

VIDUNDERLIG SAGOSTUND
Svedala. Måndag 19/2 kl 9:30 och 14.
Bara. Tisdag 20/2 kl 10.
Klågerup. Onsdag 21/2 kl 9:30.
Lyssna på spännande sagor på biblio-
teket. För dig 3–6 år. Grupper föran-
mäler sig till biblioteket. 

DINOFILMWORKSHOP 
Svedala. Tisdag 20/2 kl 13–15.
Bara. Onsdag 21/2 kl 14–16. 
Klågerup. Onsdag 21/2 kl 10–12.
Kom och animera din egen Dinofilm 
med hjälp av Ipad, lera och andra 
skojiga material. Från 6 år. Föranmäl 
dig till ditt bibliotek.

PÄRLPLATTEHÄNG PÅ BIBBLAN! 
Svedala. Onsdag 21/2 kl 13–15.
Pärla pärlplattor tillsammans med oss! 
För alla åldrar.

MUSIKWORKSHOP MED SYNTTANTEN
Svedala. Torsdagar 22/2 kl 14–16 
(även 8/3 kl 15:30–17:30).
Kom till biblioteket och skapa musik 
med hjälp av Ipad och appen Garage-

band. För dig mellan 10–14 år. Inga 
förkunskaper krävs. Anmäl dig till 
biblioteket.

FILMVISNING – Fantastiska vidunder 
och var man hittar dem.
Bara. Torsdag 22/2 kl 15. 
Om du gillar Harry Potters värld så 
kommer du definitivt bli lika hänförd 
av professor Scamanders äventyr som 
utspelar sig långt innan Harry börjar 
på Hogwarts. Vi får följa Scamander 
under ett uppdrag i New York där han 
får det ena problemet efter det andra. 
En spännande film du inte vill missa!  
Från 11 år, 7 år med vuxet sällskap. 
Föranmäl till biblioteket.

SPORTLOVSFILM
Klågerup. Torsdag 22/2 kl 13.
Kontakta biblioteket för mer info om 
filmen samt föranmälan. Från 7 år.

Musik i Syd

VAD HÄNDER UNDER SPORTLOVET?

SE BAKSIDAN: SAGOSTUNDER • TORSDAGSHÄNG • BARNVAGNSBIO • BEBISBIBBLAN • BOKFIKA  • SPRÅKCAFÉ • BIBLIOTEKSKLUBB 
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UNGAS FRITID FLYTTAR   
IN PÅ SVEDALA BIBLIOTEK
Nu finns personal från Ungas fritid på 
plats på Svedala bibliotek tis och tors 
kl 15–16:45. Alla mellan 13–18 år 
är varmt välkomna att prova på olika 
aktiviteter. Har du egna idéer om vad 
du vill göra? Prata med fritidsassisten-
terna på plats! 

Sommaren 2018 har du möjlighet att jobba som kulturarbe-
tare och delta i en sommarensemble! För att söka ska du ha 
gått ut 9:an eller 1:an på gymnasiet och ha förkunskaper från 
kulturskolan. Sommarensemblen kommer att ge konserter på 
förskolor och äldreboenden runt om i kommunen. Programmet 
är varierat där ensemblen kan bestå av olika sångare och 
instrument. Ensemblen varar 18 juni–6 juli och första veckan 
består i att repetera. Som deltagare kommer du att ha möjlig-
het att påverka vilka låter du önskar spela och få nya kompisar 
som har samma intresse som du, musik. 
Håll utkik på www.svedala.se, lägg in ordet ”feriearbete” 
i sökrutan.

“Jag heter Robyn, bor på Södra Förstadsgatan 42 a  
i hjärtat av Malmö, och mitt liv gick just åt helvete!”
Så inleds musikalen 13 som repeteras av 24 blivande tretton-
åringar på Naverlönnskolan i läsårets skapande skola-projekt. 
Föreställning handlar om livet i gränslandet mellan barn och 
ungdom, att hamna i en helt ny livssituation på grund av en 
skilsmässa, om vänskap och identitet. Originalet utspelar sig 
i USA men i vår version befinner vi oss i Malmö och sedan 
Svedala dit Robyn, mot sin vilja, tvingas flytta med sin 
mamma. Regissören Rasmus Mononen har översatt och 
bearbetat musikalen av Jason Robert Brown så att det 
passar vår grupp och våra förhållanden samtidigt som 
kärnproblematiken finns kvar.

Premiär 9 mars 2018. Årskurs 4 och 5 i Svedala tätort 
kommer att bli inbjudna till någon av de tre föreställningarna  
(även 16 och 23 mars) som ges i Naverlönnskolans matsal.

KONTAKTA DITT BIBLIOTEK
Svedala bibliotek 040-626 82 03 
biblioteket.svedala@svedala.se

Bara bibliotek 040-626 89 70  
biblioteket.bara@svedala.se

Klågerups bibliotek 040-626 89 08 
biblioteket.klagerup@svedala.se

Glöm inte att följa 
”Biblioteken i Svedala” på Facebook.

Hej Christina Karlsson, ordförande i KVIS, 
Konstens vänner i Svedala!
– Nu är vårt årsprogram klart och finns på www.gallerikvis.se. Nytt för i 
år är en satsning i juni på ung konst där unga under 25 år erbjuds ställa 
ut. Alla barn som vill pröva sina vingar är välkomna att delta helt utan 
kostnad. Att ställa ut är både roligt och lärorikt och kan vara ett sätt att 
göra sin röst hörd, säger Christina Karlsson som, förutom att vara 
ordförande, driver Galleri KVIS.

KONSTUTSTÄLLNINGAR  
PÅ KVIS FEBRUARI–MARS: 
3–11 februari: Marianne Olsson,   
Margareta Lindblad och   
Cecilia Hegelsten

17–25 februari: Bodil Bengtsén

3–11 mars: Irene Rembert,   
Ulla Lindqvist, Maj-Lis Jensen

17–25 mars: Ronnie Holmberg

Veronica Lindåker och elever under Kultruskolans sommarensamble.

Musikalen 13 spelas av 24 blivande 13-åringar.

MASSOR AV SPÄNNANDE     
AKTIVITETER UNDER SPORTLOVET
Sportlovet står runt hörnet och vi ser fram emot en fartfylld vecka med massor av 
rörelseglädje och nya vänskaper i våra föreningars aktiviteter. Bland annat blir 
det Kung fu och skidresa till Vallåsen samt många andra spännande aktiviteter. 
Se mer på www.svedala.se/kalender. Programmet uppdateras 
kontinuerligt! 

Ung och aktiv i Svedala kommun:
NY SKOLIDROTTSFÖRENING PÅ NFU
Skolidrottsföreningarna som skapats på högstadieskolorna i kommunen har gynnat 
elevernas möjlighet till inflytande och ledarskapsutveckling och har bidragit till att 
skapa positiv gemenskap. Därför såg Ungas fritid ett behov av att starta upp en 
liknande verksamhet i anknytning till gymnasieskolan NFU. Verksamheten beräk-
nas starta upp under februari. 

KULTUR CREW
Kultur Crew är ett regionalt projekt i Skåne som Svedala kommun ingår i. Kultur 
Crew består i nuläget av sju ungdomar som arbetar med och skapar kultureve-
nemang och kulturarrangemang i kommunen. Som deltagare kan du lära dig om 
ljud- och ljusteknik, värdskap, journalistik, grafisk design och allt annat som är 
viktigt att kunna som arrangör. Är du en ungdom som är intresserad av att vara 
med i Kultur Crew eller komma på våra häftiga events så kontakta Ungas fritid.

LANDHOCKEY
Var med och testa på landhockey tillsammans med Hockeygruppen i Bara. 
Utrustning finns på plats. Aktiviteter och studiebesöksplanering är igång för fullt. 
För vidare information kontakta Mattias Hallin på 0709-47 82 46.

MUSIKSTUDIO OCH REPLOKAL
För alla musikintresserade ungdomar i kommunen så har Ungas fritid en fullutrus-
tad replokal på Kuben i Bara. Här finns också tillgång till studio där musikintres-
serade ungdomar kan komma och spela in demos. Personal finns på plats för 
vägledning. Välkomna!

UKM 2018
För tredje året i rad arrangerar Ungas fritid tillsammans med S.M.U.R.F Ung Kultur 
Möts (UKM) i Svedala! Lördagen den 10 mars kl 15 är årets festival! UKM är en 
festival för unga 13–18 år som sysslar med olika former av kultur! Det är en plats 
att träffa andra som sysslar med kultur och lära av varandra samt en chans att 
visa vad just du/ni gör! 

UNGA MÖTER UNGA
Unga möter unga har som vanligt aktiviteter under vårterminen 2018! Aktiviteter-
na är kostnadsfria och öppna för alla mellan 13–18 år. Vecka 4: Onsdag 24/1 
– Laserdome kl 16–18. Vecka 8: Acro Yoga. Vecka 10: Dans. Vecka 12: Skidor. 
Håll utkik på Ungas fritids och Unga möter ungas facebook- och instagram-konton 
för mer information.

Håll dig uppdaterad genom att följa oss via social media:
Instagram: ungasfritidsvedalakommun
www.facebook.com/ungasfritidBara
www.facebook.com/ungasfritidKlagerup
www.facebook.com/ungasfritidSvedala
www.svedala.se/kalender
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FÖR MER DETALJERAD INFORMATION GÅ IN PÅ WWW.SVEDALA.SE

KALENDER

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

Utgivningsplan 2018: 23/3, 25/5, 24/8, 26/10, 30/11.

Bilder i detta nummer: Scandinav/Magnus Ström, Jörgen Wiklund.  
Linus Höök, Nils Bergendal, Louise Weibull, Mona-Lisa Flamander, 
Ingimage, Adobe Stock.

Utebliven SvedalaNytt? Vänligen kontakta PostNord på 0200-11 05 22, kundservice.dr.se@postnord.com

BRA ATT VETA
Webbplats: 
www.svedala.se 

E-postadress: 
kommunen@svedala.se

Telefon: 
040-626 80 00

Postadress: 
Svedala kommun 
233 80 Svedala

 

 
facebook.com/svedalakommun 
facebook.com/jobbaisvedala 
facebook.com/bibliotekenisvedala 
facebook.com/naringslivsvedala
facebook.com/kvutis

 
  
@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. Kommun- 
fullmäktige går även att se via 
webb-tv på svedala.se.

Kultur- och fritidsnämnden 
14 februari, 14 mars kl 18:30–21:00

Teknisk nämnd 
20 februari, 20 mars kl 17:00 –19:00

Kommunfullmäktige    
21 mars kl 19:00 – 21:00

Socialnämnden 
8 februari, 15 mars kl 18:30–20:00

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

 2018-02-03—02-11
Konstutställning 
Galleri KVIS

 2018-02-05—05-07 
Sagostund Svedala
Måndagar
Kl 9:30–10
Svedala bibliotek

 2018-02-06—04-24
Sagostund Bara
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2018-02-07—05-16
Sagostund Klågerup
Onsdagar
Kl 9:30–10
Klågerups bibliotek

 2018-02-05
Måndagscafé 
”På Kyrkogården”
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-02-06—05-31
Torsdagshäng på 
bibblan
Kl 14–17
Bara bibliotek

 2018-02-07
Bokfika
Kl 14–15
Klågerups bibliotek

 2018-02-07—05-30
Språkcafé i Svedala
Kl 15:30–17:30
Svedala bibliotek

 2018-02-08
Biblioteksklubb
Kl 16–17
Svedala bibliotek

 2018-02-09
Träffas och Trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-02-10
Lions loppisförsäljning
Kl 10–13
Åbjörnsgatan/
Gjuterigatan, Svedala

 2018-02-10
Lilla hälsomässan
Kl 11–16
Roslätts kvartersgård

 2018-02-10
Elitserien volleyboll
Kl 15–17
Svedala sporthall

 2018-02-12—05-21
Varannan måndag
Bebisbibblan
Kl 09:30–11:30
Klågerups bibliotek

 2018-02-12
Måndagscafé ”Kärt 
barn har många namn”
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-02-14
”Låt hjärtat vara mé”
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-02-14
Bokfika
Kl 14–15:30
Bara bibliotek

 2018-02-16
Träffas och Trivs - 
med fastlagsbulle
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-02-17
Elitserien volleyboll
Kl 15–17
Svedala sporthall

 2018-02-17—02-25
Konstutställning 
Galleri KVIS

 2018-02-18
CaosCafé
Kl 14–16
Träffpunkten på Linden

 2018-02-18
Match Svedala hand-
boll, seniorer division 4
Kl 17–18
Svedala sporthall

 2018-02-19
Måndagscafé med  
gäst ”Fotens dag”
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-02-21
Bio ”En blomma i 
Afrikas öken”
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-02-22—05-21
Seniorgymnastik i 
Svedala
Måndagar
Kl 9 och kl 10
Holmagården

 2018-02-22
Handarbetscafé
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-02-24
Bokfika
Kl 10:30–12
Svedala bibliotek

 2018-02-24
Dans till Ajax
Kl 19:30
Svedala Folkets Hus

 2018-02-08--05-24
Seniorgymnastik
Kl 16
Svedala sporthall

 2018-02-26
Måndagscafé ”Vad 
är Sirius-Orden?”
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-02-27
Rådgivning - Starta 
eget eller utveckla 
ditt företag!
Kl 9, kl 10 och kl 11
Kommunhuset, Svedala

 2018-02-28
”Receptbelagt med 
Petra”
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-03-02
Träffas och trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-03-03
Elitserien volleyboll
Kl 15–17
Svedala sporthall

 2018-03-03—03-11
Konstutställning 
Galleri KVIS

 2018-03-05
Måndagscafé 
”Skrönor”
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-03-07
Bokfika
Kl 14–15
Klågerups bibliotek

 2018-03-07
Biblioteksklubb
Kl 16–17
Svedala bibliotek

 2018-03-08
Boksnack
Kl 15–16
Klågerups bibliotek

 2018-03-09 
Träffas och trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-03-10
Tidskriftsförsäljningen 
startar
Kl 10 
Bara och Svedala 
bibliotek

 2018-03-10
Lions loppisförsäljning
Kl 10–13
Åbjörnsgatan/
Gjuterigatan, Svedala

 2018-03-11
Match Svedala hand-
boll, seniorer division 4
Kl 17–18
Svedala sporthall

 2018-03-12
Måndagscafé  
Victoria = seger
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-03-13
Tidskriftsförsäljning
Kl 13–19
Klågerups bibliotek

 2018-03-14
Bokfika
Kl 14–15:30
Bara bibliotek

 2018-03-15
Handarbetscafé
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-03-16
Seniorshop med 
mannekänguppvisning
Kl 10–16
Stella dagcentral

 2018-03-17—03-25
Konstutställning 
Galleri KVIS

 2018-03-18
Match Svedala hand-
boll, seniorer division 4
Kl 18–19
Svedala sporthall

 2018-03-22
Boksnack
Kl 15–16
Klågerups bibliotek

Ansvarig utgivare: 
Elisabeth Larsson

Redaktion: 
Nina Gilljam 
Helga Haavisto
kommunikation@svedala.se


