
SEPTEMBER OCH OKTOBER 2018

Vi hälsar dig välkommen till invigningen av nybyggda  
Aggarpsskolan i Svedala som har plats för 700 elever i 
årskurserna 4–6 och 7–9. 

PROGRAM
Kl 15:00–16:30 Elever guidar dig runt i Aggarpsskolan. 
Samling vid skolans entré.
Kl 16:45–17:15 Kommunstyrelsens ordförande Linda  
Allansson Wester (M) och utbildningschef Johan Lundgren 
invigningstalar i idrottshallen.
Kl 17:15 Svedala Volley spelar invigningsmatch i idrotts-
hallen. Vi serverar tilltugg från våra duktiga kockar på 
Aggarpsskolan.

Varmt välkommen den 28 augusti kl 15 till Aggarpsvägen 
20–34 i Svedala. 

Den 5 september kommer folkkära Antikrundan till Stenladan i Torup. I samarbete med Malmö stad 
kommer SVT att spela in två avsnitt av det populära TV-programmet i stall- och slottsområdet i Torup. 
Programmet brukar locka hundratals besökare som vill bidra till den folkfest som Antikrundan bjuder  
på. Inspelningen sker kl 12–18. Värderingen äger rum i Stenladan och man kommer även hålla till  
på stallgården. För mer information håll utkik i Svedalas kalender www.svedala.se/kalender. 

JA! 
VI FÅR EN 
HELT NY 
SKOLA

VARMT VÄLKOMMEN TILL      
INVIGNING AV AGGARPSSKOLAN



TRAFIKANTVECKAN 2018 – ETT INITIATIV 
FÖR HÅLLBARA RESOR OCH TRANSPORTER

32

RÖSTA MED BUD
Om du har svårigheter att ta dig till vallokalen på grund av 
sjukdom, ålder, funktionsnedsättning, kan du välja att utse 
ett bud som transporterar och lämnar in din röst till valloka-
len eller till en lokal för förtidsröstning. Budet ska ha fyllt 18 
år och kunna uppvisa ID-handling när hen lämnar in rösten. 
Särskilt material behövs för att rösta med bud och det 
hämtas i Svedala kommuns kundservice, Småskolan eller 
kommunens bibliotek. Valsedlar kan hämtas på samtliga 
ställen där man kan rösta och de kan även beställas direkt 
från de olika partierna. 

Följande personer kan agera röstbud: din make, maka  
eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar eller syskon. Bud 
kan även vara de som brukar hjälpa dig i personliga  
angelägenheter eller en lantbrevbärare. 

AMBULERANDE RÖSTMOTTAGARE
Om du inte kan ta dig till ett röstmottagningsställe på grund 
av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning och inte känner 
någon som kan agera som bud kan kommunen hjälpa till 
med röstningen. Vid begäran ges möjlighet att lämna din 
röst i bostaden till en av kommunens särskilt förordnade 
röstmottagare.

Två röstmottagare tar emot din röst på samma sätt som i 
en förtidsröstningslokal och lämnar in den till en bestämd 
röstmottagningslokal. Om du eventuellt behöver hjälp att 
göra iordning din röst hjälper röstmottagaren dig. Röstmot-
tagaren har tystnadsplikt. 

HUR GÅR JAG TILL VÄGA?
För att boka ambulerande röstmottagare ringer du till 
Svedala kommuns valadministratör på telefonnummer 
0733-73 12 19 eller per e-post till registrator.vn@svedala.se. 

Tala om att du vill rösta genom ambulerande röstmottagare. 
Du uppger sedan ditt namn, din adress och ditt telefon-
nummer. Därefter ringer vi tillbaka till dig och bokar en tid. 
Tänk på att du måste ha ditt röstkort och din ID-handling 
tillgänglig när vi besöker dig. Vänligen boka i god tid.

INFORMATION OCH DATUM
Ambulerande röstmottagare kan bokas under följande  
datum: måndag–fredag kl 10:00–15:00 under perioden 
22 augusti–7 september samt valdagen 9 september. 
Ambulerande röstmottagare kommer till kommunens  
äldreboenden. 

• Stella/Nova, torsdag 30 augusti kl 9:30–10:30 
• Holmagården, måndag 3 september kl 13:30–14:30 
• Solgården, tisdag 4 september kl 13:30–14:30 
• Toftaängen, onsdag 5 september kl 9:30–10:30 

FÖRLORAT RÖSTKORT
Skulle du förlora röstkortet kan du få ett nytt utskrivet om du 
kontaktar Svedala kommuns Kundservice eller kommunens 
valkansli under kommunhusets ordinarie öppettider. Röstkort 
kan också beställas hos Länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

RÖSTA FRÅN UTLANDET
Om du befinner dig utomlands när det är val kan du rösta 
från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på en 
ambassad eller konsulat. Mer information om hur det går 
till att rösta från utlandet finns på Valmyndighetens webb-
plats. Du kan också kontakta Valmyndigheten på telefon, 
020-825 825. 

Från och med onsdag 22 augusti kan du rösta  
i förtid i valfri röstningslokal i hela landet.  
Detta gäller fram till och med valdagen den  
9 september.

Valmyndigheten har skickat ut röstkort till alla röstberättigade. 
Om du inte har fått ditt röstkort ska du kontakta Valmyndig-
heten på 020-825 825. Röstkortet innehåller information 
om var och när du kan rösta på valdagen och var de 
närmaste förtidsröstningslokalerna finns. 

GLÖM INTE ID-HANDLING OCH RÖSTKORT
För att förtidsrösta måste du ha med dig både ID-handling 
och röstkort. Om du inte har någon ID-handling kan du låta 

  Datum    Småskolan, Svedala    Bara bibliotek   Klågerup bibliotek 

Onsdag 22 augusti 14:00–19:00 10:30–13:30 10:30–13:30

Torsdag 23 augusti 11:00–19:00 13:30–15:30 stängt

Fredag 24 augusti 12:00–17:00 13:30–15:30 stängt

Lördag 25 augusti 11:00–13:00 stängt stängt

Söndag 26 augusti 13:00–15:00 stängt stängt

Måndag 27 augusti 11:00–19:00 15:00–18:30 stängt

Tisdag 28 augusti 11:00–19:00 10:30–13:30 stängt

Onsdag 29 augusti 14:00–19:00 10:30–13:30 stängt

Torsdag 30 augusti 11:00-–19:00 14:00–18:30 stängt

Fredag 31 augusti 12:00–17:00 13:30–15:30 stängt

Lördag 1 september 11:00–13:00 10:30–12:30 stängt

Söndag 2 september 13:00–15:00 stängt stängt

Måndag 3 september 11:00–19:00 15:00–18:30 13:30–16:30

Tisdag 4 september 11:00–19:00 10:30–13:30 13:30–18:30

Onsdag 5 september 10:00–19:00 10:30–13:30 10:30–13:30

Torsdag 6 september 10:00–19:00 14:00–18:30 13:30–16:30

Fredag 7 september 10:00–19:00 13:30–15:30 stängt

Lördag 8 september 10:00–15:00 10:30–12:30 stängt

Söndag 9 september 08:00–20:00 stängt stängt

DU KAN RÖSTA REDAN NU!     
FÖRTIDSRÖSTNINGEN HAR ÖPPNAT!

någon annan intyga din identitet. Den person som intygar 
måste då visa en giltig ID-handling. 

I Svedala kommun finns förtida röstmottagningsställen på 
Biblioteket i Bara, Klågerups bibliotek samt Småskolan i 
Svedala tätort. 

• Småskolan (Folkskolan), adress Åbjörngatan 9a, Sve-
dala tätort. Huset ligger bredvid Svedala kommunhus. 

• Biblioteket i Bara, Bara Centrum, Torggatan 24 b, 
Bara.

• Klågerups bibliotek, Stensminnevägen 2, Klågerup.  
Ingången är på baksidan av byggnaden, om man  
kommer från parkeringsplatsen. 

HÄR KAN DU FÖRTIDSRÖSTA

ATTRAKTIV KOMMUN

Valet 
2018Valet 

2018

Storgatan i Svedala kommer att vara avstängd för motor-
trafik från fredagen 21/9 kl 22 till söndagen 23/9 kl 8. 
Detta görs för att uppmärksamma Trafikantveckan 2018 i 
syfte att främja fotgängare och cyklister på våra gator.

Europeiska Trafikantveckan, European Mobility Week, är 
ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till 
hållbara resor och transporter. Trafikantveckan äger rum 
16–22 september varje år.

Under Trafikantveckan 2018 kommer det att finnas informa-
tion uppsatt längs Storgatan i Svedala om initiativet samt 
kommunens arbete med hållbara resor och transporter. 

Under fredagen 21 september kommer Svedala kommun 
att dela ut reflexer och cykelljus på Svedala station 
kl 14–17. Välkommen!
Svedala kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § 
första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande. 1 § På Storgatan i Svedala 
mellan Kyrkogatan och Långgatan, samt samtliga korsningar inklusive Bankgatans 
västra del får inte fordon föras. Denna författning träder i kraft den 21 september 
2018 kl 22 och upphör att gälla den 23 september 2018 kl 08:00.



VAR MED OCH PÅVERKA   
– ANVÄND DIN RÖST!
I Sverige håller vi vart fjärde år val till riksdag,
landsfullmäktige och kommunfullmäktige.
I år är det ett så kallat valår där Valdagen är
den andra söndagen i september.  

Söndagen den 9 september väljer vi hur Sverige riksdag, 
landstingsfullmäktige (regionfullmäktige i Skåne) och kom-
munfullmäktige i Svedala kommun ska styras under de 
kommande fyra åren. Du är välkommen att rösta på 
valdagen eller i förtid. För att få rösta måste du ha fyllt 
18 år senast på valdagen.

RÖSTRÄTT OCH VALDISTRIKT
Alla som finns upptagna i röstlängden och som innehar 
rösträtt tillhör även ett visst valdistrikt och en viss vallokal. 
Valmyndigheten har skickat ut röstkort till alla röstbe-

rättigade. Vilket distrikt du tillhör framgår av ditt röstkort 
som du bör ha fått hem i brevlådan senast den 22 augusti. 
Röstkortet innehåller information om var och när du kan 
rösta på valdagen, men även var förtidsröstningslokalerna 
finns. Du kan även välja att rösta i din ordinarie vallokal 
utan röstkort. Om du inte fått ditt röstkort ska du kontakta 
Valmyndigheten.

INFORMATION OCH ÖPPETTIDER
Svedala kommun har elva valdistrikt som har öppet 
kl 08:00–20:00 för mottagning av din röst på valdagen. 
Kom ihåg att ta med dig din giltiga ID-handling.  
Läs mer om valet 2018 på Valmyndighetens webbplats  
www.val.se eller på Svedala kommuns webbplats  
www.svedala.se/valet2018. 
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DAGS FÖR SVEDALA 
MOTOR- & VETERANDAG 2018

  Valdistrikt    Vallokal, byggnad    Adress   Vallokal, lokal

Bara, Skabersjö, Torup Spångholmsskolan Henriette Coyets gata 
13, Bara Matsalen

Bara Värby Spångholmsskolan Henriette Coyets gata 
13, Bara Ateljén

Klågerup, Hyby, Holmeja Klågerupskolan Stensminnevägen 2, 
Klågerup Matsalen

Klågerup centrum Klågerupskolan Stensminnevägen 2, 
Klågerup Matsalen

Svedala centrum Naverlönnskolan Bökebergsgatan 25, 
Svedala B127 samlingssal

Svedala kyrkan Naverlönnskolan Bökebergsgatan 25, 
Svedala C115 kombisal

Svedala norr Naverlönnskolan Bökebergsgatan 25, 
Svedala C106 samlingssal

Svedala stadsparken Naverlönnskolan Bökebergsgatan 25, 
Svedala B127 samlingssal

Svedala söder Naverlönnskolan Bökebergsgatan 25, 
Svedala B121 grupprum

Svedala väster Naverlönnskolan Bökebergsgatan 25, 
Svedala C113 grupprum 

Svedala öster -Börringe Naverlönnskolan Bökebergsgatan 25, 
Svedala C106 samlingssal

ATTRAKTIV KOMMUN

Den 25 augusti förvandlas Svedala centrum  
till utställningsområde för veteranfordon. I 
samband med utställningen kommer det även 
att finnas en veterandelsmarknad på Stortor-
get och flera andra roliga programpunkter för 
årets besökare. 

Det blir det 8:e evenemanget i följd sedan starten 2011. 
Dagens syfte är att visa upp Svedala Motorklubbs mång-
fasetterade föreningsverksamhet och intresset för veteran-
fordon av olika slag som en del av Sveriges kulturvärde. 
Utställarna och besökarna som är från hela Skåne och 
Sydsverige blir allt fler då intresset för evenemanget  
fortsätter att öka. 

Förra året noterade arrangören ett publik- och utställar-
rekord då de hade i princip knökfullt med utställda veteran-
fordon. I år kommer Motor- och veterandagen även att ha 
en kunnig jury som väljer ut de fordon som ska få särskilt 
pris, ”Best in show”, i sina respektive klasser.

Det är Svedala Motorklubb som står bakom arrangemanget 
som genomförs i samarbete med Svedala kommun och 
Svedala Handel. Publiken bjuds på en mängd roliga pro-
grampunkter, bland annat räddningstjänstens uppvisning på 
cirkusplatsen. Det blir också möjlighet till en tur i lyftkorgen 
med räddningstjänstens nya höjdfordon som visades upp 
redan på förra årets arrangemang. För mer information 
besök webbplatsen www.svedalamotorklubb.se.

PROGRAM
08:00   Storgatan och angränsade gator öppnas upp för 
uppställning av fordon. Infart vid Stortorget från Kyrkogatan 
Alla utställare anvisas plats av funktionärer från Svedala 
Motorklubb. Av säkerhetsskäl vill vi ha alla fordon på plats 
senast 09:45. Veterantraktorer ställer upp på ”Cirkusplat-
sen” på Ågatan. Transport med traktor och special byggd 
vagn organiseras från Stortorget och tillbaka hela dagen. 
Man får också åka i Räddningstjänstens bandvagn. Passa 
på och bjud era barn på en trevlig och säker tur med trak-
tor och vagn eller bandvagn.

09:00   Veteranmarknaden öppnar på Stortorget.

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

10:00 MC-klubben 69 kör in i kortege på Bankgatan 
och vår konferencier intervjuar förare och representanter för 
klubben. Motorcyklarna ställs därefter upp vid Stortorgets 
östra sida mitt emot Handelsbanken.

11:00 Utvalda traktorer från utställningen på Ågatan kör 
in i kortege på Bankgatan. Förare och ägare intervjuas 
och det blir en historisk exposé från förr i tiden. 

10–14  Räddningstjänsten visar upp sitt höjdfordon på 
utställningsplatsen vid Ågatan. Trygghetsvärdarna visar sitt 
fordon och du är välkommen att prata trygghet med dem.

Ca 12:30   En trafikolycka med skadade passagerare 
spelas upp på utställningsområdet på Ågatan. Det blir full 
utryckning och den samlade Räddningstjänsten visar upp 
sitt agerande kring räddning och säkerhet på en trafik-
olycksplats. Detta arrangemang genomförs i samarbete 
med Räddningstjänsten i Svedala kommun.

11–14    Juryn går runt och gör sin bedömning inför valet 
av ”Best in Show 2018” i fyra klasser plus ett fritt pris enligt 
beslut av Juryn.

14:15   Juryn meddelar sina beslut ”BEST IN SHOW”. 
Utdelning av 5 pokaler.

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

15:00   Avslutning av Motor & veterandagen. Finns det 
frågor under dagen är du välkommen att kontakta någon 
av våra funktionärer i gula västar eller komma till Svedala 
Motor- och veteranklubbs tält på Stortorget. Där kan du 
även bli medlem. 
Välkomna till Motor- och veterandagen 2018!

BARA BACKAR FÖRSKOLA – 
SNART REDO FÖR INFLYTT 

I början av året 2019 kommer förskoleverksamheten på 
Värby förskola samt delar av Hattstugans förskoleverksam-
het att flytta in i de nya lokalerna på Bara Backar förskola. 
Vi tar emot nya barn på nya förskolan tidigast från slutet  
av februari 2019. Bara Backar förskola är sökbar i  
Svedala kommuns e-tjänst webbportalen. 

RÖDA SKOLAN I SVEDALA    
BLIR NYA FLORAPARKEN
Röda skolans lokaler kommer att genomgå en ombyggnad 
som syftar till att anpassa lokalerna till förskoleverksamhet 
med plats för 120 förskolebarn. Efter ombyggnationen  
kommer Floraparkens förskoleverksamhet att flytta in i de  
renoverade lokalerna. I samband med detta bygger vi även 
en ny infart från Långgatan till området där parkeringsplatser 
också planeras.

Valet 
2018



Varmt välkommen är du senior som vill träna tillsammans 
med andra seniorer. 

HOLMAGÅRDEN, SVEDALA
Start vecka 37 till och med vecka 49
Måndagar kl 9:00–10:00 och 10:00–11:00. 
Onsdagar kl 9:00–10:00 OBS! Ny grupp på grund  
av hög efterfrågan.

OBS! Till gymnastiken på Holmagården krävs föranmälan 
på grund av ett begränsat antal platser. Anmälan görs till 
Holmagården på telefonnummer 040-626 85 12.

KUBEN, BARA
Start vecka 37 till och med vecka 49
Torsdagar kl 9:30–10:30
Ingen föranmälan krävs.

SPORTHALLEN, BORDTENNISLOKALEN, SVEDALA
Start vecka 37 till och med vecka 49
Torsdagar kl 16:00–17:00.    
 Ingen föranmälan krävs. 

Alla är välkomna, särskilt du som inte har varit med 
tidigare. Seniorgymnastiken är kostnadsfri.
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Dags att tömma poolen?
Vår sköna sommar börjar nå sitt slut och för många innebär detta att det är dags 
att tömma poolen. När du ska tömma poolen – tänk på detta:

• Det är viktigt att du vet vilka medel du använder i poolen. Om du använt klor, 
låt vattnet stå några dagar så att kloret förbrukas. 

• Vattnet ska därefter i första hand tas om hand på den egna fastigheten. Detta 
kan du göra genom att låta vattnet infiltrera i gräsmattan. Släpp endast ut lite i 
taget så att vattnet hinner sjunka undan och du slipper översvämning.

• Det är olämpligt att avleda poolvattnet till sjöar eller vattendrag. Tömning till 
dagvattensystemet till exempel via en gatubrunn är olämpligt eftersom detta vat-
ten ofta leds direkt ut i vattendrag. Tömning till spillvattensystemet är inte tillåten.

Höstens program 
seniorgymnastik

KAN DU SVERIGES    
VIKTIGASTE NUMMER?
Vi vill uppmana dig som invånare att skaffa koll på  
Sveriges viktigaste nummer. Du vet aldrig när oberäkneliga 
situationer kan uppstå, men du kan förbereda dig genom 
att hålla dig uppdaterad gällande larmnummer vid eventu-
ella nödsituationer. Klipp ut bilden och spara där hemma 
så är du och dina nära och kära väl förberedda.

IDROTTENS DAG    
2018 I SVEDALA 
Idrottens dag arrangeras på 31 orter i Sverige 2018. 
I Skåne arrangeras Idrottens dag i Svedala den 15 
september, där föreningarna låter barn och ungdomar 
prova nya sätt att träna och tävla.

Syftet är att inspirera fler barn, unga och vuxna att  
kunna och vilja idrotta hela livet. Idrottens dag ska 
också uppmärksamma idrottsfrågor, lyfta upp dem på 
agendan och uppmuntra till samtal kring hur vi ska 
idrotta i framtiden.

Datum: Lördag 15 september
Tid: Kl 11–15
Plats: Nybyggda Aggarpshallen

Idrottens dag är gratis och hela familjen är 
välkommen! Läs mer på webbplatsen 
www.idrottensdag.se.

112
Nödnummer vid fara för 
liv, egendom och miljö

113 13
Informationsnummer 
vid olyckor och kriser

114 14
Polisens nummer vid 
icke-akuta ärenden

1177
Sjukvårdsrådgivning 

via telefon

6

HÄCK I TRÄDGÅRDEN?    
KLIPP BORT TRAFIKFÄLLORNA! 
Bidra till trafiksäkerheten i ditt bostadsområde genom att klippa dina häckar, träd  
och buskar. Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se   
till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst  
10 meter åt vartdera hållet. 

Om det händer en olycka på grund av att du till exempel inte klippt din trädgårdshäck 
kan det medföra att du som fastighetsägare blir skadeståndsskyldig enligt Plan- och 
bygglagen § 15, åttonde kapitlet: 

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och 
betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 

Gå in på www.svedala.se så hittar du fler skötselregler.

Vård &
Omsorg



8 9

I Svedala kommun vill vi skapa goda förut-
sättningar för att nyanlända ska bli självför-
sörjande och hitta eget boende. Vi har träffat 
Tahany och Ousama som har bott i Svedala 
sedan 2014 respektive 2015, tillsammans be-
rättar de om sina upplevelser om bosättningen 
i Svedala kommun. 

Från första dagen de kom till Svedala var deras ambition 
att bli självförsörjande och lära sig språket. Detta har de 
har lyckats väl med, ett permanent boende är däremot 
mycket svårare att lösa.
– När jag fick uppehållstillstånd ville jag hitta ett eget
boende men jag kunde inte språket så bra. Jag tog kontakt
med kommunen och där fick jag vägledning av en flykting-
samordnare, förklarar Tahany.

Alla kommuner har samma ansvar för bosättning av nyan-
lända enligt anvisningar från Migrationsverket. Boendefor-

VI SÖKER FLER KONVERSATÖRER 
Nu söker vi fler konversatörer till hösten som är 
intresserade av svenska språket och olika kulturer. 
Din insats är mycket värdefull när du kommer och 
pratar svenska med eleverna på utbildningen svens-
ka för invandrare (SFI) på Nils Fredriksson Utbild-
ning i Svedala.

Att vara konversatör innebär att du på din lediga tid kommer till 
SFI-lektionen och går iväg till biblioteket, till kafeterian eller någon 
annan plats med en mindre grupp på 4–5 elever. Ni pratar med 
varandra på svenska om vardagliga ämnen, som du förbereder 
innan eller som du tillsammans med eleverna kommer överens 
om. Detta är en fantastisk möjlighet att möta människor från olika 
kulturer och samtidigt en chans för våra nyinflyttade att möta andra 
kommuninvånare i Svedala.

ANMÄL DITT INTRESSE – BLI KONVERSATÖR
SFI-lektionerna äger rum kl 8:30–11:30 alla dagar utom   
onsdagar då lektionen är kl 10:00–12:00, och eftermiddagar 
kl 13:00–16:00. Vill du bli konversatör? Anmäl ditt intresse till 
annica.reinholdsson@svedala.se, SFI-lärare på NFU i Svedala.

TORGMÖTE I BARA CENTRUM
Den 22 september kl 12–15 kan du träffa representanter från PEAB och Nya Bara Utvecklings AB 
om pågående byggnation längs Torggatan. Under mötet besvaras frågor från dig som bor i Bara. 

Nya Bara Utvecklings AB bygger hyresrätterna, F-kvarteret närmast torget, medan PEAB bygger bostadsrätterna längs 
Torggatan. Nya Bara Utvecklings AB står även för planerad ombyggnad av Centrumbyggnaden. På plats finns även  
representanter från oss på Svedala kommun. Välkommen på torgmöte!

men spelar en stor roll för hur och till vilken grad individer 
integrerar sig i samhället.
– Du kan få jobb genom utbildning och erfarenheter men
när det gäller boende i ett nytt land har du inga kontakter.
Därför är stödet från kommunen väldigt viktigt. Utan bostad
kan vi inte starta vårt liv och integrera oss i samhället, säger
Ousama.

Den 1 mars 2016 trädde Bosättningslagen i kraft 
(2016:38). Lagen innebär att en kommun är skyldig att ta 
emot nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. Lagtexten 
innehåller inget direkt krav på vilken typ av bostad som 
ska erbjudas och inte heller om boendet får begränsas till 
en viss tid. Syftet med lagen är att skapa möjligheter för 
nyanlända att snabbt kunna etablera sig i den anvisade 
kommunen. 

ETT AKTIVT ARBETE FÖR BOSÄTTNING AV NYANLÄNDA
Nyanlända erbjuds andrahandskontrakt en månad i taget 

genom Svedala kommun. Det finns tre olika boendefor-
mer; kollektivboende, egen lägenhet och moduler. Någon 
möjlighet att ta över kontraktet finns inte. Tanken är sedan 
att de nyanlända ska hitta ett permanent boende på egen 
hand.
– Vi står i kö på alla bostadsköer, även de som kostar, och
det har vi gjort i flera år. När du hyr i andra hand finns det
alltid en osäkerhet. Vi frågar om tips från vänner, kollegor
och på sociala medier, allt för att hitta ett eget boende. Vi
trivs i Svedala och vill gärna stanna i kommunen, berättar
Tahany och Ousama.

Svedala kommun eftersträvar snabb etablering på både 
bostads- och arbetsmarknaden och jobbar därför via  
enheten Arbete och integration aktivt med målgruppen 
nyanlända. Läs mer om vårt arbete med bosättning av  
nyanlända på kommunens webbplats Svedala.se, se  
Arbete och integration.

VISNINGSDAG BARA BACKAR
SÖNDAG 26 AUGUSTI KL 12–15
På visningsdagen berättar husbyggarna om de bostäder 
som ska byggas på Bara backar. Vi berättar om det natur- 
och fritidsområde som anläggs på området och om Svedala 
kommun som en naturnära, trygg och attraktiv kommun att 
bo i. Ungdomsbrandkåren håller grillen varm och kaffe 
serveras. Vi håller till vid norra delen av Joachim Becks gata 
i Bara, infart från Värbyvägen. Parkering vid tennisbanan.

Se mer på barabackar.se 

Arbete &
Integration 

SVEDALA STRÄVAR EFTER EN 
SNABB ETABLERING OCH 
BOSÄTTNING AV NYANLÄNDA

Ousama och Tahany.



1110 11

Mötesplats Linden erbjuder aktiviteter under 
under vardagar, så som frukost (till självkost-
nadspris), matlagning, bakning, verkstad med 
pyssel samt trevliga utflykter. På Linden kan 
man även bara komma ner och vara, dricka 
en kopp kaffe eller njuta ute i vårt fina växt-
hus. I höst kommer det även att erbjudas ett 
antal olika aktiviteter och studiecirklar:

Nu nalkas hösten som innebär en nystart för många, detta 
kan komma med en önskan om utveckling. I höst kommer 
Mötesplats Linden att erbjuda ett antal olika tillfällen och 
möjligheter för att ge en hjälp på vägen. 

• Psykisk hälsa – vägen till Passion för livet  
Passion för Livet är en kurs där vi samtalar kring faktorer 
som påverkar vårt egna mående. En bra start för att 
hitta vägen framåt.

• Familjehopp      
Fokus ligger på de utmaningar som vi kan stå inför i 
våra familjer. Vi delar tips och idéer om vägen framåt.

• Qi-gong       
Ett verktyg för bättre avslappning i kropp och själ.

Studiecirklarna hålls i samarbete mellan Svedala kommun, 
Studieförbundet Vuxenskolan, Avory Inspiration, och Caos 
Café. Intresseanmälan kan göras personligen på Mötes-
plats Linden eller e-post avoryinspiration@gmail.com.

www.facebook.com/motesplatslinden 
Hjärtligt välkomna önskar vi på Mötesplats Linden!

Onsdag 10/10, kl 11–16  
Folkets hus, Svedala

Kl 11–16  Rullatorservice.
Under dagen erbjuds rullatorservice
av hjälpmedelstekniker och det finns 
möjlighet att ställa frågor.

Kl 13  Invigning av Gunilla
Hansson, PRO Svedala.
Presentation av program och
utställare.

Kl 13:10  Lisbeth Carlborg,
erfaren föreläsare från Stockholm
som berättar om hur man
kan återerövra sin glädje och
hur man leder sig själv genom
livets mot- och medgångar.

Kl 14  Prisutdelning ”Årets
seniorinspiratör.”

K 14:15  Svedala kommun
bjuder på fika. I samband med
fikan finns möjlighet att träffa
utställare.

Kl 15  Anders Svensson och
Ingmar Rimheden, bjuder på
en blandning av 50- och 
60-tals musik med inslag av 
Bob Dylan på svenska.

Torsdag 11/10, kl 13–16 
Kuben, Bara

Kl 13  Invigning av Mats
Magnusson, präst i Värby
församling. Presentation av 
program och utställare.

Kl 13–16  Rullatorservice.
Under dagen erbjuds rullator-
service av hjälpmedelstekniker
och det finns möjlighet att  
ställafrågor.

Kl 13:10  Lisbeth Carlborg,
erfaren föreläsare från Stockholm
som berättar om hur man
kan återerövra sin glädje och
hur man leder sig själv genom
livets mot- och medgångar.

Kl 14  Värby församling bjuder
på fika. I samband med fikan
finns möjlighet att träffa utställare.

Kl 15  ”Tänk dig en strut karameller”,
musik och sånger av Hans Nordström 
med pianist. Musik och sånger från 
Povel Ramel.

Fredag 12/10, kl 14–16
Solgården, Klågerup

Kl 14  Invigning av Anna-Stina
Nished, enhetschef på Solgården.
Presentation av program.

Kl 14:10  Rune Rosell bjuder
på visor och diktläsning.

Kl 15  Svedala kommun bjuder
på fika.

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

Med reservation för ändringar
i programmet.

VÄLKOMMEN 10–12 OKTOBER TILL:

SENIORDAGARNA

Vård och omsorg bjuder in till föreläsning under  
psykiatriveckan. Den 8 oktober kl 16 kommer Pelle 
Sandstrak till Svedala för att föreläsa om sin personliga 
resa från uteliggare och hemlös till firad föreläsare. 

Hans föredrag innehåller stora portioner absurd och fysisk humor  
men också ett innehåll som får de flesta att häpna. Pelle fokuserar   
på de människor som funnits med honom längs resan, som bidragit  
till att skapa hans nya självbild genom att bete sig som ett tappert  
stöd och visat att det är okej att våga göra fel. Information om platsen 
för föreläsningen kommer att finnas på svedala.se/kalender när det 
närmar sig.

Välkommen på föreläsning!
 

MÖTESPLATS LINDEN 
– STÖD FÖR EN BÄTTRE VARDAG

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

Anmälan till skjuts: Skjuts erbjuds 10 oktober från Bara till Svedala samt 
11oktober från Svedala till Bara, tur och retur. Det erbjuds även skjuts till 
och från Klågerup vid efterfrågan. Begränsat antal platser finns. Ring senast 
1 oktober till Holmagårdens dagcentral.

Pelle Sandstrak.

Vi ses på
Lindgatan 3

i Svedala

 

ANHÖRIGDAGEN UPPMÄRKSAMMAS
Onsdag 3 oktober kommer Martina Takter till Holmagården i Svedala. Hon har forskat inom socialt arbete kring  
anhörigskap inom socialtjänsten och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Hon arbetar  
idag som närstående koordinator i Malmö Stad. Martina kommer att föreläsa om anhörigsituationen i landet,  
med start kl 13. Eftermiddagen avslutas med underhållning. 

FRÅN HEMLÖS TILL FIRAD 
FÖRELÄSARE OCH FÖRFATTARE
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Sedan Svedalas allra första Kulturnatt år 
2012, har evenemanget utvecklats till ett efter-
middags- och kvällsarrangemang. I ett tidiga-
re SvedlaNytt gick vi ut med att vi ville ha in 
förslag på nytt namn. Av de förslag som kom 
in har vi valt ut det som vi anser passade allra 
bäst. Svedalas Kulturnatt blir ett Kulturkalas! 

På Kulturkalaset ska kulturen breda ut sig i Svedalas 
kulturkvarter kring Biblioteket, Kulturhuset Flamman, Folkets 
Hus, Galleri KVIS och Gamla Brandstationen. Kulturkalaset 
ska inspirera och locka till olika kulturaktiviteter. Det ska 
bli en upplevelserik kultureftermiddag och kväll som vi gör 

Malmö Opera bjuder på Kickoff med Rickard Söder-
berg. Evenemanget äger rum på Kulturhuset Flamman 
onsdag 26/9 kl 19. När Rickard presenterar reperto-
aren för säsongen 2018–2019 utlovas en förtrollande 
kväll i musikteaterkonstens tecken. Det bjuds på musi-
kaliska smakprov och vägledning, magi, upplysning, 
klara besked och försiktiga underrättelser. Laine Quist 
ackompanjerar föreställningen.

Tisdag 2/10 kl 19 återvänder Malmö Opera till 
Kulturhuset Flamman, denna gång med George Bizets 
Carmen som kammaropera. Den frihetsälskande Car-
men möter den samvetsgranne José. För hennes skull 
sviker han plikten, glömmer fästmön och blir kriminell. 
När Carmen blir intresserad av en annan man blir José 
så svartsjuk att han vill ta livet av henne. Med sina be-
römda musikstycken är Carmen världens mest spelade 
opera. Anne Barsley regisserar och Benjamin Murash-
kin har gjort den musikaliska bearbetningen. Carmen 
tolkas av mezzosopranen Emma Sventelius, född och 
uppvuxen i Lund. 

INFORMATION OCH BILJETTER
Biljetter till båda gästspelen finns på Svedala bibliotek, 
telefonnummer 040-626 82 03.

MALMÖ OPERA 
PÅ FLAMMAN x 2 Med uppströmsarbete menar vi en kartlägg-

ning av allt avloppsvattnen som hamnar i 
det kommunala ledningsnätet. Det vi särskilt 
kartlägger är avloppsvattnets innehåll av olika 
ämnen eller fasta partiklar som kan orsaka 
skador. Syftet är att minimera eller helt elimi-
nera dessa skadliga ämnen eller partiklar.

Avloppsreningsverket i Svedala arbetar med att rena av-
loppsvattnet från hushåll och anslutna verksamheter så  
att vattnet som hamnar i våra vattendrag är rent, och att 
slammet som uppstår som restprodukt är fritt från hälso-
skadliga ämnen. Avloppsrening sker i tre steg: mekanisk, 
kemisk och biologisk rening.

RENING FRÅN SKADLIGA ÄMNEN
Kommunala avloppsreningsverk kan behandla organiskt 
material, kväve och fosfor. Om avloppsvattnet innehåller 
ämnen som inte kan renas hamnar dessa i slammet eller 
vattendrag. Vissa ämnen är direkt skadliga för lednings-
nätet, som till exempel kan sättas igen eller rosta sönder. 
På avloppsreningsverket har vi levande organismer som 
hjälper oss att rena vattnet. Dessa dör om det kommer in 
skadliga ämne via avloppsvattnet. 

Avloppsreningsverket tar emot exempelvis avloppsvatten 
från hushåll eller vatten med motsvarande egenskaper som 
kommer från industrier, verkstäder och andra verksamheter.
Vi har under våren skickat ut brev till industrier och andra 
verksamheter med information och med en anmodan om 
att redovisa en kemikalieförteckning för att hjälpa oss på 

avloppsreningsverket att göra en bedömning av det inkom-
mande vattnet in till avloppsreningsverket.

VI BEHÖVER DIN HJÄLP 
Vi kan rena mycket, men inte allt. För att undvika onödiga 
och dyra driftstörningar i våra ledningar och på avloppsre-
ningsverket, som i värsta fall kan ge utsläpp av höga halter 
av föroreningar som har negativ effekt på fisk och vatten-
drag, så behöver vi alla hjälpas åt. Företag och kommunala 
verksamheter likväl som privatpersoner.

DET HÄR FÅR DU INTE SPOLA NER I AVLOPPSVATTNET: 
• Produkter som innehåller ämnen som är giftiga för  

vattenlevande organismer. Se produktens förpackning.
• Frätande ämnen, exempelvis syror skadar ledningsnätet 

och tar död på viktiga bakterier.
• Stora fasta partiklar som dambindor och servetter medför 

stopp i ledningsnätet och gallren vid reningsverket.
• Produkter som innehållet tungmetaller, exempelvis kad-

mium, bly, zink, då dessa inte är behandlingsbara och 
hamnar i slammet.

• Fett, till exempel olika typer av matfett ska inte spolas ner 
i vasken. Det stelnar och fastnar i ledningarna. Torka ur 
stekpannan med hushållspapper och släng tillsammans 
med matavfallet.

Har du frågor? Kontakta gärna VA-ingenjör 
Mirna Castro de Montes på 040-626 80 00, 
mirna.castrodemontes@svedala.se.

UPPSTRÖMSARBETE I  SVEDALA KOMMUN 
– SÅ HÄR GÅR DET TILL:

tillsammans med kulturföreningar och professionella och 
som lockar människor i alla åldrar till Svedalas kulturkvarter, 
lördag 6 oktober kl 15–20. 

Arrangör är Kultur och fritid i nära samarbete med Sveama-
tea, KVIS, S.M.U.R.F, ABF och Studieförbundet Vuxensko-
lan. Vi är i full gång med planeringen men är din förening 
eller du själv intresserad av att medverka är du välkommen 
att anmäla ditt intresse – så länge det är något slags kultu-
revenemang. 

KULTURKALASETS RIKTLINJER
Besökaren ska uppleva eller vara delaktig i något under 

evenemanget. Det räcker inte med att enbart dela ut 
information om en organisation, förening eller verksamhet. 
Exempel på kulturevenemang är att det ska handla om 
konst, dans, musik, sång, performance, föredrag/folk-
bildning, litteratur, hemslöjd, teater, kreativa aktiviteter av 
olika slag, workshop, film, kulturhistoria eller annat inom 
kulturområdet.         

Kulturenheten i Svedala kommun ansvarar för samordning 
av Kulturkalaset i sin helhet. Kulturenheten och en refe-
rensgrupp med representanter ur kultur- och föreningslivet 
i Svedala, går igenom inkomna ansökningar och beslutar 
om evenemanget möter satta kriterier. Det går inte att delta 

med en verksamhet som kan uppfattas som stötande eller 
som strider mot Svedala kommuns plan för kultur, kultur- 
skola, bibliotek och fritid, som finns på svedala.se.

KULTURNATT BLIR KULTURKALAS

Information och blankett 
för intresseanmälan finns 
på svedala.se och har du 

idéer och frågor är mejladressen 
kulturkalas@svedala.se

Laine Quist och Rickard Söderberg.
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JONAS VON ESSEN – TVÅFALDIG 
VÄRLDSMÄSTARE I MINNE
SVEDALA BIBLIOTEK | Torsdag 6/9 
kl 19:00 | Biljetter på biblioteket från 
23/8. Pris 50 kr. 

Ta chansen att höra en tvättäkta min-
neskonstnär berätta om hur minikängu-
rus, Dolly Parton och en arg kille med 
en kycklingklubba i ögat kan hjälpa 
dig att komma ihåg precis vad du 
vill. Minnesteknik har aldrig varit mer 
underhållande! Ett samarrangemang 
med ABF Sydvästra Skåne.

ARJANG MANAVI – ATT BLI ÄLDRE 
OCH MÅ BRA MED FOKUS PÅ  
ÖSTASIATISK FILOSOFI
BARA BIBLIOTEK | Onsdag 26/9  
kl 19:00 | Biljetter på biblioteket från 
12/9. Pris 50 kr. 

Hur kan vi känna oss friskare än vår 
kronologiska ålder? Vad säger forsk-
ning om musik och dans som terapi? 
Vad är Ayurvedafilosofin? Många 
enkla tips presenteras under kvällen 
genom en kulturell resa i världen. 
Fil. dr. Arjang Manavi är författare 
till boken ”Cultural Aging”.

SAGOSTUND MED   
LÄSHUNDEN FIGGE
SVEDALA BIBLIOTEK | Lördag 29/9 
kl 11:00 och kl 12:00
Föranmälan via telefon eller e-post.

Kom på sagostund med läshunden 
Figge. Vad har Figge med sig i sin 
väska? Se vad han plockar fram och 
hjälp honom att skapa en saga. Efter 
sagan finns Figge på plats för att visa 
sina olika trix. Från 3 år.

HEJ TROTTOAR!   
MED SAGOFÉN ISADORA
SVEDALA BIBLIOTEK | Fredag 
12/10 kl 9:30. Gratisbiljetter på 
biblioteket från 28/9.
 
En promenad där vi hör och ser 
många olika saker. Ibland högt uppe, 
ibland långt nere. En hund kommer 
springande. En sång hörs i fjärran. En 
mås, ett träd och där nere en trottoar. 
Hej, trottoar! Ålder 0–2 år.

FAMILJELÖRDAG − HUNDEN RUND 
OCH KÄNSLOSTORMEN
BARA BIBLIOTEK | Lördag 13/10 
kl 10:00−13:00. Teaterföreställning 
kl 11:00. Gratisbiljetter på biblioteket 
från 1/10.
 
Hur känns det i kroppen när man är 
en ledsen liten mask? Eller en glad 
hund? Vi sjunger tillsammans och kän-
ner efter. Vi blir kompisar med Grodan 
Sven, ger oss ut på upptäcktsfärd med 
klarinetten i spetsen, spelar på korvar 
och lär oss dela med oss till alla våra 
vänner. Tillsammans har vi det bra! 
Ålder 2−5 år.

BIETS DAG 
Biblioteket uppmärksammar de livsvik-
tiga bina. Lär dig mer om varför bin 
och andra pollinerande insekter spelar 
en avgörande roll för oss människor 
och gör en insats för våra vänner ge-
nom att bygga ett eget bihotell. Alla 
aktiviteter är gratis!

BARA BIBLIOTEK | Måndag 10/9 
kl 15:00−17:00 Bygg ett eget bihotell.

SVEDALA BIBLIOTEK | Torsdag 13/9 
kl 17:00−19:00 Bygg ett eget 
bihotell kl 19:00 Föreläsning ”Mer än 
honung” med Anna Persson, forskare 
i ekologi vid Lunds universitet. Denna 
föreläsning är en del av Lunds univer-
sitets forskarturné. Gratisbiljetter på 
biblioteket från 30/8.

KLÅGERUPS BIBLIOTEK | Tisdag 
2/10 kl 17:00−19:00 Bygg ett eget 
bihotell kl 19:00 Föreläsning ”Små 
kryp med stora uppgifter - varför dör 
våra bin?” med Lina Herbertsson, 
forskare vid Centrum för miljö- och 
klimatforskning vid Lunds universitet. 
Denna föreläsning är en del av Lunds 
universitets forskarturné. Gratisbiljetter 
på biblioteket från 17/9.

GRATIS MYNTVÄRDERING 
SVEDALA BIBLIOTEK | Lördag 13/10 Drop in 
kl 10:30−13:00.

Vi får besök av Trelleborgs myntklubb som hjälper till att 
värdera dina gamla mynt.

SYSTRARNA BRONTË – TRE VIKTORIANSKA   
KVINNOÖDEN OCH SEX FANTASTISKA ROMANER
BARA BIBLIOTEK | Onsdag 17/10 kl 19:00. 
Gratisbiljetter på biblioteket från 3/10.

Charlotte, Emily och Anne Brontë var tre försynta prästdött-
rar under första halvan av 1800-talet, men de skrev några 
av den engelska litteraturens mest omdebatterade och mest 
lästa romaner. Vilka var de? Vad är oddsen för tre genier i 
samma familj? Denna föreläsning är en del av Lunds univer-
sitets forskarturné. Föreläsare är Birgitta Berglund, lektor i 
engelsk litteratur vid Lunds universitet.

FOTBOLL – ATT ANVÄNDA MAGI,    
SKRIVA HISTORIA OCH SKAPA KÄNSLOR
SVEDALA BIBLIOTEK | Torsdag 25/10 kl 19:00
Gratisbiljetter på biblioteket från 11/10

Katarzyna Herd är doktorand i etnologi vid Lunds universitet 
och ger oss en inblick i den svenska fotbollens roll och be-
tydelse. Vad är egentligen en fotbollsklubb som fenomen? 
Varför är fotbollsklubben lika delar kontroversiell som hyllad 
och vilken funktion kan den fylla i samhället? Denna föreläs-
ning är en del av Lunds universitets forskarturné.

En spännande 
  bibliotekshöst!

VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKEN

AFTER FÖRIS – UNDER HAVSYTAN
SVEDALA BIBLIOTEK | Onsdag 3/10 
kl 15:00−17:00
BARA BIBLIOTEK | Måndag 22/10 
kl 15:00−17:00
KLÅGERUPS BIBLIOTEK | Tisdag 9/10 
kl 15:00−17:00

Dyk ner under ytan med oss på ett spännande äventyr efter 
förskolan! Pyssla din egen bläckfisk, fisk eller manet och 
lyssna på en spännande saga.

Jonas von Essen.

Biblioteket uppmärksammar de livsviktiga bina under Biets Dag  
– se vilken dag det sker på ditt bibliotek. Ovan bilder: 
Anna Persson och Lina Herbertsson.

Under ytan.

Hunden rund och känslostormen.

KULTURKALAS
Lördag den 6 oktober är det dags för Kulturkalas. 
Det betyder en bred, sprudlande och inspirerande 
kultureftermiddag i Svedala. Evenemanget äger rum 
kl 15–20 och mer information hittar du på sidan 12.

Du kan alltid se mer på 
svedala.se om alla spännande 

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

 2018-08-24–08-26
 2018-08-30–08-31

Lammsafari
Kl 11, kl 13
Eksholmens gård

 2018-08-25
Loppis på  
Mötesplats Linden
Kl 10–13
Lindgatan 3, Svedala

 2018-08-25–08-26
Samlingsutställning  
med växter, bildelar 
och motorer
Lördag kl 10–15
Söndag kl 11–15 
Galleri KVIS

 2018-08-25
Lions Baras  
loppisförsäljning
Kl 10–13
Gamla brandstationen, 
Klågerup

 2018-08-25
Träningens dag Friskis
Kl 10–13
Kyrkskolan, Svedala

 2018-08-25
Jubel i Busken  
musikunderhållning
Kl 13
Jaktpaviljongen Torup

 2018-08-26
LONA-dagen
Kl 13–16
Gångbron vid fotbolls-
planerna, Aggarpsvallen

 2018-08-27–12-17
Bebisbibblan
Varannan måndag, 
ojämna veckor
Kl 09:30–11:30
Klågerups bibliotek

 2018-08-29
Musikkväll vid  
Killehuset 
Oats & Barkley  
celtic band
Kl 18:30

 2018-08-29—10-31
Språkcafé
Kl 15:30–17:30
Svedala bibliotek

 2018-09-01
Svedala GIF 45 år
Kl 11–15
Stortorget, Svedala

 2018-09-02
Bokskogens dag
Kl 10–15
Torupsvägen 488, Torup

 2018-09-03--09-08
Prova på gymnastik   
hos Svedala GIF
Mån-ons kl 17,  
mån-ons, lör kl 12:30
Svedalahallen

 2018-09-03
Måndagscafé
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens  
dagcentral

 2018-09-06
Nätverk Öppet Svedala
Kl 17–18:30
Svedala bibliotek

 2018-09-06 och 
 2018-10-04

Barnvagnsbio
Kl 10–12 
Bara bibliotek
 2018-09-19 

Klågerus bibliotek

 2018-09-07
Träffas och Trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-09-08
Lions Svedala  
loppisförsäljning
Kl 10–13
Hörnet Gjuteriga-
tan-Åbjörngatan, 
Svedala

 2018-09-08
Bakluckeloppis
Kl 10–13
Stortorget, Svedala

 2018-09-10—11-26
Sagostund
Kl 09:30–10:00
Svedala bibliotek

 2018-09-10
Måndagscafé – Så   
var det på apotek förr
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens  
dagcentral

 2018-09-10
Pysselverkstad
Kl 15–17
Bara bibliotek

 2018-09-11–11-20
Sagostund
Kl 10:00–10:30
Bara bibliotek

 2018-09-11
Pysselverkstad
Kl 15–17
Svedala bibliotek

 2018-09-11
Biblioteksklubb
Kl 15–16
Klågerups bibliotek

 2018-09-12–12-05
Sagostund
Onsdagar
Kl 9:30–10
Klågerups bibliotek

 2018-09-12
Skäggprat
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens  
dagcentral

 2018-09-12
Vattendragsvandring 
längs Segeå
Kl 18–19:30
Gamla Segevägen 69, 
Stora Bernstorp

 2018-09-13
Handarbetscafé
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-09-14
Seniorshop med  
mannekänguppvisning
Kl 11–15
Stella dagcentral

 2018-09-15--09-16
SM i fårvallning
Kl 7–19
Eksholmens gård, 
Svedala

 2018-09-17
Måndagscafé –  
Lilla ängel
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens  
dagcentral

 2018-09-18
Filmklubb för vuxna
Kl 10–12
Klågerups bibliotek

 2018-09-18
Bokfika
Kl 13:30–15:00
Svedala bibliotek

 2018-09-19
Biblioteksklubb
Kl 16–17
Svedala bibliotek

 2018-09-20
Filmvisning
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-09-21
Träffas och Trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-09-22
Lions Baras loppis- 
försäljning
Kl 10–13
Gamla brandstationen, 
Klågerup

 2018-09-24
Måndagscafé – Bland-
ning av sött och salt
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens  
dagcentral

 2018-09-25
Biblioteksklubb
Kl 15–16
Klågerups bibliotek

 2018-09-27
Musikunderhållning
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-09-28
Musikunderhållning   
av den sjungande 
rörläggaren
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-10-03
Vattendragsvandring 
längs bäcken i Torup
Kl 18–19:30
Torupsvägen 488, 
Bokskogen, Torup

 2018-10-08  
och 2018-10-09
Pysselverkstad
Kl 15–17
Bara bibliotek

 2018-10-09
Biblioteksklubb
Kl 15–16
Klågerups bibliotek

 2018-10-13
Lions Svedala 
loppisförsäljning
Kl 10–13
Hörnet Gjuteri- 
gatan-Åbjörngatan, 
Svedala 

 2018-10-16
Filmklubb för vuxna
Kl 10–12
Klågerups bibliotek

 2018-10-16
Bokfika
Kl 13:30–15
Svedala bibliotek

 2018-10-17
Barnvagnsbio
Kl 10–12
Klågerups bibliotek

Utgivningsplan 2018: 26/10, 30/11. 

Fotograf/Illustratör: Maria Nilsson, Andreas Paulsson, 
Bengt-Åke Bengtsson, Anna Sofie Persson, Christian 
Gustavsson, Jimmy Hertzman, Džoko Stach, Pixabay. 
Scandinav/Anne Dillner. Adobestock.

 

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

Kultur- och fritidsnämnden 
13 september kl 18:30

Teknisk nämnd 
18 september kl 17

Socialnämnden 
30 augusti, 18 september kl 18:30 

Kommunfullmäktige
19 sept  kl 19, 17 okt  kl 19 

@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

BRA ATT VETA
Webbplats: 
www.svedala.se 

E-postadress: 
kommunen@svedala.se

Telefon: 
040-626 80 00

Postadress: 
Svedala kommun 
233 80 Svedala

Ansvarig utgivare: 
Elisabeth Larsson

Redaktion: 
Nina Gilljam, nina.gilljam@svedala.se 
Helga Haavisto, helga.haavisto@svedala.se


