
JUNI, JULI OCH AUGUSTI 2018

Sommarscen i Stadsparken i Svedala är en av sommarens 
höjdpunkter. Då bjuder Svedala på sig själv och Stadsparken 
fylls av musik, sång, fikakorgar och många människor i alla 
åldrar. I år är datumen för Sommarscen onsdag 27/6 och 
torsdag 28/6, samt onsdag 4/7 och torsdag 5/7. Evene-
mangen äger rum klockan 18–20:30. Fler somriga tillställ-
ningar erbjuds då Svedala Handel arrangerar Sommarfesti-
val 30/6–1/7 i centrala Svedala. Därefter är det äntligen 
dags för SommarRock Svedala som äger rum 12/7–14/7 
på Friluftsbadet. Mer information hittar du på webbplatsen 
www.sommarrock.nu.

PROGRAM FÖR SOMMARSCEN
• Sommarscen onsdag 27/6 uppträder den svenska 

hip hop-ikonen Dogge Doggelito, vi uppmärksammar 
fotbolls-VM med fotbollstrix och det blir en spännande 
trollerishow.

• Sommarscen onsdag 4/7 inleds med underhållning av 
Varieté Vagant som utlovar en blandning av jonglering, 
musik och magi. 

• På onsdagarna 27/6 och 4/7 finns en hoppborg på 
plats i Stadsparken och de stora grillarna glöder under 
hela kvällen – ta med vad du vill grilla för en extra  
smaskig matsäck! 

• På torsdagarna 28/6 och 5/7 är det återigen dags för 
musikquiz med Aggband och den populära allsången 
med husbandet Per-Ola Sandberg och Pontus Stenkvist 
tillsammans med gästartister.

Sommarscen i Stadsparken

Välkommen till Sommarscen i Stadsparken! Fler sommar-
aktiviteter hittar du på sidan 2–3 samt i kalendern på baksidan. 

PACKA DIN
FAVORITPICKNICK

OCH NJUT AV
UMGÄNGE,

SÅNG & MUSIK



Nyligen påbörjades en renovering av Svedalabadet. Renoveringen görs 
för att Svedalabadet ska bli ännu mer trivsamt för alla badsugna besökare. 
Renoveringen innefattar bland annat:

• En mer handikappsanpassad badplats för ökad tillgänglighet
• Nytt och färgglatt gummi runt polen
• Badplatsen kommer få en ny picknik-yta med lekplats
• Nya träd planteras och mer belysning kommer att sättas upp
• Uppfräschning av omklädningsrummen

Det är dags att byta namn på Kulturnatten! Sedan Svedalas allra första Kulturnatt år 2012, 
har evenemanget tidigarelagts till eftermiddag och kväll. Därför vill vi ha hjälp med ett nytt 
namn på detta årligen återkommande evenemang i Svedalas kulturkvarter kring Biblioteket, 
Kulturhuset Flamman, Folkets Hus, Galleri KVIS och Gamla Brandstationen. 

Mejla in ditt förslag till Kulturnatten@svedala.se. I slutet av augusti presenterar vi det nya 
namnet i SvedalaNytt. 

VILL DU MEDVERKA I KULTURNATTEN?
För att Kulturnatten ska bli en bred, sprudlande och inspirerande dag vill vi att ni är med 
och skapar kultur tillsamman med oss! En blankett för intresseanmälan kommer att finnas 
på svedala.se inom kort. 

Frågor? Mejla Kulturnatten@svedala.se

INFORMATION OM BADEN I SVEDALA OCH BARA
ÖPPETTIDER BAD 2018
Baden i Bara och Svedala öppnar lördag den 16 juni (vecka 24) och sista öppetdag 
är onsdagen den 15:e augusti (vecka 33)
• Vardagar: Morgonsimning: kl 6:15–7. Öppettid: kl 10–19.
• Helgdagar: Öppettid: kl 10–17.

Avvikande öppettider för baden i Svedala och Bara:
• Midsommarafton 22/6: kl 10–17.
• Midsommardagen 23/6: kl 10–17 (som vanligt). 

Avvikande öppettider för Svedalabadet i samband 
med Sommarrock Svedala (vecka 28):
• Torsdagen 12/7: Morgonsimning: kl 6:15–7. Öppettid: kl 10–15.
• Fredagen 13/7: Morgonsimning: kl 6:15–7. Öppettid: kl 10–15.
• Lördagen 14/7: Stängt i Svedala
• Söndagen 15/7: (vecka 28): Öppet som vanligt kl 10–17.

Sköna Sommarboken

Läs fem böcker (om du är barn) och tre böcker (om du är vuxen) under sommaren och få en bok som present. 
Sommarbokshäftet hämtas och lämnas på något av våra bibliotek i Bara, Klågerup eller Svedala.
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KULTURNATTEN
HJÄLP MED NAMNBYTE OCH INTRESSEANMÄLAN

FÖR BARN & UNGA: 18 juni–20 augusti.FÖR VUXNA: 4 juni–1 september.

Årets bästa festivalkalas utspelar sig den 12–14 juli i 
Svedala. Numera är SommarRock Svedala en väletable-
rad festival som under åren presenterat merparten av den 
svenska artisteliten och även utländska artister. SommarRock 
Svedala arrangeras av musikföreningen SMURF. I år gästas 
festivalen av bland andra Markoolio, Samir & Viktor, Hasse 
Andersson, Perikles, VA Rocks, Anna Hertzman, The Poodles, 
Danne Stråhed & Dynamo och Diamantorkestern. 

VÄLKOMMEN TILL MOTOR- & VETERANDAG
Lördag 25 augusti blir det utställning av veteranfordon. Det är bilar, cyklar, 
mopeder, traktorer och tävlingsfordon som ställs ut. Det blir även veteran-
marknad för barn och vuxna på Stortorget i Svedala. 

MC-parkering vid Stortorget. Information och bokning: 0723-58 68 97, 
veteranmarknad@svedalamotorklubb.se.

BILJETTER OCH INFORMATION
Besök SommarRock Svedalas webbplats för att läsa mer om 
artisterna. Du kan köpa din biljett via webbplatsen eller via 
butiker i Svedala vilket brukar komma igång någon gång 
under maj månad. Mer information finner du på Sommar-
Rock Svedalas webbplats http://www.sommarrock.nu/. 

ÄNTLIGEN DAGS FÖR SOMMARROCK SVEDALA 2018!

Markoolio Diamantorkestern

Hasse AnderssonDanne Stråhed

The Poodles

Perikles

Samir & Viktor

Anna Hertzman
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VI RENOVERAR SVEDALABADET    
INFÖR SOMMARENS HÄRLIGA BAD

SE ALLA 
SPÄNNANDE 
AKTIVITETER 

PÅ BIBLIOTEKEN
SIDAN 11

OBS! 
DET ÄR 

KONTANTFRITT
PÅ BADET



INFORMATION OM BYGGET AV CIRKULATIONSPLATS 
VID AGGARPSVÄGEN I SVEDALA
Arbetena med cirkulationsplatsen på Södra infarten pågår som planerat. Vår entreprenör håller tidplanen 
och de kommer att göra de första asfaltsarbetena 18 juni. Under vecka 27 planerar vi börja arbetena med 
toppbeläggningen. I samband med asfalteringen av cirkulationsplatsen kommer även den nya infartsvägen 
till Aggarpsskolan att asfalteras. Asfaltsarbetena för hela området kommer att ta 5–7 arbetsdagar. Vi vill 
förvarna om att bussavgångarna längs Södra infarten och Aggarpsvägen påverkas med inställda avgångar 
under vecka 27. Skånetrafiken kommer att informera om detta. Vi ber om överseende med de störningar 
som detta kan medföra.
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SNART ÖPPNAR VI 
AGGARPSSKOLAN
Den 16 augusti öppnar vi dörrarna till den alldeles nybygg-
da Aggarpsskolan i Svedala. Skolan har plats för 700 elever 
i årskurserna 4–6 och 7–9. Sporthallen hoppas vi ska ge 
mycket glädje och energi åt föreningslivet. Svedala Volleys 
elitlag kommer till exempel att kunna spela sina matcher här 
och läktarna rymmer 380 personer. 

INVIGNING FÖR ALLA
En vecka efter skolstart, 23 augusti, bjuder vi in barn och 
vuxna in till invigningen av den nya skolan. Mer information 
om dagen kommer längre fram. Håll utkik på kommunens 
nyheter!

Elever som är folkbokförda i Svedala kommun har möjlighet 
att ansöka om ett gymnasiekort (busskort) för dagliga resor 
till och från skolan. Kortet är kostnadsfritt och giltigt för resor 
på helgfria dagar kl 3–20 under perioderna 13 aug-21 
dec 2018, samt 7 jan-18 juni 2019. Ansökan om gymna-
siekort/jojo-plus ska göras varje läsår. Ansökan kan göras 
digitalt via kommunens e-tjänst eller traditionellt via pappers-
blankett.

NILS FREDRIKSSONS 
VUXENUTBILDNING

SOMMARENS & 
 HÖSTENS KURSER 

SE MER PÅ NFVUX.SE!

TILL ALLA GYMNASIEELEVER:

ANSÖK OM BUSSKORT LÄSÅR 2018/19
JOJO-PLUS
Nytt för i år är att det går att köpa till tjänsten Jojo-plus som 
ett tillägg till det vanliga gymnasiebusskortet. Detta innebär 
att du istället kan resa obegränsat med Skånetrafikens bus-
sar och tåg dygnet runt, alla veckans dagar under kortets 
giltighetstid. Gäller även jullov, men ej under sommarlov. 
Man ansöker om Jojo-plus för ett läsår i taget, kostnaden 
för läsåret 18/19 är 1200 kr och betalas mot faktura.

Regeringen har beslutat att alla Sveriges ungdomar som vårterminen lämnar antingen årskurs 6 till 9 i 
grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan ska kunna resa gratis i kollektivtrafiken under sommar-
lovet. Även grundsärskolan, årskurserna 6 till 10 i specialskolan, årskurs 1 och 2 i gymnasiesärskolan 
samt asylsökande i dessa årskurser får sommarlovsbiljetten. Sommarlovsbiljetten skickas ut till ovan 
unga senast 11 juni. Läs mer på skanetrafiken.se/sommarlovsbiljetten.

SKÅNETRAFIKEN INFORMERAR:

FRIA RESOR I KOLLEKTIVTRAFIKEN     
UNDER SOMMARLOVET

Sista ansökningsdag är 28 juni för elever som ska börja årskurs 2 eller 3 och 27 juli för elever som ska börja årskurs 1. 
Frågor? Mejla jojo@svedala.se

1 JUNI
SISTA DAG

FÖR ANSÖKAN

DU KAN 
LÅNA 

ELCYKEL

VISSTE DU ATT DU KAN LÅNA ELCYKEL AV KOMMUNEN? 
Svedala kommun erbjuder dig som kommuninvånare att låna elcykel. Detta ger dig möjlighet att 
antingen prova en elcykel för första gången eller att låna en elcykel vid behov. Genom att välja  
cykel istället för bil bidrar du till en bättre miljö och renare luft. Med hjälp av en elcykel kommer  
du fram snabbare och det är lättare att cykla långt, i backar och i motvind. Fördelarna är många.

PRAKTISK INFORMATION
Lånetiden är fem dagar. Cykeln hämtas på kommunhuset i Svedala, Åbjörngatan 7, onsdagar 
kl 8–9 och återlämnas följande måndag kl 8–9. Cykeln bokas genom att kontakta Kundservice 
på 040-626 80 00. 
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Torsdagen den 31 maj är det dags för årets näringslivskväll i Svedala. 
Svedalas näringsliv bjuds på en kväll med inspirerande möten, god lokal 
mat och prisutdelningar till företag eller företagare som förtjänar extra 
uppmärksamhet. 

• Årets Nyföretagare i Svedala delas ut av Nyföretagarcentrum Öresund
• Årets framåtblickare och Årets initiativtagare delas ut av Svedala kommun
• Årets Företagare i Svedala delas ut av Företagarna Svedala

INFORMATION OCH ANMÄLAN
Näringslivskvällen äger rum på Mötesplats Tejarp i Klågerup kl 18–22. 
Det kostar 495 kr exklusive moms per person och då ingår välkomstdrink, 
vårbuffé, 2 glas vin/öl/alkoholfritt, kaffe & sött.

Anmälan till: naringsliv@svedala.se

Som arbetsgivare tar Svedala kommun ansvar för inkludering. Med det menar vi att 
alla ska ha möjlighet till jobb. Under det senaste året har ett trettiotal personer anställts 
på extratjänst inom olika kommunala verksamheter. 

ÅRETS NÄTVERKARE I SVEDALA 2018
Fem välkända Svedalaprofiler gick vidare från nomineringsomgången för Årets Nätverkare i 
Svedala 2018 till slutomgången. Stefan Bauer blev årets slutliga vinnare. Stefan Andersson, 
Stefan Bauer, Ronnie Katra, Katarina Järvborn och Henrik Nordholm är namnen på de 
nominerade för Årets Nätverkare i Svedala 2018. Arrangerande Svedala-Sturup Rotary-
klubb gladdes speciellt åt den stora bredden då de nominerade representerade såväl 
näringsliv, information, utbildning som natur- och sociala områden. Stefan Bauer tog 
slutligen hem priset med följande motivering:

”För hans stora insatser för att skapa fungerande nätverk kring personer som vårdar sina anhöriga. Han har varit 
spindeln i nätet då det gäller såväl start som uppbyggnad av Svedala Anhörigförening, som med 380 medlemmar 
är en av landets största anhörigföreningar. Stefan har medverkat till uppbyggnaden av ett omfattande samarbete 
med såväl kommunen och dess personal, som med Röda Korset och Värby församling m.fl. i arbetet med att driva 
anhörigcafé och informationsträffar i Svedala och Bara. Han har också lyckats bygga upp ett sponsornätverk med 
ett 50-talet företag som bland annat finansierar ett 10-tal årliga belöningar till anhörigvårdare.”

Vi önskar Stefan Bauer ett stort grattis till vinsten!

EN INSPIRERANDE 
KVÄLL FÖR NÄRINGSLIVET 

En extratjänst fungerar som en resurs i ordinarie verksamhet 
och finansieras av statliga medel. Att komma ut i arbets-
livet efter en längre tids frånvaro eller att få sitt första jobb 
i Sverige ger nya erfarenheter och kontakter. Att testa på 
ett nytt yrkesområde kan också inspirera till studier. För att 
extratjänsten verkligen ska bli en språngbräda vidare ut i 
arbetslivet ser vi det som en naturlig del att studier ingår 
under arbetstid för dem som behöver det. 

Vi träffar Lurin Ibrahim som har en extratjänst i köket på 
Frejaparkens förskola. Ewa Persson, förstekock, uppskattar 
att ha Lurin i köket som en extra resurs. Lurin tränar svenska 
och lär sig nya ord dagligen. Vikten av rätt uttal blev tydlig 
i början när Ewa frågade efter ett lock.
– Jag trodde att hon frågade efter lök och kunde inte förstå 
vad Ewa skulle ha en lök till just då. Ewa fick ta fram ett 
lock och visa mig, säger Lurin. 

– Några dagar senare tog jag fram gul lök ur frysen varpå 
Lurin sa att hon trodde det var ”gul lock”. Vi skrattade gott 
åt missförståndet, berättar Ewa. 

EXTRATJÄNST KOMBINERAT MED    
STUDIER KOMBINERAR TEORI OCH PRAKTIK
Lurin nappade direkt på erbjudandet om att komma ut i 
arbetslivet via extratjänst. Hon har inte tidigare yrkesarbetat 
men älskar att laga mat. Jobbet kombineras med studier 
och hon kan tänka sig vidare utbildning inom restaurang 
och kök. 
– Jag tycker att jobbet är jätteroligt. Efter det här året 
hoppas jag kunna fortsätta jobba i kök. 

Vi träffar även Abdulrahman Al Nahar som har en extra-
tjänst på biblioteket på Nils Fredrikssons Utbildning. Innan 
han kom till Sverige jobbade han med undervisning och 
som utbildningskonsult. Han hade först en extratjänst på en 
grundskola och testar nu ett nytt yrkesområde. 
– Jag älskar böcker och historia så biblioteket är en perfekt 
plats för mig. Jag lär mig hur ett svenskt bibliotek fungerar 
och så diskuterar jag och min handledare Nils svensk 
litteratur och mycket annat. 

Abdulrahman är flerspråkig och är till god hjälp med 
biblioteksbesökare som inte kan så mycket svenska än. 
Parallellt med arbeter läser han sista delkursen i SFI och ser 
stora fördelar med att kombinera skolans teori och jobbets 
praktiska delar. Han hjälper också till med arbetsuppgifter 
som annars inte prioriteras. 
– Att ha en kollega med annan kulturell bakgrund ger mig 
tillfälle att se saker ur ett annat perspektiv, berättar Nils 
Marklund, bibliotekarie och handledare. 

VILL DU VETA MER OM      
KOMMUNENS  EXTRATJÄNSTER?
Kontakta projektledare Riikka Salmela på Arbete 
och integration, per telefon 0733-73 14 76 eller mejla: 
riikka.salmela@svedala.se

Från vänster: Lurin Ibrahim har en extratjänst 
och Ewa Persson är förstekock och handledare.

Från vänster: Abdulrahman Al Nahar har en extratjänst 
och Nils Marklund är bibliotekarie och handledare.

VÄLKOMMEN TILL BOKSKOGENS 
GOLFKLUBB FÖR ATT PROVA PÅ GOLF!
Den 26 maj är det Golfens Dag och många golfklubbar erbjuder olika program 
dagen till ära. Ta med vänner och familj till Bokskogens Golfklubb och ge golfen 
en chans. Alla är välkomna oavsett ålder och det är gratis att prova på!

Bokskogens Golfklubb hälsar alla välkomna mellan klockan 10 och 14. 
Alla barn bjuds på glasstrut i restaurangen mellan klockan 10 och 12. Alla kan 
prova på – chip, pitch och putt. Klubbor och bollar finns att låna. För er som redan 
spelar golf har vi en specialkomponerad 12-hålstävling med start klockan 14. 
Ytterligare information om golfens dag och anmälan för tävling finner du på klubbens 
webbplats www.bokskogen.com. Varmt välkomna hälsar Bokskogens Golfklubb!
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KOMMUNENS EXTRATJÄNSTER
– SPRÅNGBRÄDA IN PÅ ARBETSMARKNADEN

Under kvällen inspirerar Sveriges 
Mästerkock 2015, krögaren och 
entreprenören Sandra Mastio.



98 9

Bokskog, vitsippor och hästar. Svedala kom-
muns härliga miljö ger goda förutsättningar 
för grön rehabilitering för deltagarna i arbets-
marknadsprojektet Spira. 

Flera studier visar att grön rehabilitering är effektiv för 
stressreduktion där naturupplevelser, vistelse i trädgård eller 
tillsammans med djur ökar välbefinnandet och förbättrar 
arbetsförmågan. Spira vänder sig till deltagare som har 
eller upplever att de har psykisk ohälsa. Projektet drivs 
tillsammans med Skurups kommun och ska underlätta vägen 
till arbete, självförsörjning och delaktighet i samhället. 

FANN EN HARMONI HOS HÄSTARNA
Sara Dahmström, en av deltagarna i Spira, fann ett lugn 
och en harmoni av att spendera tid med hästarna. Känslan 
sitter i när hon kommer hem och gör det enklare för henne 
att hantera vardagen.
– Hästar känner av stress men dömer inte. De ifrågasätter 
inte utan finns där och stöttar med sitt eget lugn. Det gäller 
att vara där regelbundet så man upprätthåller lugnet de ger, 
förklarar hon.

Samarbetet och kontakten med hästen kan inte ersättas men 
är bra att kombinera med annan träning eftersom styrka 
och kondition behövs när man rider. Sara har testat andra 
gröna rehabiliteringsmetoder och är också med Spiras 
pilates- och yogagrupp. Hon förklarar hur Spiras träning i 
grupp har skapat motivation till träningen.
– Jag kan inte göra det ensam eller att jag ska vara pådri-
vande för då blir det inte av. Det är bra att jag får hjälp av 
Spira och så att det blir av.

Kiriakos Backis, handledare i Spira, hamnade hos hästarna 
av en slump när en annan av handledarna hade semester. 

Mötesplats Linden är en öppen och kostnadsfri verksamhet 
som vänder sig till personer med psykisk ohälsa. Målsätt-
ningen är att besökare ska få stöd till en bättre vardag 
genom meningsfull sysselsättning och social gemenskap.

Mötesplats Linden drivs nu i ett samarbete mellan Svedala kommun, Avory 
Inspiration och den ideella anhörigföreningen Caos Café. Framöver kom-
mer det att hållas studiecirklar, caféverksamhet, vara kvällsöppet på tors-
dagarna samt hållas öppet för deltagare och familjer en lördag i månaden. 
Utbudet av aktiviteter kommer att skapas tillsammans med besökarna. 

Två kurser är redan planerade, Passion för Livet och Föräldracirkeln. 
Passion för Livet är en kurs där vi samtalar kring faktorer som påverkar vårt 
egna mående. Föräldracirkelns syfte är att samtala om hur vi kan vara ett 
stöd till våra barn i deras skolgång. Kurserna är kostnadsfria och anmälan 
till kurserna görs på Mötesplats Linden.

MÖTEPLATS LINDENS NYA ÖPPETTIDER: Måndag, tisdag och fredag 
kl 9–15. Onsdag kl 9–14. Torsdag kl 9–19. Vi ses på Lindgatan 3 
i Svedala.

Det första besöket resulterade snabbt i flera och Kirre, som 
han kallas av vännerna, berättar entusiastiskt hur han har 
hittat en inre frid, sig själv och en ny mening i livet.
– Jag har aldrig haft ett djur förut men nu skulle jag aldrig 
klara mig utan hästar och ridningen.

Kirre tränar också löp- och styrketräning vilket fungerar bra. 
Däremot har lugnande rörelseträning som yoga och Qi 
gong inte fungerat utan istället gett en förhöjd stressnivå. 
Men med hästarna och deras inverkan känns livet lugnt 
och skönt.

PIA GER DELTAGARNA      
MÖJLIGHETERNA ATT RIDA GRATIS
Pia Linder startade den gröna rehabiliteringen med hästar-
na. Efter en lång erfarenhet och hennes engagemang på 
ridskola förstod hon hur bra en mår i närheten av hästar.
– När man som jag brinner för något så fantastiskt som 
hästen och naturen vill man bara att fler ska få möjlighet att 
ta del av detta. Kan jag göra någon glad eller få någon 
att känna sig nyttig här på gården om så bara för ett par 
timmar så mår jag bra, säger Pia.

För tre år sedan såddes ett frö. Pia ville dela med sig av 
den härliga känslan som uppstår tillsammans med hästen 
och naturen, det var då hon startade föreningen Boksko-
gens Hästkraft. Idag erbjuder Pia en möjlighet för deltagar-
na att rida gratis. Sedan ett år tillbaka tar hon emot Spira 
och tillsammans pysslar de med hästarna, utför dagliga 
sysslor, rider en runda, fikar och umgås. Hennes förhopp-
ning framöver är att utöka verksamheten så att hon kan 
låta fler ta del av hennes fantastiska hästkraft. 

NY VERKSAMHET PÅ MÖTESPLATS LINDEN

Här är gänget som ni träffar 
på Mötesplats Linden.

Sara Dahmström, en av deltagarna i Spira känner harmoni på hästryggen. Kiriakos Backis känner lugn i livet av ridning.

Söndag 9 september 2018 är det val till 
riksdag, kommunfullmäktige och regionfull-
mäktige. Allmänna val hålls i Sverige vart 
fjärde år och är det yttersta uttrycket för att 
vi lever i en demokrati. 

Det är kommunen som genomför valen till riksdagen, 
kommunfullmäktige och regionfullmäktige genom att 
tillhandahålla vallokaler till valdagen och röstningslokaler 
till förtidsröstningen. Det är kommunen som äger alla gröna 
valskärmar, valurnor med mera som behövs till valen. Kom-
munen har rekryterat personal som ska arbeta som röstmot-
tagare vid valen och de ska snart genomgå kommunens 
särskilda utbildning för röstmottagare. Kommunen informe-
rar också väljarna om valet. Biblioteket i Svedala kommer 
att ha en informationskväll om valet. Håll utkik i kalendern! 
Den som är ansvarig för valets genomförande är valnämn-
den. Valnämndens beslut om allt som rör valet i Svedala 
kommun finns på Svedala kommun webbplats Möten och 
protokoll. 

VARFÖR SKA MAN RÖSTA?
– I de tre olika valen utser du som väljare dina företrädare 
som ska representera dig i de beslutande församlingarna i 
riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige under 
kommande fyra åren, säger Kristina Larsen, valledare i 
Svedala kommun. 

VEM FÅR LOV ATT RÖSTA?
– Du måste ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller 
vid alla val. Sedan finns det särskilda regler för de olika 
valen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets 
folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Du har röst-
rätt till riksdagen om du är svensk medborgare och är eller 
har varit folkbokförd i Sverige, säger Therese Winqvist, 
valadministratör.

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:
• svensk medborgare och är folkbokförd i Svedala  

kommun/Region Skåne, eller 
• medborgare i något av EU:s medlemsländer eller  

medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd  
i Svedala kommun och Region Skåne, eller

• medborgare i något annat land än de som räknats upp 
ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd 
före valdagen, samt är folkbokförd i Svedala kommun 
eller Region Skåne

DU KAN RÖSTA FRÅN OCH MED 22 AUGUSTI
Du kan rösta från och med onsdag 22 augusti då förtids-
röstningen börjar. Förtidsröstningslokaler kommer att finnas 
i Svedala tätort, i Bara och Klågerup. Under sommaren 
kommer mycket information om valet att läggas ut på 
Svedala kommuns webbplats. Vill du veta mer redan nu 
finns information på Valmyndighetens hemsida www.val.se 
och på Statistiska centralbyråns hemsida www.scb.se. 
Det går också bra att kontakta vår Kundservice på 
040-626 80 00 som vägleder dig rätt.

SKAFFA KOLL INFÖR VALET 2018

Therese Winqvist, valadministratör och Kristina Larsen, valledare.

Håll utkik på 
www.facebook.com/
motesplatslinden



10 11

SOMMARLÄSNING OCH    
EN NY FILUR PÅ BIBLIOTEKET
Nu är sommaren här och med det Sommarboken för alla åldrar! Kom in på ditt bibliotek och 
hämta ett Sommarbokshäfte, så kan du också vara med.

Sommarboken 18 juni–20 augusti
Läs fem böcker under sommarlovet och fyll i häftet, så får du en bok och en gyllene biljett till 
Sommarboksavslutningen!

NYHET! Lilla Sommarboken. För dig som inte ännu börjat läsa på egen hand. Läs fem böcker 
tillsammans med någon och fyll i häftet, så får du en bok och en gyllene biljett till Sommar-
boksavslutningen!

Sommarboksavslutning: Bara bibliotek 21 augusti kl 15. Klågerups bibliotek 21 augusti 
kl 15. Svedala bibliotek 25 augusti kl 11.

Sommarboken för vuxna 4 juni–1 september. Läs eller lyssna på tre böcker och få en bok i 
gåva! Allt du behöver göra är att skriva kort om vad du tyckte om böckerna och lämna in ditt 
Sommarbokshäfte på biblioteket. Den 1 september kl 10:30−11:30 avslutas sommarläsning-
en med en gemensam bokfika och ett dignande bokbytarbord på Svedala bibliotek. 

FIRA NATIONALDAGEN      
PÅ STORTORGET I SVEDALA 6 JUNI
Kl 10:00  Föreningarna samlas. 
Kl 10:30  Marsch med Svedala Blåsorkester avgår från Stortorget   
    genom tätorten.
Kl 11:00  Svedala kommuns officiella Nationaldagsfirande.
Konferencier är kulturskolechef Mats Olofsson. Sång och musik 
med Svedala Manskör och Kulturskolan. Utdelning av årets priser 
och stipendier och utdelning av flaggor till de som ansökt. 
Kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) avslutar.

• Bara Scengångare spelar lustspelet ”Hjälten från Söderslätt” vid Killehuset, Möllebergavägen  
i Bara i sommar. Premiär 15 juni kl. 19. Föreställningar vardagar kl 19, lördag och söndag  
kl 16 följande datum i juni månad: 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 30.   
Biljetter www.kulturcentralen.se. Medarrangör: Svedala kommun.

• Bara Härads Musik & kulturförening arrangerar ”Musikkvällar vid Killehuset” onsdagar   
4/7–5/9. Medarrangörer: Bara Scengångare, Klågerups byalag och Svedala kommun.

• Sommarscen i Stadsparken i Svedala 27, 28/6 och 4, 5/7, kl 18–cirka 21.    
Arrangör Svedala kommun, Kultur och fritid. 

• Sommarrock Svedala, Friluftsbadet i Svedala 12-13-14/7. Arrangör S.M.U.R.F i   
samarbete med Svedala kommun. 

• Onsdag 26 september, kl 19. Kick off. Rickard Söderberg presenterar godbitar ur Malmö  
Operas kommande säsong. Biljetter på Svedala bibliotek (tel 040-626 82 03) från 1 augusti.

• Tisdag 2 oktober, kl 19 Kulturhuset Flamman. Carmen (Malmö Opera). Biljetter på   
Svedala bibliotek (tel 040-626 82 03) från 1 augusti. Svedala bibliotek

Måndag–tisdag, kl 12−18
Onsdag–fredag, kl 10−16
Lördag kl 10−13

HEJ! JAG ÄR DEN NYA BIBLIOTEKS-
MASKOTEN OCH KOMMER ATT FLYTTA 
IN PÅ BIBLIOTEKEN UNDER SOMMAREN
Men jag har inget namn än. Vad tycker du att jag ska heta? Lämna in 
ditt förslag på biblioteket i Svedala, Bara eller Klågerup senast den 
13 augusti och var med och tävla om fina priser. Vi ses!

Bara bibliotek
Meröppet alla dagar kl 7−21
Bemannade öppettider:
Måndag kl 12−19
Tisdag–onsdag kl 10−14
Torsdag–fredag kl 13−16

Klågerups bibliotek
Meröppet alla dagar kl 7−21
Bemannade öppettider:
Tisdag kl 15−19
Onsdag kl 10−14
Torsdag kl 13−17

Klågerups bibliotek har 
sommarstängt (men meröppet) 
2 juli–29 juli

KULTURSOMMAR

KULTURSKOLAN
26/5 Kulturskolans blåsorkestrar Happy Band 
och Mest Luft och stråkensemblerna Uppstråket 
och Nedstråket åker till Danmark och spelar på 
Bakkens tivoli.

28-29/5 Öppet hus – Prova på dans! 
Kuben Bara måndag 28/5
Dansmix 8–9 år kl 15–15:50 
Barndans 4–5 år kl 16–16:45 
Barndans 5–6 år kl 17–17:45 
Street fusion 10–18 år kl 18–19

Danslokalen – Sporthallen Svedala 
Tisdag 29/5
Barndans 5–6 år kl 17:20–18
Dansmix 7–9 år kl 18–18:50

29/5 Kulturskolan har sommaravslutning 
i Svedala kyrka. Det bjuds på ett blandat 
program med flera av kulturskolans ensembler 
och solister. Fri entré.

BIBLIOTEKENS SOMMARÖPPETTIDER 18 JUNI–19 AUGUSTI

SOMMARSPORREN BYTER NAMN TILL SOMMARKUL
Sommarkul är ett veckolångt arrangemang för barn i årskurs 3–6 med massor av roliga aktivi-
teter från kommunens föreningsliv. Totalt 20 föreningar deltar med olika aktiviteter. Barnen får 
prova på olika fritidsaktiviteter som parkour, bubble ball, skytte och golf. Under veckan har 
aktivitetsgrupperna egna utbildade unga ledare som är anställda av Svedala kommun.

Årets Sommarkul äger rum 6–10 augusti. Vi ser fram emot en härlig vecka!
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Nu är ett förslag till reviderad översiktsplan 
framtaget för utställning. Svedala kommuns 
reviderade översiktsplan beskriver hur 
kommunen ska utvecklas fram till 2045. 

Förslaget till reviderad översiktsplan har varit ute på samråd 
under tiden 1 november 31 december 2017. Översikts-
planen har därefter bearbetats utifrån inkomna synpunkter 
under samrådet. Alla inkomna synpunkter är samlade och 
besvarade i en samrådsredogörelse.

Översiktsplanen 2018 ger en framtidsbild av Svedala 
kommun år 2045. Översiktsplanen bygger på det goda 
livet och hur vi som kommun ska utvecklas på ett hållbart 
sätt. I förslaget till reviderad översiktsplan föreslås lämpliga 
områden för utbyggnad av bostäder och verksamheter samt 
utveckling av grönområden och kommunal service. Försla-
get prioriterar utbyggnad i tätorterna Svedala, Bara och 
Klågerup och möjliggör för cirka 2600 nya bostäder 

För de barn i Svedala som av någon anledning 
inte kan bo kvar hemma är en placering 
i familjehem ett bra alternativ. Det kan röra 
sig om hela familjens livssituation eller om 
barnets eller ungdomens egna svårigheter. 
Det kan handla om både kortare och längre 
placeringar och ibland kan barnet ha behov 
av att stanna under hela sin uppväxt. 

Som familjehem ska man öppna sitt hem och sin familj för 
barnet och tillgodose barnets behov av kontakt med sina 
anhöriga samt samarbeta med socialtjänsten. Barnet eller 
ungdomen blir som en familjemedlem.

För en del barn och ungdomar är det positivt om det är 
möjligt att bo kvar i samma kommun eftersom det under-
lättar för skolgång, kompisar och fritidsaktiviteter. Som familje-
hem får du stöttning av kommunens socialsekreterare. Du 
får även handledning, möjlighet att delta i riktade föreläs-
ningar, fortlöpande råd och stöd. Uppdrag som familjehem 
ger rätt till ekonomisk ersättning.

I höst kommer Svedala kommun att hålla en grundutbildning 
”Ett hem att växa i” för befintliga familjehem. Efter avslutad 
utbildning förväntas familjehemmen ha följande kunskaper:
• Allmänna kunskaper om familjehemsvård, barnen och 

uppdraget.

KRIMINALVÅRDEN ENGAGERAR 

genom nybyggnation och förtätning. Förslaget visar även 
på utvecklingsmöjligheter i byarna och möjligheten att till-
gängliggöra och stärka kommunens natur och infrastruktur.

HÄR HITTAR DU SVEDALAS ÖVERSIKTSPLAN 2018
Översiktsplanen kommer att vara ute på utställning under 
tiden 24 april–25 juni 2018. Handlingarna finns på vår 
webbplats svedala.se samt på biblioteken.

Samrådsmöten har hållits med allmänheten i Svedala den 
8 maj i Naverlönnsalen och i Bara den 17 maj i Spång-
holmsskolan, vilket vi informerat om via dagspress och 
på svedala.se. Ett möte äger rum i Klågerup den 29 maj 
i Tejarpsgården. Mötena äger rum mellan kl 18–20.
Välkomna!

SVEDALA KOMMUNS ÖVERSIKTSPLAN 2018

UTVECKLING 
OCH FRAMTIDSBILD 
AV VÅR ATTRAKTIVA 
KOMMUN

Familjehemssekreterarna Azra Kurtanovic, Amra Kurtanovic och 
Helen Boberg.

• Kunskap om ramarna för uppdraget – lagstiftning, 
ansvar, roller, samarbete, villkor med mera.

• Kunskap om familjehemsplacerade barns rättigheter 
och behov, samt hur dessa kan mötas.

• Möjlighet att förbereda sig på hur den egna familjen 
påverkas, bland annat de biologiska barnen.

ÄR DU INTRESSERAD AV BLI ETT FAMILJEHEM?
Hör av dig till socialsekreterare Azra Kurtanovic, 040-626 
83 53, azra.kurtanovic@svedala.se för mer information. 
Eller lämna en intresseanmälan på våra e-tjänster. Sök på 
intresseanmälan familjehem på www.svedala.se.

FAMILJEHEM – ETT HEM ATT VÄXA I

Kriminalvårdens plan för en anstalt i Svedala kommun är fortsatt aktuell. Det är ett projekt som engagerar med både frågor 
och kommenterar från boende i Svedala. Har du funderingar kring projektet? I förra numret av Svedalanytt skrev vi om 
frågor och svar som finns på svedala.se. Vi uppdaterar löpande sidan och kompletterar med fakta, frågor och svar. 
Där hittar du fakta och vanliga frågor om projektet. På kommunens bibliotek i Bara, Klågerup och Svedala kan du även 
få hjälp med utskrift av informationen.
 
Hittar du inte svar på din fråga eller vill du prata med någon om projektet? 
Kontakta då Nina Gilljam, kommunikationschef, nina.gilljam@svedala.se, 040-626 83 94. 

SVEDALA KOMMUN SÖKER STÖDFAMILJER, LSS
LSS omfattar de som har någon form av funktionsvariation. Som stödfamilj förväntas du att fungera som en 
avlastning för familjen samt stötta och vägleda barnet eller den unge i vardagen. Uppdragen ger rätt till ersättning. 
Mer information: Boel Wadenheim, biståndshandläggare LSS, 040-626 82 02, boel.wadenheim@svedala.se.

VISNINGSDAG PÅ 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. Räddningstjänsten visar upp en 
av sina brandbilar. Barnen kan se och känna på en av de stora grävskoporna på nära håll. 
Förutom Svedala kommun och exploatörerna, kommer Värby Villaförening att delta. Vi håller 
till vid norra delen av Joachim Becks gata i Bara, infart från Värbyvägen. Parkering vid 
tennisbanan. Vi ses på Bara backar!
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Nu gör sommaren sitt intåg och ofta innebär 
det varmare vädret att det kan uppstå visser-
ligen ofarliga, men ändå oönskade, gäster i 
kärlet för matavfall. Här får du tips från Sysav 
på hur du minskar risken för fluglarver.

• Flugor trivs i värme, så ställ ditt kärl i skuggan om du 
har möjlighet. Det minskar lukt och fördröjer komposte-
ringen innan kärlet töms. 

• Rengör ditt kärl ofta, gärna efter varje tömning. 
• Strö över lite trädgårdskalk i kärlet mot flugor och lukt.
• Använd matavfallspåsen du får och stäng den ordent-

ligt innan du lägger den i kärlet. 
• Låt ditt matavfall rinna av. Lägg gärna i hushållspapper 

i matavfallspåsen som suger upp fukten.
• Fyll påsen till max tre fjärdedelar. Byt påse efter två 

dagar.
• Använd påshållaren. Då kan luften cirkulera kring  

avfallet, vilket gör att det torkar snabbare.
• Diska påshållaren då och då. Den tål maskindisk.

VISSTE DU ATT:
… ditt matavfall återvinns och blir till biogödsel och biogas. 
… biologiskt nedbrytbara plastpåsar, så kallad biopåsar, 
inte lämpar sig för matavfallsåtervinning i Sysavs hantering 
av matavfall? De kan orsaka stopp i systemet.

FÅ INFORMATION VIA E-POST
Prenumerera på Sysavs nya digitala kundbrev med hållbara 
tips och viktig information om soptömning. Anmäl dig på 
vår webbplats: www.sysav.se/epost

SÅ HÅLLER DU        
FLUGLARVER BORTA I SOMMAR

NY RUTIN FÖR MATAVFALLSPÅSAR – NÄR DU BEHÖVER NYA GÖR DU SÅ HÄR:

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
kommer i vecka 22 gå ut med en broschyr till alla kommu-
ner i Sverige, så även alla hushåll i Svedala kommun. Detta 
sker på uppdrag av Sveriges regering, och broschyren 
ska hjälpa oss att bli bättre förberedda på olika typer av 
krissituationer. Dessa kan bestå i allt från allvarliga olyckor, 
extremt väder, IT-attacker till militära konflikter.

Vid hot är en av våra viktigaste tillgångar vår vilja att 
hjälpa varandra. Genom att vara förberedd bidrar du till 
att hela landet har bättre förutsättningar att klara en svår 
påfrestning. Vi uppmanar dig därför att spara broschyren 
”Om krisen eller kriget kommer”. Håll utkik i brevlådan!

Svedala kommun har beslutat att sluta använda bekämp-
ningsmedlet glyfosat på hårdgjorda ytor för att bekämpa 
ogräs. Istället kommer vi att använda en hetvattenmetod. 
Denna metod verkar ospecifikt mot ogräs genom upphett-
ning vilket resulterar i att växtens cellstrukturer förstörs. 
Denna ogräsbekämpningsmetod är effektiv på så vis att 
den slår ut växtens gröna delar. Däremot lämnas oftast 

NU ÄR DET ENKLARE ATT FELANMÄLA 
Nu finns det en karta kopplad till vår webbplats där du kan anmäla 
fel och brister i utemiljön i kommunen. Det kan handla om till exempel 
klotter, trasig belysning eller hål i gatan. Kartan gör det enklare för dig 
att visa exakt var felet finns. Det gör det också lättare för oss att åtgärda 
felet. Kartan visar också redan anmälda fel. Du kan göra din felanmälan 
på mobilen, surfplattan eller på datorn. 

Läs mer på www.svedala.se, sök felanmälan eller gå in via 
Snabblänkar högst upp på startsidan. För dig som föredrar att ringa 
eller skriva på papper, kontakta Kundservice på 040-626 80 00.

NU GÅR VI ÖVER TILL 
HETVATTEN FÖR ATT BEKÄMPA OGRÄS

ogräsets rötter opåverkade, då värmen inte tränger ner i 
marken tillräckligt långt för att ogräset inte ska växa upp 
igen. Därför finns det risk att hårdgjorda ytor som bekäm-
pas med denna hetvattenmetod inte upplevs som ogräsfria 
efter behandlingen då ogräset många gånger växer upp 
igen och inte dör bort helt.   

FRG INFORMERAR
Krisberedskapsveckan äger rum mellan 28 maj och 3 juni 
2018. Frivilliga resursgruppen i Svedala (FRG) kommer under 
ett flertal tillfällen informera om kris och hemberedskap och 
bland annat svara på frågor om MSB:s broschyr ”Om krisen 
eller kriget kommer”.

PLATSER FÖR INFORMATION:
Fredag 1 juni: Ica Bara kl 15–19. Hemköp Svedala kl 14–18. 
Ica Svedala kl 15–19.

Lördag 2 juni: Ica Bara kl 10–13. Matöppet Klågerup 
kl 10–13. Hemköp Svedala kl 10–15. Ica Svedala kl 10–15.

MSB SKICKAR UT VIKTIG INFORMATION OM KRISBEREDSKAP

Kläm fast en oanvänd matavfalls-
påse under locket till kärlet där du 
slänger matavfall, strax före nästa 
tömning av kärlet.

Efter tömning av kärlet får 
du nya matavfallspåsar. Du 
hittar dem i facket för tidningar.

Tack för att du sorterar ditt matavfall!

SYSAV INFORMERAR

Många har önskat en förbättring och upprustning av gång- och cykelvägen 
mellan Bara och Klågerup. Nu är det äntligen dags. Gång- och cykelvägen 
kommer att anläggas med cirka 1,5 meter bred asfalt och cirka 70–80 centi-
meter bred grusväg. Vår förhoppning är att både löpare, cyklister och vardags-
motionärer ska känna att det är en trygg, trevlig och användarvänlig sträcka. 

Längs sträckan kommer vi att placera ut belysningspollare som är rörelsesensor-
styrda på cirka 25 meters avstånd. De är tänkta att fungera som en punkt-
belysning som tänds upp efterhand som någon kommer gående eller cyklande. 
Anledningen till att vi använder pollare med rörelsesensorer är för att minska 
tiden som lamporna är tända. Det är energi- och miljöeffektivt samtidigt som 
vi förhoppningsvis kan minska kostnaderna. 

Bygget är tänkt att starta under sommaren/hösten och är planerat att ta cirka 
två månader. Exakt tidpunkt för start av bygget är i skrivande stund inte klart. 

NU FÖRBÄTTRAR VI GÅNG- OCH 
CYKELVÄGEN MELLAN BARA OCH KLÅGERUP



KALENDER

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

 2018-05-12—06-02
Konst – Två damer 
på Börringe kloster
Anita på Börringe kloster

 2018-05-26
Lions loppisförsäljning
Kl 10–13
Gamla brandstationen, 
Klågerup

 2018-05-26—05-27
Familjeföreställning 
Djungelboken
26/5 kl 16, 27/5 
kl 13, 27/5 kl 16
Kulturhuset Flamman

 2018-05-26--27
Retrospektiv 
konstutställning
Kl 11–15
Galleri KVIS

 2018-05-27
Blomstertid kom! 
Mors dag
Kl 11–16
Statarmuseet i Skåne

 2018-05-27
CaosCafé
Kl 14-–16
Mötesplats Linden

 2018-05-28
Måndagscafé – 
Röda korsets 
behandlingscenter
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-05-29
Dialogmöte om 
reviderad översiktsplan
Kl 18–20
Tejarpsgården, Klågerup

 2018-05-30
Språkcafé – Kom 
och prata svenska!
Kl 15:30–17:30
Svedala bibliotek

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

 2018-05-31
Svedala Tillsammans – 
Nya mötesplatsen
Kl 16–19
Svedala bibliotek

 2018-06-01
Föreläsning av 
Gatu- och parkenheten
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-06-02
Retrospektiv 
konstutställning
Kl 11–15
Galleri KVIS

 2018-06-04
Måndagscafé – 
Sång och musik
Kl 13:30–16
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-06-05
Korvgrillning på 
Solsidans terrass
Kl 12–14
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-06-06
Klågerupsdagen
Kl 10–14
Gamla stationen/Ban-
gårdsvägen, Klågerup

 2018-06-07
Nya mötesplatsen 
Svedala Tillsammans
Kl 16–19
Svedala bibliotek

 2018-06-08
Fråga Syster Ingegerd – 
Om cirkulationsbesvär
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-06-09
Bakluckeloppis
Kl 10–13
Stortorget, Svedala

 2018-06-11
Manikyr
Kl 14–15:30
Stella dagcentral

 2018-06-12
Nätverksträff för 
öppet Svedala
Kl 17–18:30
Kommunhuset, Svedala

 2018-06-13
Seniorshop med rea
Kl 11–14
Stella dagcentral

 2018-06-13
Vattendragsvandring
Kl 18–19:30
Spångeholmsbäcken, 
Torup

 2018-06-14
Handarbetscafé
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-06-14
Svedala Tillsammans 
 – Nya mötesplatsen
Kl 16–19
Svedala bibliotek

 2018-06-17
CaosCafé
Kl 14–16
Mötesplats Linden

 2018-06-19
Midsommarfest
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-06-21
Midsommarlunch
Kl 12–14
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-06-21
Svedala Tillsammans 
 – Nya mötesplatsen
Kl 16–19
Svedala bibliotek

 2018-06-22
Värby Villastads 
midsommarfirande
Kl 11
Killehuset, Bara

 2018-06-22
Klågerups byalags 
midsommarfirande
Kl 14–15
Midsommarängen, 
Klågerup

 2018-06-23
Lions loppisförsäljning
Kl 10–13
Gamla brandstationen, 
Klågerup

 2018-06-27
Sommarfrukost på 
Solsidans terrass
Kl 10-–12
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-06-28
Svedala Tillsammans 
 – Nya mötesplatsen
Kl 16–19
Svedala bibliotek

 2018-07-01--08-31
Sommaröppet på 
Statarmuseet
Tisdag-söndag kl 11–16
Statarmuseet, Bara

 2018-07-01
Möllans dag
Kl 13–16
Aggarps kvarn, Svedala

 2018-07-03
Nybakat med 
frågesport
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2018-07-06
Musikunderhållning 
av Far och Son
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-07-11
Sommarfrukost
Kl 10–12
Holmagårdens 
dagcentral

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

 2018-07-14
Bakluckeloppis
Kl 10–13
Stortorget, Svedala

 2018-07-20
Träffas och Trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-07-27
Träffas och Trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2018-07-28
Lions loppisförsäljning
Kl 10–13
Gamla brandstationen, 
Klågerup

 2018-08-08
Håvning och elfiske 
i Segeå
Kl 18–19:30
Segestrand, Svedala

 2018-07-31
La Bohème med 
Skånska Operan
Kl 19
Stenladan, Torup

 2018-08-11
Bakluckeloppis
Kl 10–13
Stortorget, Svedala

Utgivningsplan 2018: 24/8, 26/10, 30/11. 

Fotograf/Illustratör: Johan Palmgren, Christina Uhlin, 
Scandinav/Calle Bredberg, Rebecka Kjellsson,
Moa Blom, Christina Uhlin, Svedala kommun, 
Nina Gilljam, 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 
14 juni kl 18:30–21

Teknisk nämnd 
22 maj kl 17–19

Socialnämnden 
12 juni kl 18:30–20 

Kommunfullmäktige
30 maj kl 19, 13 juni 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


