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SAMLAR DU BATTERIER 
I BYRÅLÅDAN?
Batterier, lampor, lysrör, leksaker, nagel-
lack och färg. Allt detta och mer kan  
du lämna kostnadsfritt till Farligt Avfall-
bilen. I vår stannar Farligt Avfall-bilen  
på två nya ställen i Svedala kommun  
och den stannar timme på varje ställe. 

Hej Christian Reslow, kemist från Sysav 
som kör Farligt Avfall-bilen.
 
VAD ÄR DET VANLIGASTE   
AVFALLET SOM SAMLAS IN? 
– Det vanligaste är elektronikavfall i alla
dess former, lampor, lysrör och småbatte-
rier. Många samlar på sig högar av 
batterier och elektronik hemma. Det är 
mycket bättre att lämna in det till oss, så 
att vi kan ta hand om det på rätt sätt.

VARFÖR ÄR DET VIKTIG ATT   
LÄMNA IN SITT FARLIGA AVFALL? 
– Just den typ av avfall vi samlar in via 
Farligt Avfall-bilen är viktig att ha kontroll 
över då avfallet kan göra stor skada om 
det hamnar på fel plats. Det farliga av-
fallet får inte hamna bland det övriga 
hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet.

VILKEN ÄR DEN VANLIGASTE   
FRÅGAN FRÅN BESÖKARNA? 
– Den vanligaste frågan vi får från våra 
besökare är vart det farliga avfallet tar 
vägen. En fråga som inte är helt lätt att 
besvara. Jag brukar förenkla svaret efter-
som vi tar hand om många olika typer 
av avfall. Avfall som vi i dag inte klarar 
av att återvinna till nya produkter 
återvinner vi som värme och el. 

VAL TILL EUROPAPARLAMENTET 
OCH KOMMUNAL FOLKOM-
RÖSTNING 26 MAJ
Söndag 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet och kommunal folkom-
röstning. Med anledning av detta kommer en SvedalaNytt Valextra att komma ut 
3 maj. I denna finns all praktisk information om både valet till Europaparlamentet 
(ofta kallat EU-valet) och den kommunala folkomröstningen där du har möjlighet 
att ge din åsikt om en eventuell etablering av ett fängelse i kommunen.

Var miljösmart! 
25/4 kan du 

lämna till Farligt 
Avfall-bilen.

Påsken bjuder på många roliga och spännande 
evenemang. Bland annat firar Statarmuseet i 
Torup påsklov, biblioteken har bok- och pyssel-
aktiviteter och så är det konstutställning i Kille-
huset i Bara. Se kalendern på baksidan och 
www.svedala.se/kalender



Passa på när Farligt Avfall-bilen kommer till Svedala och Bara.

För tredje året i rad den 11 maj arrangerar Tandalafören-
ingen Naverlönnskolan välgörenhetsloppet Tandalaloppet 
där alla insamlade pengar går till deras vänskola i Tanza-
nia. Loppet startar på Stortorget i Svedala 11 maj kl 11. 
Loppet är 5,5 km långt. 

ANMÄL DIG SENAST 2 MAJ
Du anmäler dig via Tandalaloppets webbplats https://
tandalaloppet8.webnode.se eller via mejl tandalalop-
pet2019@gmail.com. Anmäl dig senast 2 maj för att få 
en medalj. Glöm inte att uppge namn och personnummer 
om du anmäler dig via mejl.

DELTA I TANDALALOPPET 2019!

Avfall som kan återvinnas blir nya produkter och det är det 
vi strävar efter mest. Här spelar framförallt det elektroniska 
avfallet en jättestor roll då det kan bli nya produkter. 

VAD HÄNDER NÄR FARLIGT AVFALL-BILEN KOMMER?
– I vår kommer Farligt Avfall-bilen att stanna en hel timme 
på varje stopp. Kom gärna och lämna ditt farliga avfall  
och ställ frågor till oss. 

Nästa gång Farligt Avfall-bilen kommer till Svedala: 
•  Svedala, Klockarevägen, vändplatsen vid parkeringen.
    Torsdag 25/4 kl 17–18.

•  Bara, Berberisgatan 12
    Torsdag 25/4 kl 18:30–19:30.

VALBORGSMÄSSOAFTON
Bara: Valborgsfirande vid Tvillingdammarna Värbyvägen kl 20.
Klågerup: Kullen vid Hybyvägens slut kl 20. 
Börringe: Kalvabacken kl 20. 
Svedala: Svedala Manskör sjunger in våren vid Aggarps kvarn kl 20.
samt på äldreboenden enligt fö   ljande tider:
Kl 10:30 Toftaängen, Svedala.
Kl 11:20 Solgården, Klågerup
Kl 14:00 Holmagården, Svedala

OBS! Sången i Stadsparken kl 19 är inställd. Se svedala.se för 
eventuella ändringar.

DU OCH DITT BOENDE – INFORMATIONSFILMER

Välkommen fredag12 april kl 10–16

Vill du dela med dig av din kunskap om Svedala kommun? 
För att känna sig trygg i sin nya hemort krävs väldigt små 
medel och därför startar vi Svedalaguide, en insats av 
Svedalabor för nya Svedalabor. Många som kommer nya 
till Sverige och Svedala kommun behöver stöd i enkla 
frågor och för att hitta i sin nya hemkommun. Nu söker vi 
dig som vill engagera dig och bli en Svedalaguide. 

Din tid som Svedalaguide sker på din fritid och tillsammans 
med personen du ska guida bestämmer ni när träffarna 
sker. Insatsen som Svedalaguide är kort och ni blir match-
ade under max fyra veckor. 

NYFIKEN PÅ ATT VETA MER? 
Välkommen till våra informationsträffar där vi berättar mer 
om att vara en Svedalaguide! Du kan också läsa mer på 
svedala.se/svedalaguide.

Informationsträffar:
Bara bibliotek: 15 april kl 17:30–18:30
Klågerup bibliotek: 16 april kl 17:30–18:30
Svedala bibliotek: 8 april kl 17:30–18:30

ANMÄL DIG TILL VÅR SMIDIGA SMS-PÅMINNELSE
Skicka ett sms med sysavsvedala till 71350. Start av pre-
numeration kostar som ett vanligt sms. Du kan när som helst 
avprenumerera genom att skicka sysavstopp till 71350.

Värby Villastads Valborgsfirande vid Tvillingdammarna i Bara.

”Du och ditt boende” är informationsfilmer på fem olika 
språk. I filmerna får du information om bostadssituationen  
i Sverige, hur du söker boende och allmänna regler.

Vi har tagit fram filmer som vänder sig till dig som söker 
boende i Sverige. De berättar om olika boendesituationer, 
boendeformer och vanliga regler. Filmerna finns på svens-
ka, engelska, arabiska, dari och somaliska. De är tillgängli-
ga och öppna för alla att använda, enskilt eller i grupp. 

Filmerna är framtagna genom projektet Boskola genom film 
som avslutades januari 2019. Projektet som finansierades 
av Länsstyrelsen Skåne drevs av Svedala kommun i samver-
kan med 11 andra skånska kommuner.

Se filmerna på www.vimeo.com/
arbeteochintegration

Se vad du kan lämna till Farligt Avfall-bilen på 
www.sysav.se/farligtavfallbilen
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VALBORG
30 APRIL

MISSA INTE 
VÄLGÖREN-
HETSLOPPET

Svedala företagsmässa
Sveriges största företagsmässa
Svedala kommun vill vara med och synliggöra 
våra duktiga företagare och stödja entrepre-
nörskap i kommunen. Därför är vi en stolt 
huvudpartner och guldsponsor till Svedala 
företagsmässa. Det är fritt inträde. Är du 
under 18 år är du välkommen med målsman.

För oss är det viktigt att medverka i dessa sammanhang. 
Att samverka med näringsliv och föreningsliv och möjlig-
göra mötesplatser där företag inom olika branscher kan 
skapa affärskontakter och utbyta erfarenheter. 

Svedala företagsmässa på Aggarpshallen är en mötesplats 
för företag att marknadsföra sig, men också ett forum för 
inspiration och samtal kring företagande, entreprenörskap 
och samhällsengagemang.

I vår monter på mässan träffar du oss från Svedala 
kommun. Vi diskuterar gärna företagande, skola, turism 
och arbetsmarknad. 
  
Boka din plats på svedalaföretagsmässa.se BLI 

SVEDALA-
GUIDE! 
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FÖRESTÄLLNING – 
OKNYTTSFÖRVALTNINGEN INFORMERAR!
SVEDALA BIBLIOTEK Lördag 30/3 KL 11. Gratisbiljetter 
finns att hämta på biblioteket i Svedala från 15/3. Oknytts-
förvaltningen kommer på besök till Svedala bibliotek med 
sin avancerade undersökningsutrustning, kom hit och hjälp 
dom att leta efter oknytt! Ålder från ca 4 år.

QUIZFÖRELÄSNING: FRÅN PUSSELDECKARE 
TILL SERIEMÖRDARTHRILLERS
BARA BIBLIOTEK ONSDAG 3/4 KL 19. Denna kväll stäng-
er Meröppet kl 19. Biljetter på biblioteket från 20/3. 
Pris 50 kr. Vad är egentligen typiskt för en pusseldeckare 
och hur skiljer sig en polisroman från en psykologisk thriller? 
Och vem skriver vad? Det hela varvas med kluriga deckar-
frågor. Fina bokpriser utlovas. Föreläsare är litteraturvetaren 
Kerstin Bergman, medlem av Svenska deckarakademin.

EN MAGISK AFTON MED JACOB SCHENSTRÖM! 
SVEDALA BIBLIOTEK ONSDAG 3/4 KL 19. Biljetter på 
biblioteket från 20/3. Pris 50 kr (gratis för alla under 
18 år). Med charm, humor och proffsig fingerfärdighet 
bjuder trollkarlen med rötter i Svedala oss på en kväll 
fylld av magi och illusioner! Ålder från ca 10 år.

GRÖN FAMILJELÖRDAG I BARA
BARA BIBLIOTEK LÖRDAG 6/4. Kl 10:30 Teaterföreställ-
ning: Bullen och Blomman med Lilla Vilda Teatern. Ålder 
3–7 år.” Gratisbiljetter på biblioteket från 14/3. Gå vår 
gröna tipsrunda och pyssla egna planteringskrukor att så 
och odla i. Ta gärna med dig sticklingar, fröer och plantor 
till vårt fröbytarbord. Vår trädgårdsexpert Elin Mörkberg 
svarar på frågor. 

PER BLOMBERG – 
UPPTÄCKTSFÄRDER I BACKLANDSKAPET  
KLÅGERUPS BIBLIOTEK TISDAG 9/4 KL 19. Biljetter på 
biblioteket från 18/3. Pris 50 kr. Kom och lyssna på för-
fattaren och fotografen Per Blomberg som berättar om sina 
upptäcktsfärder och spännande företeelser i backlandska-
pet mellan Malmö och Romeleåsen utifrån åtta tidsepoker, 
backlandskapets skapelse samt hur landskapet sett ut 
från forntid till modern tid.

NOVELLKVÄLL MED MACKA – TESTA SHARED 
READING! SVEDALA BIBLIOTEK TISDAG 9/4 OCH 
23/4 KL 17:30–19. Föranmälan på telefon eller epost. 
Begränsat antal platser. Vi äter en god macka och läser 
en bra novell tillsammans. Ibland stannar vi upp och pratar 
om vilka tankar texten väcker. Inga förberedelser krävs. 

ÖPPEN BOKCIRKEL 
SVEDALA BIBLIOTEK TORSDAG 4/4 KL 13:30.
Vi fikar tillsammans och pratar om Mattias Edvardssons 
böcker. Du är välkommen att delta både om du läst, 
eller bara vill bli inspirerad. Chans att vinna biljett till 
författarens föreläsning 11/4.

FÖRFATTARAFTON MED MATTIAS EDVARDSON
SVEDALA BIBLIOTEK TORSDAG 11/4 KL 19. Biljetter på 
biblioteket från 25/3. Pris 50 kr. Möt författaren bakom 
böckerna som har beskrivits som oavlåtligt spännande 
bladvändare med stark trovärdighet och nagelbitareffekt. 

TRÄDGÅRDSLÖRDAG FÖR HELA FAMILJEN
SVEDALA BIBLIOTEK LÖRDAG 13/4 KL 10–13
Kl 11 Teaterföreställning: Hunden Rund planterar. 
Gratisbiljetter på biblioteket från 29/3. Ålder 1–5 år. 
Vi välkomnar våren med odlarglädje, teater och frön 
för hela familjen. Stickling- och fröbytarbord: ta med 
sticklingar, frön och plantor och ta andra med dig hem. 
Fröpyssel för alla. Frågehörna med vår trädgårdsexpert 
Elin Mörkberg. 

PÅSKPYSSEL
SVEDALA BIBLIOTEK MÅNDAG 15/4 KL 14–17 
BARA BIBLIOTEK MÅNDAG 15/4 KL 15–17 
KLÅGERUPS BIBLIOTEK TISDAG 16/4 KL 14:30–16
Välkomna att pyssla in påsken med oss på biblioteket! 
Pysselvagnen är laddad. 

PÅSKLÄSNING
SVEDALA BIBLIOTEK MÅNDAG 15/4 KL 9:30 
BARA BIBLIOTEK TISDAG 16/4 KL 10 
KLÅGERUPS BIBLIOTEK TISDAG 16/4 KL 14
Vi läser in påsken med mysiga berättelser! Det krävs ingen 
föranmälan, men större grupper anmäler sig till respektive 
bibliotek. Ålder 3–6 år.

VARFÖR ÄR SAMHÄLLET INTE TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA?
SVEDALA BIBLIOTEK 25/4 KL 19. Gratisbiljetter på biblio-
teket från 11/4. Forskaren Kristofer Hansson gästar oss för 
ett samtal om vad tillgänglighet kan vara i såväl teori som 
i praktik. Kristofer är funktionshinderforskare och docent i 
etnologi vid Institutionen för kulturvetenskaper. 

VÅRA ANDETAG ANDAS HAIKUSOMMAR 
SVEDALA BIBLIOTEK TORSDAG 2/5 KL 19. Gratisbiljetter 
på biblioteket från 18/4. Christina Karlsson, författare till 
diktsamlingen ”Våra andetag andas haikusommar”, läser 
väl utvalda dikter och personliga små berättelser om hur 
dessa kommit till. 

NY KUNSKAP I SAMVERKAN – 
OM ATT MÖTA FRAMTIDENS UTMANINGAR 
RELATERAT TILL ÅLDRANDE OCH HÄLSA
BARA BIBLIOTEK ONSDAG 8/5 KL 19. Gratisbiljetter på 
biblioteket från 24/4. Oskar Jonsson berättar om olika sätt 
för privatpersoner att vara delaktig i forskning och hur kun-
skap som skapas i samverkan kan komma till nytta för indivi-
der och samhällen. Oskar tillhör forskargruppen Aktivt och 
hälsosamt åldrande vid Institutionen för hälsovetenskaper, 
Lunds universitet. 

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

aktiviteter och evenemang.
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Hunden Rund planterar. Lilla Vilda Teatern. Mattias Edvardsson.

Jacob Schenström.
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ANSÖK 
OM STIPENDIUM  
FRÅN SVEDALA CIVILFÖRSVARSFÖRENING

Svedala civilförsvarsförening delar på nationaldagen den  
6 juni ut ett stipendium på 3 000 kr till en förening, organi-
sation eller enskild person för ideellt arbete eller verksamhet 
inom Svedala kommun.

Ansökan med motivering skall vara föreningen till handa 
senast den 1 maj.

Ansökan sänder du till bo.hansson@svedala.se eller med 
post till Svedala kommun, Bo Hansson, 233 80 Svedala.

INVIGNING AV BARA   
AKTIVITETSPARK 5 MAJ
Mats Paulssons Stiftelse, Bara friidrottsklubb och Svedala 
kommun bjuder in till invigning av Bara Aktivitetspark 
den 5 maj klockan 14–16. 

Aktivitetsparken anläggs vid Spångholmsskolans skol-
gård och Sverigeskogen i Bara. Syftet med parken är 
att öka den spontana fysiska aktiviteten för alla oavsett 
ålder. På programmet står bland annat gratis barnlopp, 
prova på hinderbana och utegym med tränarhjälp och 
magiker. Ingen föranmälan till barnloppet krävs.

Varmt välkomna!

Har du varit i kontakt med oss på Svedala 
kommun har du med stor sannolikhet haft med 
Kundservice att göra. Kundservice svarar på 
alla telefonsamtal och mejl som kommer till 
kommunens centrala nummer 040-626 80 00. 
Besökare anmäler sig hos Kundservice som 
även hjälper till med olika tjänster såsom:

• Upplysning av journummer dygnet runt
• Kopiering
• Förfrågningar på ritningar från vårt byggarkiv
• Administration och försäljning av tomter
• Turistinformation
• Handläggning av parkeringstillstånd
• Administration bostadsanpassning
• Felanmälan gatubelysning och utemiljö
• Lämna ut blanketter och annan tryckt information
• Utlämning av nycklar och passersystemstaggar  

till bokade lokaler
• Registrering i tomtkön
• Utlåning av elcyklar 
• Jojokortshantering
• Anmälningar till olika arrangemang i Svedala
Polisärenden:

• Blanketter och e-tjänst via Polisens webbplats
• Ansökningar i polisärenden
• Tar emot hittegods och vidarebefordrar till Polisen

KUNDSERVICE MÅNGA FÖRSKÖNANDE GATU- 
OCH PARKPROJEKT UNDER ÅRET

SOMMARJOBBA
OCH GÖR SAMTIDIGT


Sök ett av Sveriges viktigaste jobb  inom  

vården och omsorgen.  Se jobb.svedala.se

SKILLNAD

EN SMIDIG KONTAKT IN I KOMMUNEN

TREVLIGT BEMÖTANDE, 
ENGAGEMANG OCH HÖG TILLGÄNGLIGHET
Enligt undersökningen ”Kommunernas kvalitet i korthet 2018” 
har Svedala kommuns kundservice ett trevligt bemötande,  
de är engagerade och har en hög tillgänglighet med bland 
annat en svarstid på 3h i sin mejlkontakt via Svedalas offi-
ciella epost. Detta placerar Svedala kommun på plats 52  
av Sveriges 152 kommuner som var med i undersökningen. 

– Målet är att placera Svedala bland de 30 bästa i Sverige 
och hantera ytterligare frågor och ärende i Kundservice så 
att det blir enklare för medborgare, företagare och andra 
som söker kontakt med oss, säger Linda Granath, Kund- 
servicechef.

Från 1 januari 2019 ingår Kundservice i kommunens  
Kommunikationsenhet, vilket ger ökade möjligheter att  
förbättra kommunikationen, tillgängligheten och servicen  
för medborgare, företagare och besökare. Inom ett par  
år hoppas vi ha etablerat ett Kontaktcenter för att leverera 
ännu bättre service. 

Vår Gatu- och parkenhet arbetar dagligen med att göra 
Svedala till en ännu attraktivare kommun. Vi arbetar framför 
allt med utemiljöer som du möter i din vardag. Vårt främsta 
mål är att Svedala kommun ska vara en vacker, säker och 
ren kommun att bo i.

Under året byggs och förskönas på många sätt runt om 
i kommunen: Tvilling/Dubbeldammarna och gröningen i 
Bara, lekplatser i Bara, Svedala och Skabersjö, grönska 
i Bara, Klågerup och Svedala, Cykelvägar i Svedala och 
Bara samt dagvattenlösningar i Svedala och Klågerup. Läs 
mer om hur vi förskönar på svedala.se/gatuochparkprojekt
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Viveca Wimborn Odder, Nina Gilljam, Gertrud Bergman, Linda Holst, 
Linda Granath och Frida Saltin. Saknas på bild gör Elin Niehoff.

Aktivitetsparken ska öka den fysiska aktiviteten för alla.



8 9

IT-STÖD FÖR DIG SOM ÄR 
75 ÅR ELLER ÄLDRE
IT-stödet hjälper till med stöd i IT-frågor. Tjänsten är kost-
nadsfri, men du står själv för den utrustning som behövs. 
IT-stödet kan hjälpa till med att installera och börja använda 
diverse appar, tjänster och sociala medier. Exempel på 
stöd som ges via IT-stödet är:

• Rådgivning om bra kommunikationsappar, till   
exempel videosamtal via Skype.

• Rådgivning om bra digitala samhällstjänster,   
såsom 1177 Vårdguiden.

• Hjälp med att komma igång med till exempel   
playtjänster, poddar och liknande.

• Förstå grundfunktioner i sin telefon, såsom    
kontaktbok och sms.

• Installation av appar i smartphone och surfplatta.
• Inställningar av konton för olika appar och program  

till exempel Facebook eller Google.
• Installation av Chromecast, Apple-TV eller liknande.
• Installation av skrivare, scanner eller liknande.

TEKNIKAMBASSADÖRER I VÅRD 
OCH OMSORGS VERKSAMHETER
På våra särskilda boenden (äldreboenden) samt våra 
gruppbostäder och vår dagliga verksamhet för personer 
inom LSS har ett tiotal medarbetare utsetts till teknik- 
ambassadörer. Deras uppgift är att testa ny teknik och  
sprida idéerna på sin arbetsplats. Deras första uppgift  
har varit att testa användningen av läsplattor i verksam-
heten. Läsplattorna kan användas på olika sätt i de olika 
verksamheterna, bland annat som stöd vid matlagning  
och kommunikation. 

Vi hoppas på detta sätt att våra boende och deltagare  
ska få nya upplevelser och ökad självständighet.

DAGLIG VERKSAMHET   
SÖKER UPPDRAG
Daglig verksamhet är anpassad sysselsättning för perso-
ner med funktionsvariation. En del deltagare arbetar på 
olika arbetsplatser runt om i kommunen, ofta med stöd 
från en handledare från daglig verksamhet. 

Vi söker nu fler uppdrag på externa arbetsplatser. Delta-
garna på daglig verksamhet kan utföra olika uppgifter 
som till exempel sortering, montering, paketering, packa 
upp varor, djurskötsel med mera. 

Har ditt företag ett uppdrag till oss? Hör av dig till  
enhetschef Yvonne Lenander, 040-626 83 03,  
yvonne.lenander@svedala.se

Under våren genomför Svedala kommun en 
utbildningsinsats i tre delar som ska förbättra 
våra företagskontakter och göra det enklare 
för dig som företagare. Utbildningarna är en 
av flera åtgärder som kommunen gör för att 
förbättra företagsklimatet i kommunen. 

Utbildningen riktar sig till för kommunens tjänstemän och  
politiker som möter företag i sitt arbete eller kommer i 
kontakt med näringslivsfrågor. Vid den första delkursen 
”näringslivskunskap” lärde vi oss mer om hur kommun  
och näringsliv hänger ihop. Service och samverkan och 
medarbetarens betydelse för kommunens varumärke var 
andra delar i ämnet näringslivskunskap. 

ÖKAD FÖRSTÅELSE FÖR HELHETEN    
I FÖRETAGSÄRENDEN
I mars fortsatte utbildningen med en fördjupning i området 
service i samband med myndighetsutövning. Till exempel 
vid bygglovsärenden eller miljöärenden. I maj avslutar vi 
med en utbildning i kommunikation. 

– Utbildningen har varit uppskattad av deltagarna och gett 
en helhetsförståelse för företagsärenden. Detta hoppas vi 

IT-stödet utför inte arbete som kräver fackkunskap inom 
IT-support så som felsökning och lagning, inte heller tjänster 
som erbjuds av beställarens leverantör av digital-TV, IP-tele-
foni eller fiberanslutning.

Ring Stella dagcentral på 040-626 84 25 för att boka 
IT-stödet.

NÄRINGSLIV

NÄRA & BRA SKA BLI 
NÄRMRE & BÄTTRE FÖR DIG 

SOM FÖRETAGARE!
fortsättningsvis ska förenkla kommunikationen mellan företa-
gare och tjänstemän, säger Thomas Carlsson, närings- och 
turismutvecklare och projektledare för utbildningen.

INTERVJUER MED FÖRETAGARE    
INFÖR UTBILDNINGARNA
Inför utbildningarna har kommunen genomfört djupintervjuer 
med 30 företag för att få en tydligare förståelse för hur 
företagarna upplever företagsklimatet i kommunen. 

– Intervjuerna visar att det finns områden som kan för-
bättras, men det är även glädjande att det uppfattas att 
kommunen är medvetna om problemen och fokuserar mer 
på näringslivsfrågorna. Företagsklimatet börjar bli bättre, 
säger Thomas Carlsson. 

FÖRETAGARNAS SYNPUNKTER
VÄVS IN I NÄRINGSLIVSSTRATEGIN
Under våren har vi planerat in ett antal åtgärder för att ta
hand om synpunkterna och idéerna från dialogmötet den 
28 januari och företagsintervjuerna. Förutom utbildningarna 
så kommer en ny näringslivsstrategi att tas fram där närings-
livets synpunkter vävs in. 

Jan Ilkiewicz, Fixar-Jan hjälper dig med IT-stöd.

RING 
040-626 84 25 
FÖR IT-STÖD

Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare.

Nu är anmälan till sommarens läger för unga anhöriga 
med en demenssjuk förälder öppen! Lägren erbjuder ung-
domar möjligheten att knyta kontakter och bryta ensamhe-
ten. I år äger anhörigläger rum i natursköna Skåne (Back-
åkra), Dalarna (Avesta) och Norrland (Örnsköldsvik).

Syftet och målet med lägret är bland annat att få träffa  
andra som befinner sig i liknande situation och att få  
kunskap om demenssjukdomar och bemötande.

Lägren vänder sig till dig som är 18–30 år eller till barn 
och unga 7–17 år tillsammans med sin friska förälder. 

NATIONELLA LÄGER FÖR UNGA        
ANHÖRIGA MED EN DEMENSSJUK FÖRÄLDER 

Lägret är kostnadsfritt och anmälan görs via Alzheimer-
fondens webbplats https://www.alzheimerfonden.se/
stod-till-anhoriga/unga-anhoriga/lager-for-unga-anhoriga 

Lägren hålls i samarbete mellan Alzheimerfonden, Region 
Västernorrland och kommunerna Avesta, Ystad, Eslöv,  
Malmö, Mora, Svedala, Sollefteå, Sundsvall, Timrå,  
Härnösand, Kramfors, Ånge och Örnsköldsvik.

Har du frågor kontakta Birgitta Andersson,   
Silviasjuksköterska Svedala kommun, 040-626 84 26, 
birgitta.andersson@svedala.se



NYTT OM SKOLSKJUTS
Från och med läsåret 2019/2020 kommer ansökan om 
skolskjuts att finnas som e-tjänst. Nytt för läsåret är också 
att du kommer att behöva ansöka om skolskjuts inför varje 
nytt läsår, även om du har varit berättigad skolskjuts sedan 
tidigare. Ansökan öppnar upp i april. För mer information 
läs under skolskjuts på svedala.se

I sommar träder en ny tobakslag i kraft som 
introducerar nya rökfria miljöer utomhus. Detta 
medför att det blir förbjudet att röka på bland 
annat uteserveringar och busshållplatser.

Lagen om tobak och liknande produkter träder i kraft den  
1 juli och ersätter den nuvarande tobakslagen. Den nya lagen 
introducerar flera nya rökfria miljöer utomhus, till skillnad från 
den tidigare tobakslagen som främst begränsade rökning inom-
hus. Dessa platser är sådana som är menade att användas av 
allmänheten, såsom tågperronger, busshållplatser, uteservering-
ar, lekplatser, inhängande idrottsarenor och entréer till allmänna 
byggnader. Principen är att man ska kunna använda sig av 
samhällets funktioner utan att behöva utsättas för rökning.

Begreppet rökning kommer med den nya lagen att även 
inkludera användning av e-cigaretter, vattenpipor och rökning 
av örtprodukter eller njutningsmedel. Alla dessa kommer därför 
också förbjudas i de nya rökfria miljöerna.

VILL DU VETA MER?
LÄS MER PÅ SVEDALA.SE/TOBAK

ANMÄLAN TILL KOMVUX
Ansökan, behörighet, antagning och urval till Komvux. Du 
är behörig att studera på grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning det år du fyller 20 år (höstterminen) eller 
om du har slutfört utbildning på ett nationellt program eller 
likvärdig utbildning. Ansökan skall vara inne senast 3 juni 
(för höstterminen 2019) Sök på http://nfvux.se.

ANSÖK OM FLAGGA INNAN 1 APRIL
Blankett och mer information finns på svedala.se Om ansökan blir 
beviljad delas flaggan ut under Svedala kommuns nationaldags- 
firande på Stortorget, torsdag 6 juni kl 11–12.

ANMÄLAN 
SOMMARSIMSKOLAN 

ÖPPNAR 1 APRIL! 
SE SVEDALA.SE

RÖKFRITT PÅ UTESERVERING 
OCH BUSSHÅLLPLATS

Gymnasieskolan NFU 
har öppet hus 
29 april kl 17–19
Plats: Börringevägen 10, 233 33 Svedala.
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Varmt välkommen till Kulturkalas i Svedala. Lördag 

5 oktober kl 14–19 är det dags. Nu söker vi dig som 

vill synas och vara med och göra Kulturkalas 2019  

till det bästa hittills!  

Kulturkalaset arrangeras av Kultur och fritid, Svedala 

kommun, i samarbete med lokala aktörer. Vi erbjuder 

besökarna en bredd av kultur och framträdanden, 

både att prova på och att uppleva. Aktiviteterna hålls 

runtom i Svedala Kulturkvarter i bland annat Gamla 

Brandstationen, Folkets Hus, Biblioteket, Galleri KVIS 

och Flamman. 

Anmäl ditt intresse före 31 maj. Mer information 

finns på svedala.se. Sök på Kulturkalas Svedala 

2019! Kontakta oss på kulturkalas@svedala.se
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FRÅN OCH MED 1 APRIL 2019 HAR VI NYA 
ÖPPETTIDER PÅ VÅRA MÖTESPLATSER.
Måndag: kl 18–21:30. Tisdag: Stängt. Onsdag: 
kl 18–21:30. Torsdag: kl 18–21:30. Fredag:  
kl 18–23:30. Utöver öppettiderna ovan finns vi 
tillgängliga dagtid på vardagar för att förverkliga 
dina idéer genom Projektkontor, gruppverksamhet 
och möten o.s.v. Lördagar har vi också aktiviteter 
och fältarbete. Välkommen du som är mellan 
13–18 år!

Kommande lördagsaktiviteter som unga i   
kommunen arrangerar med Ungas fritid: Lördag 
13/4 Äggjakt, 27/4 Ridning på Söderåsen, 
11/5 Skånes djurpark, 1/6 Äventyrsdag.

PÅSKLÄGER
Ungas fritid erbjuder unga i kommunen att åka 
till Göransborgs friluftsgård som ligger någon 
kilometer utanför Höör omgiven av en fantastisk 
löv- och barrskog. På lägret kommer vi att skapa 
gemenskap och glädje tillsammans. Vi kommer att 
uppmuntra våra unga till en aktiv och meningsfull 
fritid som kan skapa en positiv livsstil. 47 platser 
finns och är gratis för ungdomar från 13 till 18 år 
(födda 2006–2001). Vill ni åka med så kom till 

er lokala mötesplats och få mer information och 
tillståndslapp. Sista anmälningsdag är 8/4 och  
vi återkommer med besked 9/4 efter kl 17 om  
du får en plats på resan.

SOMMARLOVSENTREPRENÖR
Är du mellan 15 och 20 år gammal och önskar 
bli din egen chef? Svedala kommun erbjuder 
återigen Sommarlovsentreprenör för kommunens 
unga. Från måndag 17 juni till torsdag 20 juni 
hålls en obligatorisk utbildning där du tillsammans 
med andra unga får lära dig om marknadsföring, 
ekonomi, idéutveckling samt knyta kontakter med 
företagare och experter! Efter utbildningsveckan 
får du under 3 veckor driva ditt eget företag med 
stöttning av certifierade handledare. Besök www.
svedala.se för mer information och länk till anmä-
lan. Sök via vår e-tjänst senast 14 april!

ÄGGJAKT 13 APRIL KL 12–15
Efter förra årets succé erbjuder Kultur Crew till 
Äggjakt i Stadsparken i Svedala igen. Det kom-
mer att finnas kioskförsäljning, ansiktsmålning och 
möjlighet att vinna priser. Kostnad: 20 kr/äggrunda. 
Gratis för barn under 4 år och pensionärer.

 

För dig som är ung

UTÖKADE ÖPPET-
TIDER  PÅ BADEN
Mellan 1 juni och 16 juni är baden öppna för 
allmänheten till kvällsimning 16:30–20. Lördagar 
och söndagar är öppettiderna 10–17.

Mellan 17 juni och den 14 augusti är baden 
öppna för allmänheten på vardagar: Kl 6:15–7 
(motionssimning) samt 10–20. På lördagar och 
söndagar är öppettiderna 10–17.

Mellan 15 augusti och 25 augusti är baden 
öppna för allmänheten till kvällsimning 16:30–20. 
På lördag och söndagar är öppettiderna 10–17. 
Vi stänger baden 25 augusti.



KALENDER

Utgivningsplan 2019 med reservation för ändring:   
29 mars, Valextra 3 maj, 24 maj, 27 september,   
25 oktober och 29 november.

Bilder i detta nummer: Billy Lindberg, Maria Nilsson, 
Caroline Svensson, Lilla vilda teatern, Aija Svensson, 
Svedala kommuns bildarkiv, Sysav, Adobe Stock.

Utebliven SvedalaNytt? Vänligen kontakta PostNord https://www.postnord.se/foretag/kundservice/kontakta-oss/lamna-en-synpunkt eller ring 0771 33 33 10.

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: 
Nina Gilljam

Redaktion: 
Kommunikatörerna i   
Svedala kommun

 Måndagar 
Sagostund
Kl 9:30–10
Svedala bibliotek

 Tisdagar
Sagostund
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 Tisdagar
Mötesplats 
”Öppen dörr”
Kl 17–18:30

 Onsdagar
Sagostund
Kl 09:30–10
Klågerups bibliotek

 Onsdagar
Språkcafé
Kl 15:30–17:30
Svedala bibliotek

 2019-03-29
Träffas och Trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-03-29
Framtidskväll med film-
visning inför Earth hour
Kl 18–20
Kulturhuset Flamman

 2019-03-30—03-31
Teater: Bröderna 
Lejonhjärta
Kl 15–17
Kulturhuset Flamman

 2019-03-31
Vandring med Frilufts-
främjandet Svedala
Kl 9:30–15

 2019-04-02
Bokfika
Kl 13:30–15
Svedala bibliotek

 2019-04-02
Biblioteksklubben
Kl 15–16
Klågerups bibliotek

 2019-04-03
Biblioteksklubb
Kl 16–17
Svedala bibliotek

 2019-04-05
Hur fungerar en  
hjärtstartare?
Kl 13:30
Stella dagcentral

 2019-04-06—04-07
Vårrunda Goda livet   
på landet
Kl 11–16

 2019-04-08
Bebisbibblan
Kl 09:30–11:30
Klågerups bibliotek

 2019-04-09
Filmklubb för vuxna
Kl 15–17
Klågerups bibliotek

 2019-04-10
Barnvagnsbio
Kl 10–12
Klågerups bibliotek

 2019-04-11
Barnvagnsbio
Kl 10–12
Bara bibliotek

 2019-04-11
Biblioteksklubb
Kl 15–16
Bara bibliotek

 2019-04-11
Filmklubb för vuxna
Kl 18–20
Bara bibliotek

 2019-04-12
Lotslunch för företagare
Kl 11:30–13
Svedala företagsmässa

 2019-04-13
Äggjakt i Stadsparken
Kl 12
Stadsparken i Svedala

 2019-04-13
Lions loppisförsäljning
Kl 10–13
Gjuterigatan/ 
Åbjörngatan, Svedala

 2019-04-16—04-18
Påsklovsaktiviteter
Kl 10–15
Statarmuseet i Skåne

 2019-04-19--04-24
Konstrunda
19–22/4 kl 10–18
23–24/4 kl 13–17
HosMig (Mi Casa)

 2019-04-16
Påskläsning
Kl 14–14:30
Klågerups bibliotek

 2019-04-16
Påskpyssel
Kl 14:30–16
Klågerups bibliotek

 2019-04-16
Aktieträff med Brinova 
och Orezone
Kl 18:30–21
Svedalahallen (Svedala 
Tennisklubb)

 2019-04-17
Biblioteksklubb
Kl 16–17
Svedala bibliotek

 2019-04-17
Drumbeat
Kl 17
Kulturskolan Svedala

 2019-04-21
Bokens dag/
jubileumsdag
Kl 14–15
Statarmuseet i Skåne

 2019-04-22
Bebisbibblan
Kl 09:30–11:30
Klågerups bibliotek

 2019-04-25
Hjälp med mobilen
Kl 9
Stella dagcentral

 2019-04-26
Om framtidsfullmakt
Kl 13:30
Stella dagcentral

 2019-04-27
Lions Bara loppis-
försäljning
Kl 10–13
Gamla brandstationen, 
Klågerup

 2019-04-27—04-28
Konstrunda konstnärs-
gruppen Sydväst
Kl 10–18
Killehuset

 2019-04-27—04-28
Konstutställning 
”Färgande vänskap”
Kl 11–16
Galleri KVIS

 2019-05-01
Konstutställning 
”Färgande vänskap”
Kl 10–17
Galleri KVIS

 2019-05-03
Hjortdjur, blickfång   
i våra skogar
Kl 13:30
Stella dagcentral

 2019-05-04—05-05
Konstutställning 
”Färgande vänskap”
Kl 11–16
Galleri KVIS

 2019-05-04
Litteraturrunda
Kl 14–15
Statarmuseet i Skåne

 2019-05-06
Bebisbibblan
Kl 9:30– 11:30
Klågerups bibliotek

 2019-05-07
Bokfika
Kl 13:30–15
Svedala bibliotek

 2019-05-09
Barnvagnsbio
Kl 10–12
Bara bibliotek

 2019-05-09
Biblioteksklubb
Kl 15–16
Bara bibliotek

 2019-05-09
Filmklubb
Kl 18–20
Bara bibliotek

 2019-05-11
Lions loppisförsäljning
Kl 10–13
Gjuterigatan/
Åbjörngatan, Svedala

 2019-05-22
Drumbeat
Kl 17
Kulturskolan Svedala

 2019-05-23
Hjälp med data 
och iPad
Kl 9
Stella dagcentral

 2019-05-24
Hur du klarar dig 
på 72 timmar
Kl 13:30
Stella dagcentral

 

 
facebook.com/svedalakommun 
facebook.com/jobbaisvedala
facebook.com/   
arbeteintegrationsvedala 
facebook.com/bibliotekenisvedala 
facebook.com/naringslivsvedala
facebook.com/kvutis
facebook.com/maltidsservice-
svedalakommun
 
Ovan är exempel på var Svedala kommun 
finns i sociala medier. Följ oss gärna!

POLITIK och PÅVERKAN
Du hittar alla mötestider och  
protokoll på svedala.se. Kommun- 
fullmäktiges och nämndernas 
möten nedan är öppna för alla. 
Kommunfullmäktige går även att 
se via webb-tv på svedala.se.

Kultur- och fritidsnämnden 
3 april, 8 maj kl 18:30

Teknisk nämnd 
23 april, 21 maj kl 17:00

Socialnämnden 
11 april, 9 maj kl 18:30 

Kommunfullmäktige
10 april, 15 maj kl 19:00 

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

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

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

10 april kl 19 – Kommunfullmäktige 
behandlar kommunens årsredo-
visning 2018. Kommunfullmäktige 
kommer även att välja styrelser i de 
kommunala bolagen samt behandla 
interpellationer om folkomröstning-
en ställda till kommunstyrelsens 
respektive valnämndens ordförande. 
Välkommen att delta på plats i 
Naverlönnsalen, kommunhuset i 
Svedala eller följ webbsändningen 
på svedala.se. 


