
DECEMBER 2019 & JANUARI 2020

JULINBLÅS 
24 DECEMBER
Varmt välkommen till Stortorget i Svedala på julafton 24 december kl 12. Helt 
enligt traditionen blåser kulturskolan in julen. Vädret bestämmer om det sker från 
kommunhusets trappa eller på Stortorget. För fler juliga aktiviteter, se baksidan 
av SvedalaNytt och svedala.se/kalender. Vi önskar en riktigt God Jul.

VÄLKOMMEN TILL BARA JULMARKNAD 
8 DECEMBER KL 11–15, KUBEN OCH BARA BIBLIOTEK
Välkomna att träffas under trevliga och stämningsfulla former inne i Kuben. 
På marknaden finner du allehanda julklappstips, bland annat smycken  
och handarbeten. Sångkören Mixtus Cantus sjunger mellan kl 13–13:45. 
Du får också nödvändig och intressant samhällsinformation från Civilför-
svarsföreningen och Värby Villastad. Peab och Svedala kommun informerar 
på plats om det senaste i centrumutvecklingen. Föreningen Svedala-Bara- 
bygden säljer sin omtyckta årsbok. Värby församling är som vanligt på 
plats och självklart erbjuds även julens godsaker. Kom förbi Bara bibliotek 
där du finner fler julmarknadsaktiviteter. Bland annat pyssel, musikteater 
och försäljning av gallrade böcker. Varmt välkomna!

SVEDALA 
KULTURSKOLAS 

LUCIATÅG:
2/12  Toftaängen, Svedala kl 14

3/12  Holma, Svedala kl 14
4/12 SPF  Club Folkets hus, Svedala kl 17

5/12  Stella, Svedala kl 14
5/12  Solgården, Klågerup kl 16

10/12  PRO Folkets hus, Svedala kl 16
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Söndagen den 1 december är det julmarknad på Stortorget i Svedala. 
Det blir massor av aktiviteter och roligheter. Varmt välkomna!

För mer information 
gå in på svedalahandel.se

* Tävlingen avslutas kl 15 den 1 december. Tävlingsformulär och svarslåda               
   finns på Hemköp. 

MOT SKÅNES BÄSTA 
FÖRETAGSKLIMAT – NY 
NÄRINGSLIVSSTRATEGI BESLUTAD 
Svedala kommun ska bli en av Skånes tio 
företagsvänligaste kommuner senast 2022. 
Under kommunfullmäktige 13 november 
beslutades den nya näringslivsstrategin som 
har fyra prioriterade fokusområden och anger 
fokus för kommunens näringslivsarbete under 
perioden 2019–2022. 

Näringslivsstrategin har arbetats fram i samverkan mellan 
representanter för Svedala kommuns näringsliv, förtroen-
devalda och tjänstepersoner vid bland annat dialogmöten 
och workshopar under 2018–2019 och med underlag 
från djupintervjuer med kommunens företagare. I det fort-
satta arbetet är dialogen med näringslivet något som ska 
prioriteras och utvecklas.

KRÅNGLIGT SKA BLI ENKLARE
– Fokus senaste året har varit olika insatser för att vi ska bli 
bättre på att förenkla för företagare och förbättra företags-
kontakterna. Som ett led i utvecklingen har både tjänste-
personer och politiker genomfört en utbildning baserad 
på SKL:s utbildning ”Förenkla helt enkelt”, säger Thomas 
Carlsson, närings- och turismutvecklare.

FOKUSOMRÅDEN 
Näringslivsstrategins fyra fokusområden ska tillsammans 
bidra till ett starkt företagsklimat och till kommunens tillväxt 
så att vi kan nå målet med ett välmående näringsliv samt 
en arbetsmarknad i balans. Fokusområdena är; Service till 
befintligt näringsliv, Service i samband med myndighets-
utövning, Nyetableringar samt Nyföretagande och entre-
prenörskap. 

HANDLINGSPLAN OCH UPPFÖLJNING
Till varje fokusområde ska en årlig handlingsplan tas fram 
med konkreta åtgärder och aktiviteter. Näringslivsstrategin 
följs upp och utvärderas i samband med årsbokslut.

Näringslivsstrategi 
2019–2022

Antagen i kommunfullmäktige 2019-11-13

JULGRANSTÄVLING*
Gissa höjden på granen på Stortorget. Vinn fina priser skänkta av 
Svedala Motorklubb, Hemköp, Jacks Sport och Nyttoliv Hälsocenter. 

SLAGVERKARNA
Slagverkarna samt Tomten startar vid Långgatan och går till Stortorget 
på Storgatan. 

TRÄFFA TOMTEN
Under dagen tar Tomten emot önskelistor och nappar samt delar ut 
små godispåsar från 2 Remmare AB. Tomten är på besök kl 15–17.

SOPTÖMNING      
UNDER JUL OCH NYÅR

NU TAGGAR VI TILL INFÖR 
SVEDALA FÖRETAGSMÄSSA LÖRDAG 18 APRIL
Sätt ett stort kryss i kalendern 18 april, då det återigen är dags för Sveriges 
största företagsmässa i Aggarpsskolans idrottshall i Svedala. Svedala kommun 
är partner i evenemanget och är glada att kunna medverka till en fantastisk 
mötesplats för företagare, ungdomar, invånare, föreningar och flertalet  
organisationer från hela Skåne. 
Utställare, boka din plats redan nu på svedalaföretagsmässa.se. 
Detta är mässan du inte vill missa. Välkommen!

Arrangör: Candatia AB i samarbete med Svedala kommun.

Under vecka 52 och vecka 1 kommer soptöm-
ningen att skjutas fram en dag för alla som 
har ordinarie tömning på onsdagar, torsda-
gar och fredagar. För dig som har tömning på 
måndagar, som i år infaller på lille julafton och 
dagen före nyårsafton samt tisdagar, som i år 
infaller på julafton och nyårsafton, så kommer 
soptömningen ske som vanligt.

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

SORTERA JULEN RÄTT 
• Sortera presentpapper och wellpapp som pappersför-

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

soppåsen/restavfallet.

ORDINARIE TÖMNINGSDAG VECKA 52 OCH VECKA 1 

Måndag Måndag

Tisdag Tisdag

Onsdag Torsdag

Torsdag Fredag

Fredag Lördag

• Trasiga lampor till julbelysningen, adventsljusstaken 
eller luciakronan lämnar du till återvinningscentralen 
eller till butiker som har Samlaren.

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

• Julgranen kan du lämna på en återvinningscentral.  
Glöm inte att ta bort glitter och annat julpynt.

Är du osäker på hur du ska sortera dina sopr, sök i  
Sysavs sorteringsguide på www.sysav.se eller ring  
Sysav på 040-635 18 00.    

SOPHÄMTNING VINTERTID
• Halka och snö kan försvåra avfallshämtningen på vin-

tern och avfall kan frysa fast i kärlen. Så här fixar du  
så de kan hämta dina sopor som vanligt hela vintern.

På tömningsdagen:

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

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

att ta sig fram med lastbil till fastigheten: ställ fram dina 
kärl till närmaste farbara väg på tömningsdagen, och 
meddela gärna kundservice hos Sysav.

• Lossa påsarna från avfallskärlets kanter med lämpligt 
redskap eller låt avfallskärlet tina i exempelvis garage- 
utrymmet innan hämtning.

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

ÖPPET: 10–16, LÖRDAG 18 APRIL

FRITT INTRÄDE

BYGGNATION AV MONTER 
FREDAG 17 APRIL KL 14–21

18 ÅRS ÅLDERSGRÄNS  
ELLER MED MÅLSMAN

ADRESS: AGGARPSVÄGEN 20–34
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Kulturskolan marscherar  

in på Stortorget och underhåller.

Sparbanksstiftelsen delar ut anslag.

Pontus underhåller barnen  

och dans kring granen.

Svedala Manskör bidrar  

till julstämningen.

Linda Allansson Wester (M)  

tänder granen och presenterar 

vinnaren av julgranstävlingen.

Luciakröning.

Schlagerkören ökar jul- 

stämningen ytterligare.

SLUT

13:00

14:00

14:15

15:30

16:00

16:15

17:00

18:00



Från vänster: Bo Sahlée, Mats Olsson, Thomas Rasmusson, Annika Cederlund   
och Magnus Cederlund.

När föreningen Svedala-Barabygden har 
sina möten är det intresset för historia och de 
många berättelserna om hur saker och ting 
gick till förr som engagerar och väcker lusten 
att berätta. Nyligen kom beskedet att Svedala-
Barabygdens årsbok 2018 fick den ärofyllda 
utmärkelsen som Årets hembygdsbok av 
Sveriges Hembygdsförbund. 

– Ett fantastiskt roligt besked, säger Thomas Rasmusson som 
är ordförande i redaktionskommittén. 
Svedala Barabygdens hembygdsbok har kommit ut sedan 
2003 och har faktiskt varit nominerad vid två tidigare 
tillfällen, 2011 och 2017. I förordet till årsboken 2018 har 
den dessvärre nyligen bortgångne redaktionsmedlemmen 
Kjell Bergman beskrivit hur arbetet att etablera årsboken 
bland läsarna tagit tid och kraft. Men också hur inspire-
rande arbetet varit allt eftersom årsboken blivit ett naturligt 
inslag i kommunen, bland annat inför julen när den säljs på 
julmarknaderna i Svedala och Bara.

ÄMNEN SOM PASSAR VANLIGT FOLK
Innehållet i årsböckerna skrivs av medlemmar i redaktions-
kommittén och föreningen och av personer utanför förening-
en med kunskap och berättelser från förr. Jag frågar Mats 
Olsson, fotograf och bildredaktör, vad han tror är viktigt i 
årsbokens innehåll för att väcka läslust. 
– Det behöver vara ämnen som passar vanligt folk och 
närmiljöer som alla kan känna igen. Historien ska inte gå 
allt för långt tillbaka utan vara sådär lagom gammal, så 
att läsaren ändå kan ha ett hum.

SÅ HÄR LYDER MOTIVERINGEN AV JURYN   
I SVERIGES HEMBYGDSFÖRENING:

”En bra hembygdsbok ska i första hand spegla det som 
hänt i hembygden, men även väcka läslusten hos ’utsock-
nes’. Det här gäller i högsta grad för föreningen Svedala 

SVEDALA-BARABYGDENS 
ÅRSBOK BÄST I SVERIGE

Barabygdens årsböcker. Böckerna ger förståelse för allmän-
na samhällsfenomen, utan att göra avkall på återgivandet 
av lokala händelser. Artiklarna håller hög klass, de är 
välskrivna med väl redovisade källor. Dessutom har bygden 
en intressant historia med kopplingar till världslitteraturen, 
till industrihistoria med nationell påverkan och en intressant 
samhällsutveckling, som redovisas i artiklar om bebyggelse, 
järnväg och kommunal organisation. En värdig vinnare av 
Årets hembygdsbok.”

FÖRSÄLJNING AV ÅRSBOKEN 2019 
Svedala-Barabygdens årsbok 2019 kan du köpa under 
Svedala julmarknad 1 december kl 13–18 eller på Bara 
julmarknad 8 december kl 11–15. Pris 160 kr.

Vår entreprenör Peab arbetar just nu med att färdigställa 70 
bostadsrätter i kvarteret Brf. Torggatan i Bara centrum. Vi 
och Peab är glada över att äntligen få denna del av Bara 
inflyttad och klar till jul 2019. Nyligen har Peab rivit sista 
delen av centrumbyggnaden och förberett för kommande 
byggnation av vårdcentral och BVC (Barnavårdscentral). 
De har sökt bygglov och vi hoppas de kan påbörja produk-
tionen snart. 

PÅ GÅNG I BARA CENTRUM!
Tillsvidare är BVC flyttad till provisoriska lokaler bredvid. 
De kvarvarande flerbostadshusen, som Peab kallar F2–F3 
befinner sig i planeringsstadiet och under våren 2020 
vet de mer om dess utformning och tider. Peab påbörjar 
arbetet med den upphöjda T-korsningen vid Värbyvägen 
och Torggatan under början av 2020. Denna skapar en 
säkrare miljö för er som är gående i området.

I mitten av november började arbetet med 
att riva upp konstgräsplanen på gamla IP i 
Svedala intill väg 108. Istället blir det två nya 
fotbollsplaner i Aggarp. Rivningen är ett för-
beredande arbete inför exploateringsprojek-
tet Bovieran och utförs vardagar 6:30–17:00. 
Rivningsarbetet beräknas vara färdigt senast 
20 december.

Bovieran är ett bostadskoncept där bostäderna riktar sig till 
boenden som är 55+ med 55 lägenheter i tre våningsplan 
och stor inglasad vinterträdgård med tropiska växter.

FÖRBEREDELSER FÖR BOVIERAN – BOSTÄDER FÖR 55+ 
Detaljplanen beräknar vi att den är klar och vinner laga 
kraft i december 2019. Dock finns det risk för överklagan-
de varför projektet kan bli försenat. Vi planerar för att mark- 
och VA-arbetena kan utföras under första halvåret 2020 
så att Bovieran kan påbörja sin byggnation under andra 
halvan av 2020. 

För mer information om Bovieran, se bovieran.se. 
Kontakta gärna Alexander Nordström, assisterande 
byggledare Miljö och teknik, 040-626 84 42, 
alexander.nordstrom@svedala.se.

ATT VARA FAMILJEHEM
Vill du ställa upp för ett barn eller ungdom som behöver ett tryggt 
hem? Har du tid och känslomässigt utrymme? Då kanske ett upp-
drag som familjehem vore något för dig. 

Det händer att barn måste flytta hemifrån med kort varsel när föräld-
rar av något skäl inte kan ta hand om dem. De barnen behöver en 
annan familj för en tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. 
De barn som placeras i ett familjehem av socialtjänsten har behov 
av människor som är stabila och engagerade i sin omvårdnad. 
Familjehem innebär att du tar emot ett eller flera barn eller ungdomar 
i ditt hem på heltid. Placeringstiden kan variera från några månader 
eller under hela uppväxten. 

Som familjehem kan man kan vara gift, sambo eller ensamstående 
med eller utan barn. Det viktigaste är att man har resurser över i 
form av tid, tålamod och omtänksamt intresse. Som familjehem blir 
man en del av ett team och ska tillsammans med socialtjänsten, 
barnets föräldrar och anhöriga samarbeta på bästa sätt för barnet.
Efter en intresseanmälan gör socialtjänsten en bedömning och 
utredning samt tar referenser. När utredningen är klar lämnas den 
till socialnämnden som fattar beslut. Vid ett godkännande som 
familjehem skriver familjehemmet och socialtjänsten avtal.

KONTAKT 
Om du och din familj är intresserade av att öppna ert hem för ett 
barn eller en ungdom kan du läsa mer på svedala.se/familjehem
och fylla i ”Intresseanmälan familjehem”. Ta gärna kontakt med 
socialsekreterare Amra Kurtanovic amra.kurtanovic@svedala.se, 
040-626 81 56 eller Azra Kurtanovic azra.kurtanovic@svedala.se, 
040-626 83 53.

54

BLI FAMILJE-
HEM!

SVEDALA.SE
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Många ungdomar rör sig ute på helgerna. Natt-
vandrarna är frivilliga föräldrar, storasyskon, 
mor- och farföräldrar och andra engagerade 
vuxna som har tagit på sig uppgiften att finnas 
som en vuxenkontakt och stödja våra unga där 
de befinner sig. 

Nattvandrarna finns än så länge i Klågerup och Svedala. 
I Bara finns ännu ingen grupp men behovet är stort och 
angeläget, vilket också är anledningen till att det blir ett infor-
mationsmöte i Bara 11 december där du som är intresserad 
kan höra dig för vad det innebär och förhoppningsvis få ett 
intresse för att vara med i en Bara-grupp.

GEMENSAMT ANSVAR FÖR EN GOD SAK
Verksamheten bygger på och är beroende av frivillig medver-
kan av engagerade vuxna. Att vandra under sena helgkväl-
lar upplever nattvandrarna själva såväl som av polis, Ungas 
fritid och inte minst de unga själva som mycket positivt. 

Jan-Olof Nilsson som bor i Klågerup har lång erfarenhet av 
nattvandring och är även engagerad i Nattvandring.nu, den 
rikstäckande organisationen som arbetar för ett ökat vuxen-
engagemang för barn och ungdomar samt att utveckla, stöd-
ja och främja nattvandring i hela landet.

– Jag har alltid nattvandrat både för gemenskapen och för 
ungdomarnas skull. Det ger en oerhört positiv känsla att vara 
med och ta ett gemensamt ansvar för platsen vi bor på.

VAD GÖR NATTVANDRARNA?
Nattvandrarna arrangerar också aktiviteter för unga. Exem-
pelvis driver nattvandrarna i Klågerup öppen hall där unga 

NATTVANDRARE – FÖR 
GEMENSKAPEN OCH NYTTAN

kan använda sporthallen tillsammans med de vuxna 
nattvandrarna.

NATTVANDRARNA VILL
• finnas till hands som en vuxenkontakt och stödja  

våra unga.
• vara en naturlig del i kvälls- och nattlivet i Bara,  

Klågerup och Svedala.

VILL DU BLI NATTVANDRARE?
Nattvandrarna i Svedala, Klågerup och särskilt Bara är 
samtliga i behov av att rekrytera nya medlemmar. Om du 
är intresserad av att nattvandra hör av dig till respektive 
ordförande.

Svedala: Michael Andersson, 0735-67 49 52, 
svedala@nattvandring.nu
Klågerup: LarsNilsson, 0702-316115, 
klagerup@nattvandring.nu 
Bara: Elsa Nilsson, fritidsassistent, 0709-89 64 04,
elsa.nilsson@svedala.se

INFORMATIONSMÖTE I BARA 11 DECEMBER KL 18
I Bara finns för närvarande inga nattvandrare. Är du 
intresserad av att starta en nattvandrargrupp i Bara, eller 
är du intresserad av att veta mer om vad det skulle kunna 
innebära att nattvandra arrangerar Ungas fritid ett möte 
onsdagen den 11 december kl 18 på Kuben. Alla är 
varmt välkomna!

Nattvandrare på valborgsmässoafton i Klågerup. Jan-Olof Nilsson.

nattvandring.nu

BLI NATT-
VANDRARE. 

DET BEHÖVS!

HÅLL UTKIK EFTER BIBLIOTEKETS 
VÅRPROGRAM 2020 I JANUARI! 
I vårprogrammet kan du läsa mer om vårens alla evenemang på biblioteken
i Svedala, Bara och Klågerup! Missa inte våra spännande författarbesök, 
föreläsningar och familjelördagar! Ta reda på vårens datum för språkcaféer, 
filmklubbar och sagostunder! 

Vi ses på biblioteken i vår!

FAMILJELÖRDAG 
KLÅGERUPS BIBLIOTEK | Lördag 30/11 kl 10–13 
Teaterföreställning kl 11  
Gå en tipsrunda med frågor om decembers högtider och 
pyssla sådant som hör julen till. Vi bjuder på glögg,  
pepparkakor och annan fika. 
Kl 11 får biblioteket besök av Oknytts-förvaltningens in-
spektör, som ska leta efter tomtar, troll och andra oknytt i 
bibliotekets vrår och skrymslen. Barn och vuxna får veta mer 
om oknyttens natur och historik. Tillsammans genomför vi en 
grundlig besiktning av lokalerna efter närvaro av allehanda 
oknytt. Från 4 år. Begränsat antal platser. 

JULKUL PÅ BIBLIOTEKET
SVEDALA BIBLIOTEK | Lördag 30/11 kl 10–13
Julpyssel för stora och små.

JULKALENDER 
SVEDALA BIBLIOTEK | Måndag−torsdag 2−23/12 kl 9:30  
Hjälp oss öppna dagens lucka på biblioteket! Bakom varje 
lucka gömmer sig en julig saga som vi läser tillsammans. 
Grupper anmäler sig till biblioteket.

ADVENTSLÄSNING 
BARA BIBLIOTEK  
Tisdagar 26/11, 3/12, 10/12, 17/12 kl 10 
Vi läser in julen med mysiga berättelser! Ålder 3–6 år. 
Föranmälan till biblioteket.

JULMARKNAD MED MUSIKTEATER
BARA BIBLIOTEK |Söndag 8/12 kl 11–15 
Musikteater kl 11  
Gratisbiljetter på biblioteken från 23/11.
Välkommen på julmarknad med pyssel, musikteater och 
försäljning av gallrade böcker. 
Klockan 11 visas föreställningen Julepottan med Ninni och 
Laif Carr som vänder sig till föräldrar och barn från 2 år. 
Genom sånglekar och sånger närmar vi oss julen utifrån 
gamla sägner och väsen som finns i Skåne.

VINTERBOKEN 16/12–20/1 
Hämta din vinterbokenfolder på biblioteket i Svedala, Bara 
eller Klågerup. Läs två böcker – få en bok!
Håll utkik efter bibliotekets Vårprogram 2020 i januari! 
I vårprogrammet kan du läsa mer om vårens alla evene-
mang på biblioteken i Svedala, Bara och Klågerup! Missa 
inte våra spännande författarbesök, föreläsningar och 
familjelördagar! Ta reda på vårens datum för språkcaféer, 
filmklubbar och sagostunder! 
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UNGAS FRITID INFORMERAR:

JULAVSLUTNING PÅ VÅRA MÖTESPLATSER
Lördag 14 december har vi julavslutning på våra mötes-
platser. Vi kommer ha pepparkakshustävling, äta julfika och 
annat kul! Håll utkik i vår app och på våra sociala medier 
för mer information och tider.
 
TEMAMÅNDAGAR MED 
TJEJGRUPPEN I SVEDALA KOMMUN
Varannan måndag jämna veckor kl 16–18 har vi tema-
måndag. Då fikar vi och snackar om allt möjligt, med nya 
teman varje tillfälle. Välkommen du som är mellan 13–18 
och identifierar dig som tjej eller icke-binär. Håll koll i vår 
app och på våra sociala medier för aktuell information 
om tider och teman. Vid frågor kontakta Emma Åkesson 
0709-47 84 92 eller Lina Walldén 0722-54 05 43.
 

VI SÖKER KONTAKTPERSONER, 
LEDSAGARE OCH AVLÖSARE LSS 
Vi söker dig som vill göra skillnad för någon i vardagen. 
Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet har 
du möjlighet att hjälpa och stödja personer med funktions-
nedsättning så att de kan leva så självständigt som möjligt. 
Uppdragen ger rätt till arvode och viss omkostnadsersättning.

KONTAKTPERSON LSS
Som kontaktperson är du en viktig person som kan hjälpa 
till att bryta isolering och ensamhet. Du träffar personen 
som är i behov av din hjälp, 2–4 tillfällen per månad utifrån 
biståndsbeslut. Utifrån personens behov bestämmer ni 
gemensamt vad ni vill göra under tiden ni är tillsammans.

LEDSAGARE LSS
Som ledsagare träffar du regelbundet en person med funk-
tionsnedsättning som behöver stöd och uppmuntran för att få 
en meningsfull och stimulerande fritid. Med hjälp av ditt stöd 
kan hen ta del av olika aktiviteter och skapa kontakt med 
andra.

AVLÖSARE LSS
Som avlösare är du viktig för att ordinarie vårdnadshavare 
ska få avlastning i sin vardag. De familjer som behöver 
avlösarservice har ofta barn eller ungdomar vars funktions-
nedsättningar medför ett omfattande omsorgsarbete.

VILL DU VETA MER? 
Kontakta Carina Svanebjär, administratör 0709-89 67 97, 
carina.svanebjar@svedala.se 

KULTURPRIS, IDROTTSPRIS, 
MILJÖPRIS, ARKITEKTUR-
PRIS OCH STIPENDIER 
Svedala kommun delar varje år ut priser och sti-
pendier. Utdelningen sker i samband med firandet 
av Nationaldagen på Stortorget lördag 6 juni. 
Ansöknings- och nomineringsperioden 2020 är 
1–31 januari. E-blankett finns under denna tid på 
svedala.se. Passa på att nominera eller söka!
Vid frågor, kontakta gärna Kundservice på 
040-626 80 00.

Kulturföreningar som är aktiva i Svedala kommun ger 
medborgarna möjlighet att uppleva livskvalitet och utöva 
aktiviteter i samspel med andra för en rik, bred och 
bildande fritid. Flera kulturföreningar har också egna 
arrangemang som håller det lokala kulturlivet levande i 
kommunen. Kulturföreningarna är en betydelsefull kraft som 
kommunen stödjer på olika sätt.

Kultur- och fritidsnämnden ger ett årligt verksamhetsstöd 
till de kulturföreningar som ansöker om detta. Stödet kan 

ANSÖKAN OM SVENSK FLAGGA 
Medborgare i Svedala kommun kan ansöka om svensk flagga som gåva 
på Nationaldagen. Du kan ansöka om svensk flagga 1/1–1/4 20 på 
e-tjanster.svedala.se. Flaggorna delas ut under Svedala kommun officiella 
Nationaldagsfirande, lördag 6 juni på Stortorget i Svedala. Då samlas 
föreningarna på Stortorget kl 10. Kl 10:30 avgår marschen genom 
Svedala tätort med Svedala Blåsorkester i täten. Kl 11 marscherar fören-
ingarna in på Stortorget och festligheterna startar. Flaggor, kommunens och 
föreningarnas priser och stipendier delas ut, sång och musik av Svedala 
Blåsorkester, kulturskolans körer och Svedala Manskör.

DAGS ATT SÖKA BYGGLOV
Vill du uppföra ett uterum, ett plank eller göra någon 
annan lovpliktig åtgärd i sommar? Då är det bra att 
vara ute i god tid och söka bygglov för det redan 
under vintern. Har du frågor om vad som är en 
bygglovspliktig åtgärd är du välkommen att ringa 
våra handläggare på måndagar kl 10–12 eller 
torsdagar kl 13–15, du når dem på 040-626 80 00 
eller registrator.bmn@svedala.se. Vill du istället träffa 
någon på plats är du varmt välkommen till en av 
våra onsdagsträffar, kl 16–18 i kommunhuset. 

EXTRAÖPPET FÖR ÅRSKURS 6 OCH 7 
PÅ MÖTESPLATSEN I SVEDALA
Varje onsdag håller vi extra öppet för dig i årskurs 6 och 7 
mellan kl 16–18 på mötesplatsen i Svedala. Kom in och fika, 
spela spel, prata, pyssla eller planera aktiviteter med oss!
 
JULLOVSÖPPET
Mötesplatserna är stängda 23 december –1 januari. Vi 
kommer dock ha aktiviteter 23:e, 27:e och 30:e december. 
Håll utkik i våra sociala medier för mer information!
Mötesplatserna öppnar återigen torsdag 2 januari kl 18–21. 
Ni som fyller 13 år under 2020 är välkomna in på Ungas 
fritids mötesplatser från och med 2 januari. 
Facebook: Ungas fritid Svedala kommun
Instagram: @ungasfritidsvedalakommun
App: Ung i Svedala
 

EKONOMISKT STÖD TILL KULTURVERKSAMHET 2020
sökas 1/1–1/4  2020. Ansökan hittar du på svedala.
se/bidrag-stod-foreningar-foreningsliv. 2019 fick följande 
kulturföreningar stöd: Bara Scengångare, Svedala Musikers 
Unga Rockförening (S.M.U.R.F), Aggarps Byelag, Burn Val-
ley Swedala Line Dancers, Hyltarps byalag, Svedala-Bara-
bygden, Klågerups byalag, Svedala Manskör, Sveamatea, 
Svedala Föreläsningsförening, Konstens Vänner i Svedala 
(KVIS), Värby Villastad, Lilla Svedala byalag, Bara Härads 
musik och kulturförening, Holmeja Byalag och Vinninge 
Byalag.

Sveamatea är en av kulturföreningarna i 
Svedala kommun. De håller till i Kulturhuset 
Flamman (Hantverkaregatan i Svedala). 
Mer information www.sveamatea.se

Konstens Vänner I Svedala visar utställningar på 
Galleri KVIS (Grönegatan i Svedala). 
Mer information www.gallerikvis.se

Bara Scengångare är en av de teater-
föreningar som är aktiva i kommunen. 
Mer information www.barascengangare.se 

9



10 11

Från den 14 december 2019 gäller inte längre 
Jojo-kortet hos Skånetrafiken. I stället betalar
du din resa i deras app, i en biljettmaskin, 
med Skånetrafikens kort eller med kreditkort i 
bussen. Du som reser med Jojo-seniorkort eller 
Jojo-serviceresekort får ny seniorbiljett (kort) 
respektive serviceresebiljett (kort) hemskickat. 

Något av det allra bästa med förändringen är att samma 
resa alltid kostar det samma oavsett hur du väljer att betala. 
Du behöver alltså inte grubbla på om du kan få resan 
billigare på annat sätt.

SENIOR– OCH SERVICERESEKORT 
I NYA BILJETTSYSTEMET
Du som idag reser med Jojo-senior får i december ett nytt 
kort hemskickat utan att du behöver göra någonting. Du 
som reser med färdtjänst har även så kallade fria resor via 
Jojo-serviceresekort inom övrig kollektivtrafik. Du får också

HEJ FREDRIK AKSELL, SVEDALA 
KOMMUNS UTBILDNINGSCHEF 
Berätta lite om dig själv:

– Jag heter Fredrik Aksell och arbetar sedan oktober som 
utbildningschef i Svedala kommun. Jag smygstartade redan 
i våras som tillförordnad utbildningschef. Min bakgrund är 
gymnasiechef och rektor för gymnasieskolan Nils Fredriks-
son Utbildning, i folkmun och till vardagsspråk NFU. Min 
bakgrund är huvudsakligen inom utbildning som rektor och 
lärare i olika kommuner. Som utbildningschef leder jag 
tillsammans med 850 medarbetare och kollegor arbetet 
att ge närmare 6 000 barn och elever bästa tänkbara 
skolgång där alla ska lyckas och där du som bor i kommu-
nen ska kunna ha en rik fritid med aktiviteter och kultur. Ett 
utmanande, spännande och roligt uppdrag!

SENIORGYMNASTIK TILL VÅREN 2020!
Seniorgymnastiken startar vecka 3 och de sista passen för 
terminen görs i vecka 19. Seniorgymnastiken är kostnadsfri. 
Till passen på Holmagården behöver du anmäla dig på 
040-626 85 12.

• Holmagården måndagar start 13/1 kl 9–10 och  
kl 10–11, anmälan krävs.      
Onsdagar start 15/1 kl 9–10, anmälan krävs.

• Bara Kuben torsdagar start 16/1 kl 9:30–10:30.
• Svedala sporthall bordtennislokalen torsdagar start 

16/1 kl 16–17.

Höstterminens sista seniorgymnastik hålls i vecka 50. 
Varmt välkomna!

SKÅNETRAFIKEN SÄGER HEJDÅ TILL JOJO-KORTET 
OCH LANSERAR NYTT BILJETTSYSTEM

Tro på dig själv!
SVEDALA FÖR MUSIKHJÄLPEN 2019

MÖTESPLATS LINDEN 
STÖDJER MUSIKHJÄLPEN 2019

Lördagen den 14 december, kl 10–16, Lindgatan 3 – Månsgatan 5, Svedala

Det kommer att bjudas på musik, underhållning och utställning. Försäljning av korv 
med bröd, julfika, och annat smått och gott. Årets tema för musikhjälpen är ”Sex 
är inte ett vapen – med fokus på sexuellt våld i krig och konflikter” och pengar 
kommer under dagen att  samlas in till förmån för fysisk och psykisk vård för över-
levare, till hjälp att driva rättsprocesser och möjlighet till utbildning för att undvika 
en framtid i fattigdom och utsatthet.

Musik och underhållning av bland annat:
Jonas Ahlmqvist, Lelle Dahlberg och Co, Ronnie Holmberg och Carmen Söder-
berg, Johan Sunnanväder , Primetime. Moderatorer: Kiriakos Backis och Malin 
Josefsson. I samarbete med KVIS, Röda korset, Ungas Fritid, Friskis och Svettis.

I HÖST OCH VINTERTIDER BRINNER 
MÅNGA BRASOR – ELDAR DU RÄTT?
Vedeldning innebär såväl luftföroreningar som klimatpå-
verkan, men det finns åtgärder du kan vidta för att minska 
dessa och samtidigt vara snäll mot plånboken.

För att elda effektivt och klimatsmart ska du till exempel 
tända brasan i toppen. Det är också viktigt att använda 
lagom torr ved och inte impregnerat eller målat trä. För att 
få igång din brasa på bästa sätt så använd tändmedel i 
form av braständare eller finhuggen ved istället för tidnings-
papper. Mer information om hur du eldar effektivt finner du 
på www.naturvårdsverket.se/vedeldning. 

Har du frågor, kontakta oss gärna på 040-626 80 00.Avory Inspiration
Moderatorer: Kiriakos Backis och 
Malin Josefsson.

per automatik ett nytt kort hem i brevlådan men först i 
januari 2020. Fram till dess fortsätter du att resa med ditt 
Jojo-serviceresekort till och med 31 januari 2020.

NYA BILJETTAUTOMATER
Just nu arbetar Skånetrafiken med att sätta ut nya automater 
på stationer runt om i Skåne. Arbetet blir helt klart under 
våren 2020. De nya automaterna aktiverar Skånetrafiken 
tidigast i vecka 45. Först när automaterna är aktiverade är 
de klara att använda.

SKÅNETRAFIKEN RESER UT PÅ INFORMATIONSTURNÉ
Under vecka 48–51 reser Skånetrafiken ut på en informa-
tionsturné runt om i Skåne för att informera om nya biljett-
systemet. Den 6 december är de på plats på stationen och 
Stortorget i Svedala. 

Mer information skanetrafiken.se

VUXENUTBILDNING 

Barn och fritid
Kurspaket – start Januari 2020
Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta som  
barnskötare eller elevassistent i pedagogiska verksamheter.

Studielängd: 2 terminer, heltid. Förkunskaper: Grundskola.

Anmäl dig senast 2 december
Mer info och anmälan på nfvux.se

Vuxenutbildningen 
i Svedala



KALENDER
 2019-11-30

Lös Melodikrysset 
tillsammans
Kl 9:50–11
Bara bibliotek

 2019-11-30
Familjelördag
Kl 10–13
Klågerups bibliotek

 2019-12-01
Julmarknad i Svedala
Kl 13–18
Svedala centrum

 2019-12-01
Lions julloppis
Kl 13–16
Åbjörng/Gjuterig, 
Svedala

 2019-12-01
Jubileumsföreställning
Sveamatea
Kl 14, 15, 16
Kulturhuset Flamman

 2019-12-02
Bebisbibblan
Kl 9:30–11:30
Klågerups bibliotek

 2019-12-02
Luciatåg
Kl 14
Toftaängen, Svedala

 2019-12-03
Adventsläsning
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2019-12-03
Bokfika
Kl 13:30–15
Svedala bibliotek

 2019-12-03
Luciatåg
Kl 14
Holmagården, Svedala

 2019-12-03
Filmklubb för vuxna
Kl 15–17
Klågerups bibliotek

 2019-12-03
Öppen dörr – En 
mötesplats för alla
Kl 17–18:30
Svedala församlingshem

 2019-12-03
Träna teater – 
Vuxengrupp
Kl 19:30–21
Svedala Folkets Hus

 2019-12-04
Språkcafé
Kl 15:30–17:30
Svedala bibliotek

 2019-12-04
Onsdagsträff med 
Bygg och miljö
Kl 16–18
Kommunhuset, Svedala

 2019-12-04
Luciatåg för SPF Club
Kl 17
Svedala Folkets Hus

 2019-12-05
Luciatåg
Kl 14
Stella dagcentral, 
Svedala

 2019-12-05
Juristjour
Kl 15–17
Bara bibliotek

 2019-12-05
Luciatåg
Kl 16
Solgården, Klågerup

 2019-12-07
Svedala Volleys 
elitserielag
Svedala–Gislaved
Kl 15–17
Aggarpshallen, Svedala

 2019-12-08
Julmarknad i Bara
Kl 11–15
Kuben, Bara

 2019-12-08
Julmarknad på bibli-
oteket
Kl 11–15
Bara bibliotek

 2019-12-09
Juristjour
Kl 15–17
Svedala bibliotek

 2019-12-09
Prova brädspel
Kl 16–19
Bara bibliotek

 2019-12-10
Adventsläsning
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2019-12-10
Luciatåg för PRO
Kl 16
Svedala Folkets Hus

 2019-12-10
Öppen dörr – 
En mötesplats för alla
Kl 17–18:30
Svedala församlingshem

 2019-12-10
Dansshowen Disnical
Kulturskolan
Kl 18
Kuben, Bara

 2019-12-10
Träna teater – 
Vuxengrupp
Kl 19:30–21
Svedala Folkets Hus

 2019-12-11
Språkcafé
Kl 15:30–17:30
Svedala bibliotek

 2019-12-11
Onsdagsträff med 
Bygg och miljö
Kl 16–18
Kommunhuset, Svedala

 2019-12-11
Vill du bli nattvandrare?
Informationsmöte
Kl 18–19
Kuben, Bara

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

 2019-12-12
Bokfika
Kl 14–15:30
Bara bibliotek

 2019-12-12
Orkester- och 
slagverkskonsert
Kulturskolan
Kl 18:30
Naverlönnskolan, 
Svedala

 2019-12-13
Kulturskolan och 
Lions – Svedala lucia
Kl 19
Svedala kyrka

 2019-12-14
Loppis Lions Svedala
Kl 10–13
Korsningen Åbjörn-
gatan/Gjuterigatan, 
Svedala

 2019-12-14
Loppis Lions Bara
Kl 10–13
Gamla brandstationen, 
Klågerup

 2019-12-15
Julkonsert med Svedala 
Manskör
Kl 19–20:30
Svedala kyrka

 2019-12-17
Adventsläsning
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2019-12-19
Biblioteksklubb
Kl 16–17
Bara bibliotek

 2019-12-19
Filmklubb för vuxna
Kl 18–20
Bara bibliotek

 2019-12-24
Julinblås
Kl 12
Stortorget, Svedala

 2019-12-28
Loppis Lions Bara
Kl 10–13
Gamla brandstationen, 
Klågerup

 2020-01-04
Svedala Volleys elitse-
rielag – hemmamatch
Kl 15–17
Aggarpshallen, Svedala

 2020-01-25
Svedala Volleys elitse-
rielag – hemmamatch
Kl 15–17
Aggarpshallen, Svedala

 2020-02-01
Svedala Volleys elitse-
rielag – hemmamatch
Kl 15–17
Aggarpshallen, Svedala

 2020-02-15
Svedala Volleys elitse-
rielag – hemmamatch
Kl 15–17
Aggarpshallen, Svedala

 2020-02-29
Svedala Volleys elitse-
rielag – hemmamatch
Kl 14–16
Aggarpshallen, Svedala

FÖR MER INFORMATION OCH FLER EVENEMANG GÅ IN PÅ SVEDALA.SE/KALENDER

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

Utgivningsplan 2020 med reservation för ändring:  
27 mars, 29 maj, 25 september, 27 november. 

Fotograf: Kim Ekvall, Tobias Annerfeldt, Lena Holmström,
Johan Palmgren, Scandinav.

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

POLITIK OCH PÅVERKAN

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

Kommunfullmäktige
27 november kl 09:00, budget 2020
28 november kl 09:00, reservdag   
om kommunfullmäktige inte blir  
klar 27/11.     
11 december kl 19:00

Kultur- och fritidsnämnden 
4 december kl 18:30

Teknisk nämnd 
10 december kl 17:00

Socialnämnden 
12 december kl 18:30

 

facebook.com/svedalakommun 
facebook.com/jobbaisvedala
facebook.com/   
arbeteintegrationsvedala 
facebook.com/bibliotekenisvedala 
facebook.com/naringslivsvedala
facebook.com/kvutis
facebook.com/maltidsservice-
svedalakommun
facebook.com/destinationsvedala

 
 
@rtjsvedala_kommun

Svedala kommun på LinkedIn

Ovan är exempel på var Svedala kommun 
finns i sociala medier. Fler hittar du på  
svedala.se/sociala-medier. Följ oss gärna!

@svedala_kommun
@jobba_i_svedalakommun
rtjsvedala_kommun


