
DRUMBEAT 
KOMMER TILL SVEDALA

DRUMBEAT är en förening som förenar 
och utvecklar människor genom delat 
musikskapande. Med trummor, slagverk 
och andra musikinstrument samt din egen 
röst och kropp används rytm och musik 
för att engagera sinne, kropp, känslor 
och gemenskap. Detta kombineras med 
innovativa lekar som främjar koncentra-
tion, samarbete, kommunikation, kreativi-
tet, personlig utveckling och ledarskap. 

Under 2019 kommer DRUMBEAT erbjuda 
en gratis aktivitet i Svedala varje månad 
fram till november. Projektet finansieras av 
Länsstyrelsen Skåne och är ett samarbete 
mellan DRUMBEAT och fyra skånska kom-
muner. Hela projektet kommer avslutas 
med en stor konsert där alla kommuner 
är med. 

Kl 17 Kulturskolan Svedala, Bökebergs-
gatan 25. 30 januari, 20 februari, 20 
mars, 17 april, 22 maj, 26 juni (Sommar-
scen), 17 juli, 21 augusti, 18 september 
och 16 oktober. 

Det finns plats för alla i musiken, oavsett 
ålder, bakgrund eller kunskapsnivå.
Kontakt: Rico Persson, DRUMBEAT
info@drumbeat.se 

SE BIBLIOTEKENS 
SPÄNNANDE 
VÅRPROGRAM
SIDAN 4

I januari flyttade barn från Värby förskola och Hattstugans paviljong in i nya 
Bara backars förskola. Förskolan har plats för 160 barn och ligger på en vacker 
plats i Baras böljande backlandskap. Nu riktar verksamheten in sig på den 
inspirerande och lekfulla vardagen tillsammans med barnen. 

En invigningsaktivitet för allmänheten arrangeras tisdagen den 26 mars kl 10. 
Adressen är Kullegatan 2 i Bara. Välkommen!

» Mer om Bara backars förskola på sid 10.  

BARA BACKARS FÖRSKOLA ÄR NU ÖPPEN

FEBRUARI & MARS 2019



I Svedala kommun har vi tre flyktingsamord-
nare. De arbetar med personer som är nya i 
Sverige och ska bosätta sig i Svedala kommun. 

Christina Hag, Emma Karklins och Tatiana Ferdean arbetar 
som flyktingsamordnare på Arbete och integration i Svedala 
kommun. Uppdraget som flyktingsamordnare är brett och 
de arbetar för att nyanlända i kommunen ska bli själv-
ständiga i form av egenförsörjning och ha egen bostad. 

TRYGGHET I FÖRSTA HAND
Som ny i Sverige krävs det att du är aktiv och arbetar hårt 
för att etablera dig och redan från dag ett bokas möten 
och informationsträffar. För att sträva efter tidig etablering 
och självständighet arbetar flyktingsamordnarna vägledan-
de, informativt och stöttande. Innan ankomst sker en del 
förberedelser, till exempel kontakt med Migrationsverket 
och iordningsställande av bostad. Direkt efter ankomst 
har personalen ett introduktionsmöte där de går igenom 

TJEJGRUPPEN fortsätter att planera nya aktiviteter under vårterminen för alla 
som identifierar sig som tjej i Svedala kommun. För mer info kontakta personal 
på mötesplatserna eller se instagramkontot: ungasfritidsvedalakommun.

SOMMARSCEN 2019. Är du mellan 13–18 år och har tankar eller idéer till 
årets sommarscen 2019? Kontakta Lina: 0709-89 64 24.

BOKCIRKEL. Är du intresserad av att läsa böcker och är mellan 13 och 18 år? 
Då är du välkommen till vår bokcirkel! Vi läser en salig blandning av böcker så 
det är bara att välja och vraka. Var: Ungas fritids mötesplats i Svedala.
När: 14/2, 7/3, 11/4. Tid: 16:45–17:45. 

Böcker: ”Ready Player One”, ”Simon & Sophie”, ”Boktjuven”. OBS: Böckerna 
hämtas på Ungas fritids mötesplats i Svedala, före detta sportgrillen.

För mer information och anmälan, kontakta Lina W på 0722-540 543.

MYCKET 
PÅ GÅNG 

FÖR UNGA 

13 –18 ÅR

APPEN UNG I SVEDALA SNART KLAR!
Nu är det snart dags. Kultur och fritids App kommer ni att kunna hitta på  
App store och Google play under vecka 6 om allt går enligt plan.
Appen är för barn och unga och innehåller aktiviteter och annan bra info, 
men såklart kan även föräldrar ladda ner den och hålla koll på allt som 
händer. Mer information kommer ut till skolorna och på våra sociala medier.

Flyktingsamordnarna Tatiana Ferdean, Christina Hag och Emma Karklins.

SPORTLOV 
18–22 FEBRUARI
Massor av aktiviteter för unga! Se www.svedala.se/
kalender och välj fliken ”Sportlov”.

De två Svedalaborna Gabbi Bergqvist och Jessica Svens-
son kommer att ta sig an utmaningen att cykla cirka 130 
mil från Malmö till Paris i sommar. Cykelturen och allt runt 
omkring gör de båda tillsammans med ett fyrtiotal andra 
cyklister i laget Team Rynkeby. Gruppen samlar ihop  
pengar till Barncancerfonden, vilket kommer cancersjuka 
barn och deras familjer till nytta. 

Det är mycket möjligt att du kommer att se det gula cykel-
gänget susa omkring på vägarna eller på något av alla 
event som äger rum i kommunen. Heja Gabbi och Jessica!

MED FOKUS PÅ ETT TRYGGT    
OCH VÄLKOMNANDE MOTTAGANDE

SVEDALABOR 
CYKLAR TILL PARIS 
FÖR BARNENS BÄSTA

SE HIT 
ALLA UNGA!

grundläggande information om boendet och närområdet. 
För att skapa tydlighet och säkerställa att personerna får rätt 
information använder flyktingsamordnarna alltid tolk.
  – En lyckad integration kräver engagemang från flera delar 
av samhället där vi är en del av detta säger Emma Karklins. 

SKAPA GODA FÖRUTSÄTTNINGAR
Flyktingsamordnarna arbetar i nära samarbete med andra 
enheter och myndigheter för att kunna fungera som ett 
praktiskt stöd. De bokar in möte med skola och barnomsorg, 
har kontakt med Arbetsförmedlingen, Samhällsorientering 
och Skatteverket samt att de vid behov kopplar på vården. 
Flyktingsamordnarna är behjälpliga vid en första kontakt 
eller bokning och därefter är det upp till varje individ att ta 
eget ansvar för sin planering. Enheten Arbete och integration 
erbjuder Öppen mottagning två gånger i veckan. Öppen 
mottagning är ett forum för frågor och funderingar där bland 
annat flyktingsamordnare finns tillgänglig. För att skapa 
goda förutsättningar till etablering och integrering i sin nya 
hemort har Arbete och integration startat en Introduktionsmå-
nad. Detta erbjuds till alla nyanlända i Svedala kommun och 
innehåller fyra informationsträffar; ekonomi, vård & hälsa, 
integration och Boskola. 

  – Även om det är vi som hjälper och stöttar så skulle jag 
vilja säga att det är ett ömsesidigt lärande. Jag lär mig nya 
saker varje dag och det är väldigt kul säger Christina Hag.

Flyktingsamordnarnas arbete med mottagandet är en del av 
ett större sammanhang och samverkan med andra aktörer är 
centralt. Integration är inget som sker av sig självt utan är en 
produkt av samarbete mellan den enskilde, inom kommunen, 
olika myndigheter och civilsamhället. 

För att läsa mer om flyktingsamordnarnas uppdrag 
och kommunens ansvar gällande nyanlända se: 
www.svedala.se/arbeta/arbete-och-integration/
integration/nyanlanda-svedalabor/
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NAMNTÄVLINGEN är över och vår nya bibliotekskom-
pis har fått ett namn. Kom in på biblioteket och säg hej 
till FABEL!

FORSKARTURNÉ
Forskare från Lunds universitet besöker oss på de tre 
biblioteken. Hur blir du en bra skribent? Susanne 
Pelger. Svedala bibliotek, tors 7/2 kl 19. Gratisbiljet-
ter från 24/1. Vad ska man egentligen äta? 
Louise Brunkwall. Klågerups bibliotek, tis 26/2 kl 
19. Gratisbiljetter från 11/2. Kan vi framtiden rädda 
liv genom att svälta ut farliga bakterier? Emanuel 
Smeds. Bara bibliotek, ons 20/3 kl 19. Gratisbiljetter 
från 6/3. Den yazidiska tragedin. Svante Lundgren. 
Klågerups bibliotek, tis 26/3 kl 19. Gratisbiljetter från 
11/3.

EMMA KNYCKARE – HIT MED FLASKAN! 
HANDBOK FÖR PANIKSLAGNA MAMMOR 
Bara bibliotek, ons 13/2 kl 18. Biljetter på bibliote-
ket från 28/1. Pris 50 kr. Komikern och radioprofilen 
Emma Knyckare berättar personligt och humoristiskt 
om sin bok och resan in i föräldralivet.

Läs mer om PIXLIGT SPORTLOV i vårt vårprogram, 
på vår hemsida och på Facebook! 

LÄR KÄNNA DIN HEMBYGD!
Bara bibliotek, ons 6/2 kl 19. Klågerups bibliotek, 
tis12/2 kl 19. Svedala bibliotek, tors 28/2 kl 19. 

Gratisbiljetter på respektive bibliotek från 16/1. Kultur-
arvsstrateg Zanna Friberg delar med sig av glimtar ur 
Svedala kommuns historia och visar upp några av de 
upptäckter hon gjort i arbetet med att förnya lokalsam-
lingen i Svedalarummet på Svedala bibliotek. 

GRÖN FAMILJELÖRDAG I KLÅGERUP
Klågerups bibliotek, lör 2/3 kl 10–13. Vi förbereder 
oss inför våren med spirande pyssel, grön tipsrunda, 
teater och skapande av bihotell. 
Kl 11. Teaterföreställning Väx upp! Tim och Tej har 
hittat ett frö. Ålder 3–8 år.

JONAS HELGESSON – DET ÄR I   
ALLA FALL TUR ATT VI INTE ÄR DÖDA
Svedala bibliotek, tors 7/3 kl 19. Biljetter på biblio-
teket från 21/2. Pris 50 kronor. Genom att varva stort 
allvar med mycket humor och att dela med sig av sina 
unika erfarenheter som cp-skadad bjuder Jonas Helges-
son in till en föreläsning vi sent kommer att glömma.

AFTER FÖRIS – BLI EN ÅTERVINNARE!
Svedala bibliotek, tors 21/3 kl 15–17. Bara bibliotek, 
mån 25/3 kl 15–17 Klågerups bibliotek, tis 26/3 
kl 15–-17. Leksaksbyte med Retoy. Ta med en leksak 
eller flera leksaker (max 10 stycken) som du har tröttnat 
på och byt mot något annat! Bytet är öppet mellan 
kl 15–17. Lyssna på en spännande saga och pyssla 
med vårt återvinningspyssel!

BIBLIOTEKENS 
VÅRPROGRAM

TEATER PÅ FLAMMAN
Under våren 2019 spelar teaterföreningen Sveamatea 
”Bröderna Lejonhjärta” och ”Allebarnsland” på Kulturhuset 
Flamman, Hantverkaregatan 7 i Svedala. Mer information 
på www.sveamatea.se
”Bröderna Lejonhjärta”. Föreställningar lör och sön 
2/3 – 31/3 kl 15, utom 16–17/3.
”Allebarnsland”. Föreställningar lör och sön 27–28/4, 
kl 13. Lör 4/5, kl 13 och 16. Sön 5/5, kl 14. 
Lör 11/5, kl 13 och 16. Sön 12/5, kl 16.
 
GALLERI KVIS
På Galleri KVIS, Grönegatan 9 i Svedala, inleds konståret 
2/2–10/3 med en utställning av Ronnie Holmberg och 
hans målarelever Eva Bengtsson, Margaretha Persson och 
Agneta Andréasson. Mer information på www.gallerikvis.se 

FLAGGANSÖKNINGAR
Om du önskar ansöka om en flagga till din flaggstång är 
e-tjänsten för ansökningar på svedala.se öppen till och med 
1 april. Flaggorna delas ut på Svedala kommuns National-
dagsfirande, torsdag 6 juni kl 11 på Stortorget i Svedala.

SOMMARROCK SVEDALA
Biljetterna är ute! – Sommarrock Svedala 11-12-13 juli 
2019. Mer information om Svedalas stora musikhändelse, 
biljetter och artister hittar du på www.sommarrock.nu. 

VÄLKOMMEN TILL 
BLODMYSTERIET
Kulturskolans musikal 16 mars. Nu är Kulturskolans 
elever och lärare i full färd med att öva in vårens musikal 
Blodmysteriet. Vidare information följer men boka in 
lördag 16/3 kl 14 och 16 på Folketshus i Svedala.

Jonas Helgesson

Väx upp! Tim och Tej hittar ett frö.

Säg hej till Fabel.

Kulturåret 2019 har börjat
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NYTT!
LOTSLUNCHER

2018 års Earth Hour slog nytt globalt rekord 
med 188 deltagande länder och nästan 18 000 
släckta ikonbyggnader. I Sverige uppmärk-
sammade 89 procent (258 av 290) av Sveriges 
kommuner manifestationen, vilket också är 
nytt rekord. Sveriges skolor var även de myck-
et engagerade med runt 50 000 deltagande 
elever.
 
Vilket fantastiskt engagemang för vår planet, och för alla 
som lever här! Nu blickar vi framåt mot Earth Hour 2019, 
som infaller den 30 mars kl 20:30–21:30. Då sätter vi 
ljuset på den minskande biologiska mångfalden –  
#Connect2Earth och hjälps åt att vända den negativa 
trenden.

I SVEDALA ANORDNAS FÖLJANDE  
ARRANGEMANG INFÖR EARTH HOUR 2019:
Torsdag 21 mars: Miljön står i fokus denna dag då 
biblioteket tillsammans med Naturskyddsföreningen och 

EARTH HOUR
30 MARS, KL 20:30–21:30

Studiefrämjandet går ”från oro till handling” och utforskar 
vilka möjligheter vi har att påverka och förändra den värld vi 
lever i. Kommunens miljöstrateg Linda Wolski informerar och 
svarar på frågor kring kommunens miljö- och klimatarbete.

Konstruktiv workshop, hållbar föreläsning, en stor portion 
framtidstro och mycket mer utlovas! Gratisbiljetter hämtas 
på Svedala bibliotek från 7 mars. Vid frågor om evene-
manget, kontakta: Svedala bibliotek 040-626 82 03, 
biblioteket.svedala@svedala.se

Fredag 29 mars: Framtidskväll med gratis filmvisning av 
filmen In transition 2.0, (sv.titel Omställning pågår 2.0)  
på kulturhuset Flamman, Hantverkaregatan 7 i Svedala. 
Tid: kl 18. Biljetter hämtas på Svedala bibliotek från och 
med 7 mars.

Lördag 30 mars: Nedsläckning under Earth-hour timmen 
20:30–21:30. Släcker du hos dig?

HELA VÄRLDEN 
SLÄCKER FÖR MILJÖN

LOTSLUNCHER FÖR FÖRETAGARE 1 MARS, 12 APRIL OCH 28 MAJ
Här får du svar på dina frågor om till exempel bygglov, tillstånd för att starta restaurang, 
information om mark och lediga lokaler – samtidigt som du bjuds på en snabb lunch och 
träffar andra företagare. 
Kommunhuset i Svedala kl 11:30–13. Företagslotsen visar dig vägen in och förenklar 
dina kontakter med kommunen. Företagslotsen når du på: naringsliv@svedala.se.

STARTA EGET ELLER UTVECKLA DITT FÖRETAG!
Tillsammans med Nyföretagarcenter Syd erbjuder Svedala kommun kostnadsfri 
rådgivning och starta eget-kurser.

• RÅDGIVNING 
Individuell och konfidentiell rådgivning 13 februari & 19 mars kl 9–10, 10–11  
och 11–12 i Svedala kommunhus. Anmälan till: info@nyforetagarcentersyd.se.

• FUNDERINGAR PÅ ATT DRIVA EGET? 
Pre-start kurs i Svedala. 11 april kl 16:30–18 i kommunhuset i Svedala.  
Anmälan till: info@nyforetagarcentersyd.se.

VI HJÄLPER VARANDRA ATT LYCKAS!

Svedala företagsmässa
Sveriges största företagsmässa 12 april 2019

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.

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 kom-
mun. Vi diskuterar gärna företagande, skola, turism och 
arbetsmarknad. 
  
Boka din plats på svedalaföretagsmässa.se
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Bygg- och miljönämnden delar varje år ut mil-
jöpris och arkitekturpris. Du har möjlighet att 
nominera vem som ska få pris eller söka själv. 
Det är bygg- och miljönämnden som sedan ut-
ser pristagare. Utdelningen sker under festliga 
former på kommunens officiella nationaldags-
firande 6 juni på Stortorget i Svedala.

Riktlinjer för de båda priserna hittar du på vår webbplats 
svedala.se, sök ”miljöpris” eller ”arkitekturpris”. Det går 
också bra att kontakta Kundservice 040-626 80 00.

Välkommen på inspirationskväll med mingel! Många känner att de vill engagera 
sig i någon förening eller annan verksamhet men har svårt att hitta rätt! Svedala 
kommun vill uppmuntra och stötta medborgare i att hitta rätt i sitt ideella engage-
mang och bjuder därför in till en inspirationskväll fylld med mingel och tilltugg, 
presentation av goda exempel och en rolig workshop. Vi välkomnar både enga-
gerade privatpersoner, föreningar och organisationer! 

12 februari kl 17:30–20 på Kommunhuset i Svedala, Åbjörngatan 7. 
Anmäl dig senast den 8 februari till Jasmine Wahlström, integrationskoordinator 
via mejl jasmine.wahlstrom@svedala.se. Skriv namn och eventuella allergier 
eller kostpreferenser. 

INTRESSERAD AV ATT 
ENGAGERA DIG?

12 FEBRUARI
INSPIRATIONSKVÄLL

Kl 17:30

VEM FÅR MILJÖPRIS OCH ARKITEKTURPRIS?
Du själv, ditt företag eller förening nominerar pristagare 
eller söker själv genom att mejla förslag med motivering 
till bygg- och miljönämnden alternativt posta ditt förslag till 
Svedala kommun. Märk ditt mejl eller brev med vilket pris 
det avser. Förslag med motivering ska vara oss tillhanda 
senast 28 februari.

Kontakt: Mejl: registrator.bmn@svedala.se
Postadress: Svedala kommun, Bygg- och miljönämnden, 
233 80 Svedala. Kom ihåg att märka ditt mejl eller brev 
med vilket pris det avser. 

NOMINERA
INNAN DEN 
28 FEBRUARI

MILJÖPRIS &
ARKITEKTURPRIS

NOMINERA ELLER SKICKA IN ETT EGET FÖRSLAG

Vi ska byta ut de 80 år gamla dagvattenled-
ningarna i Kyrkogatan i Svedala för att öka 
hållbarheten. Till vår hjälp har vi entreprenör 
Gösta Ahlqvist AB. De startade arbetet med 
etapp 1 måndagen den 14 januari. Under 
etapp 1 är Kyrkogatan avstängd från Söder-
gatan till strax innan Storgatan.

Busshållplatser, bussvägar och parkeringsplatser är alla 
påverkade av arbetet på Kyrkogatan. Busslinje 141 med 
busshållplats på Stortorget har flyttat till Kyrkogatan, mellan 
Almgatan och Bökebergsgatan.

STOPP- OCH PARKERINGSFÖRBUD
Var uppmärksam på att stopp- och parkeringsförbud råder 
på Villagatan och Gjuterigatan fram till sommaren när arbe-
tet avslutas. Du som pendlar kan alltså inte längre parkera 
på Gjuterigatan och Villagatan. Vi hänvisar till pendlarpar-
keringen på Ågatan mitt emot Optimera. Detta på grund av 
att vissa busslinjer kör sträckan via Villagatan och Gjuteriga-
tan när de ska till Stationsplan.

Håll dig uppdaterad om hur ledningsarbetet fortskrider på 
svedala.se/kyrkogatan eller hör av dig till vår Kundservice 
på 040-626 80 00 vid frågor.

HÅLL DIG UPPDATERAD!
VAD HÄNDER MED LEDNINGSARBETET 
PÅ KYRKOGATAN?

LEDANDE POLITIKER

Linda Allansson Wester (M) är kommunstyrelsens ordförande 
och är därmed den högsta politiska ledaren i kommunens 
verksamhet. På plats i kommunhuset finns numera också 
Ronny Johnsson (SD) i rollen som kommunalråd i opposition 
samt som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. På plats 
finns även Ambjörn Hardenstedt (S) som är kommunlaråd i 
opposition och ledamot i kommunstyrelsen.

KOMUNFULLMÄKTIGES MÖTEN I VÅR
I vår håller kommunfullmäktige sina möten 13 februari och 
13 mars kl 19. Ytterligare möten följer. Vi presenterar  
alltid mötesdatumen på www.svedala.se/kalender under 
fliken ”Politiska sammanträden” samt här i SvedalaNytt, 
se baksidan. Kommunfullmäktiges möten kan följas av dig 
som bor i kommunen på plats eller via webbsändning på 
svedala.se direkt eller i efterhand.

2019 –2022

Linda Allansson Wester (M), Ronny Johnsson (SD) och Ambjörn Hardenstedt (S)
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ANGELÄGEN KAMPANJ SOM RIKTAR SIG TILL UNGA:

Vi vill upplysa alla unga ute i Svedala kom-
mun om att ta del av kampanjen ”Svartsjuka 
är inte romantiskt” som kommer pågå under 
februari och mars månad. 

Syftet med kampanjen är att uppmärksamma och synliggö-
ra våld i ungas partnerrelationer. Genom att väcka eftertan-
ke hos ungdomar, som är en särskilt utsatt grupp vad gäller 
våld i nära relationer, börjar förhoppningsvis fler att fundera 
över hur deras relationer ser ut och vad som egentligen är 
en bra relation. Kampanjen syftar dels till att förebygga 
våldsutsatthet, men även till att upptäcka de som redan är 
utsatta eller utsätter någon annan.

Toftaängen byggdes ut med 16 nya platser under 2016 
och i januari 2017 stod det klart. Hälften av platserna 
öppnades då upp för de äldre medan de resterande 
platserna användes som boende för nyanlända. Precis som 
prognosen har visat så ökar behovet av platser inom särskilt 
boende och därför öppnas nu de resterande platserna upp 
för de äldre.

Toftaängen kommer härmed att ha 48 platser varav 8 är 
för korttidsboende. I och med detta har det anställts 7 nya 
undersköterskor. Det sker även en förstärkning på chefs-
sidan. På Toftaängen är den nya enhetschefen ett välbekant 
ansikte. Anna Hermansson har arbetat de senaste 11 åren 
som bland annat undersköterska på Toftaängen. Anna har 
arbetat 25 år i Svedala kommun.

Den 22 januari till den 12 februari är vårdnadshavare till 
barn som ska börja i förskoleklass eller som går på en skola 
som inte erbjuder nästa årskurs inbjudna till skolval.
Barn som idag går på Baraskolan har automatiskt en plats 
på Spångholmsskolan. 

Läs mer om skolvalet i Svedala kommun skolval.svedala.se.
Har ni frågor gällande skolvalet vänligen kontakta oss via 
e-post: skolval@svedala.se.

SKOLVAL
2019/20 ÄR 
I FULL GÅNG!

”Svartsjuka är inte romantiskt”
Det är tredje året i rad som kampanjen genomförs och i 
år är det Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och 
ungarelationer.se som står bakom kampanjen. 

I februari 2019 öppnar webbplatsen ungarelationer.se 
som är en nationell stöd- och kunskapsplattform som 
syftar till att motverka våld i ungas partnerrelationer 
genom bland annat chattstöd. Hit kan du som är mellan 
15–20 år vända dig om du blivit utsatt för våld, är den 
som utsätter någon annan eller är kompis till en våldsutsatt 
och/eller utövare. Även anhöriga och andra vuxna som 
möter unga är välkomna att vända sig till hemsidan och 
chatten för råd och stöd.

TOFTAÄNGENS 
ÄLDREBOENDE 
FÅR YTTERLIGARE 
ÅTTA PLATSER

Enhetschef Anna Hermansson.

NY FÖRSKOLA I BARAS 
BÖLJANDE BACKLANDSKAP!
Vår vision ”att öppna upp dörrarna till varje 
barns framtid” blev verklighet 14 januari. Vi 
välkomnade 130 barn under måndagen och 
under kommande veckor hälsar vi ytterligare 
20 barn välkomna till Bara backar. 
Bara backar har plats till 160 barn.

  –Att gå från vision till verklighet, att fylla Bara backar med 
det viktigaste vi har, barnen, har varit en fantastisk upplevel-
se. Huset har nu fyllt av lek, lust, lärande samt massor med 
skratt utveckling och nya upptäckter. Undervisningen är i full 
gång, berättar Laila Petersén, Bara backars förskolechef.

SÅ HÄR BOKAR DU 
KOMMUNALA LOKALER
Boka lokal, idrotts- eller föreningsanläggning 
genom att mejla Fritidsenheten, fritid@svedala.se 
eller ring Kundservice på 040-626 80 00. 
Se lediga tider för lokalbokning i vårt boknings-
system på fri.svedala.se/bokning

Vi har ett flertal lokaler som går att hyra runt om i kommunen. 
Som vi tidigare har meddelat finns det för tillfället inte någon
ny aktör som har restaurangverksamhet i Svedala Folkets hus. 
Fortfarande kan du dock hyra Svedala Folkets hus för dina 
arrangemang.

ÖNSKAR DU 
HYRA EN LOKAL 

AV OSS?
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KALENDER

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

Bilder i detta nummer: Svedala kommun, Kitty Lingmerth, 
Olof Samuelson, Karin Ädel, Maria Lindeskär och 
Henrik Stenberg

Utebliven SvedalaNytt? Vänligen kontakta Tidningsbärarna på 010-498 20 00, info@tidningsbararna.se

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: 
Nina Gilljam,   
kommunikation@svedala.se

 2019-01-22 (varje 
tisdag framöver)
Mötesplats 
”Öppen dörr”
Kl 17–18:30
Svedala församlingshem

 2019-02-01
Träffas och Trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-02-04
Vad gör man på 
banken?
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2019-02-05—05-07 
Tisdagar
Sagostund
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2019-02-05
Bokfika
Kl 13:30–15
Svedala bibliotek

 2019-02-05
Människor jag inte 
glömmer 
– föreläsning med Bengt 
Roslund
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2019-02-06—05-15
Onsdagar
Sagostund
Kl 09:30–10
Klågerups bibliotek

 2019-02-06—05-29
Onsdagar
Språkcafé
Kl 15:30–17:30
Svedala bibliotek

 2019-02-06
Biblioteksklubb
Kl 16–17
Svedala bibliotek

 2019-02-07
Barnvagnsbio
Kl 10–12
Bara bibliotek

 2019-02-07
Filmvisning:  
Mamma-Mia
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-02-07
Bokfika
Kl 14–15:30
Bara bibliotek

 2019-02-07
Hur blir du en 
bättre skribent?
Kl 19–20
Svedala bibliotek

 2019-02-08
Besök av socialchef 
Leena Berlin Hallrup
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-02-09
Lions Svedala 
loppisförsäljning
Kl 10–13
Korsningen Åbjörn-
gatan/Gjuterigatan, 
Svedala

 2019-02-11– 05-06
Bebisbibblan
Kl 9:30–11:30
Klågerups bibliotek

 2019-02-11—05-06
Måndagar
Sagostund
Kl 09:30–10
Svedala bibliotek

 2019-02-11
Måndagscafé – 
God man
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2019-02-12
Filmklubb
Kl 15–17
Klågerups bibliotek

 2019-02-12
Inspirationskväll 
– fokus på engagemang 
i Svedala kommun
Kl 17:30–20
Kommunhuset i Svedala

 2019-02-12
Föreläsning: Påfågelns 
skugga – en iransk 
verklighet
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2019-02-13
Barnvagnsbio
Kl 10–12
Klågerups bibliotek

 2019-02-14
Mobilhjälp
Kl 9–11
Stella dagcentral

 2019-02-14
Bingo med Alla hjär-
tans dag-bakelse
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens dag-
central

 2019-02-14
Besök av Malmö 
Museer 
– Tidernas stad
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-02-14
Biblioteksklubb
Kl 15–16
Bara bibliotek

 2019-02-14
Filmklubb
Kl 18–20. Bara bibliotek

 2019-02-15
Träffas och Trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-02-18
Måndagscafé – 
Kroppsspråk
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2019-02-19
Filmvisning: Tuppen
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2019-02-19
Föreläsning: Finland – 
björnarnas rike
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2019-02-20
Bokfika
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2019-02-21
Handarbetscafé
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-02-22
Sverigeresan
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-02-23
Lions Bara 
loppisförsäljning
Kl 10–13
G:a brandstationen, 
Klågerup

 2019-02-25
Måndagscafé – 
Vi säger väl Du?
Kl 13:30–15:30
Holmagårdens dag-
central

 2019-02-26
Vad ska man 
egentligen äta? 
– Lunds universitets 
forskarturné
Kl 19–20
Klågerups bibliotek

 2019-02-26
Föreläsning om 
Anita Ekberg
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2019-02-28
Speleftermiddag
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-03-01
Träffas och Trivs – 
Fastlagsbulle
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-03-05
Svensk vår – när natu-
ren är som vackrast
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2019-03-12
Vem var hon Selma 
Lagerlöf och var Nils 
Holgerson bara en 
sagofigur?
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2019-03-19
På luffen genom Europa
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2019-03-26
Minns 50-talet med 
Börje Wessman
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 

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

Kultur- och fritidsnämnden 
6 februari, 6 mars kl 18:30

Teknisk nämnd 
19 februari, 19 mars kl 17:00

Socialnämnden 
14 februari, 14 mars kl 18:30 

Kommunfullmäktige
13 februari, 13 mars 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


