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Äntligen är det ljust på kvällarna och det börjar bli riktigt behagligt att vara 
ute i naturen eller att bara sitta i en stol och filosofera medan insekterna surrar 
i grönskan. I vår kommun finns oändliga möjligheter till trevliga aktiviteter, 
både utomhus och inomhus. Skolavslutningarna närmar sig, det är midsommar 
om en månad och snart känns det skönt med ett svalkande bad. Vi hoppas att 
just du får en riktigt fin sommar och har möjlighet att ta del av någon av alla 
aktiviteter som äger rum i närområdet: Sommarscen, SommarRock, Svedala-
festivalen med stadskamp, Motor- och veterandag med mera. Vad sägs om 
lite skönt häng på Sommargata? Läs mer på sidan 6.

GÖR DIN RÖST HÖRD
I EU håller vi vart femte år val till Europaparlamentet. Söndag 26 maj 
väljer vi vilka som ska vara Sveriges representanter i Europaparlamentet 
under de kommande fem åren. Du är välkommen att rösta på valdagen 
eller i förtid. För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. 
Samma dag genomför Svedala kommun också en kommunal folkomröstning 
där du har möjlighet att ge din åsikt om en eventuell etablering av en 
kriminalvårdsanstalt i kommunen.

Det är val till Europaparlamentet och kommunal folkomröstning 26 maj.
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EKODUKT SKA MINSKA 
ANTALET VILTOLYCKOR

2

Trafikverket har byggt en ekodukt på väg E65 mellan 
Svedala och Skurup, i området runt Lemmeströtorp.

Väg E65 är i dag starkt trafikerad och fungerar som en barriär 
i landskapet. Djur undviker att passera vägen på grund av 
detta. När de väl försöker passera, är kollisionsrisken stor. 
Vägen saknar passagemöjligheter för djur.

Syftet med ekodukten är att minska väg E65:s barriäreffekt för 
vilt. Det ska även minska antalet viltolyckor i området och på 
så sätt skydda beståndet av bland annat kronhjort. Ekodukten 
bidrar också till mindre störning på djurliv från vägen och en 
bättre grönstruktur. Ekodukten är färdigbyggd och invigdes i 
slutet av april 2019.

Clara Nyman på gymnasieskolan NFU i Svedala är 
2019 års vinnare av Molecular Froniters Journals 
studentpris. Priset delas ut till studenter som på 
vetenskaplig grund kan presentera utmaningar och 
lösningar för en bättre värld. Clara Nyman beskri-
ver i sin artikel hur nanoteknik kan användas för 
att ersätta textilfärger, som har stor miljöpåverkan. 
Priset delades ut under högtidliga former på Stock-
holms universitet.

Clara Nymans artikel "Dangerous Colours" kommer publiceras 
i Molecular Frontiers Journal. Prissumman är 5000 amerikanska 
dollar. Vid prisutdelningen deltog ledande forskare från hela 
världen, bland annat  2018 års nobelpristagare Francis Arnold.

Clara Nyman läser naturvetenskapsprogrammet årskurs 2 på 
NFU i Svedala. Stolt handledare är Kristin Adegran Thalberg.

Molecular Frontiers är ett globalt initiativ som ska öka förståel-
sen för de molekylära vetenskaperna och vänder sig särskilt till 
skolvärlden. Grundare av Molecular Frontiers är Kungliga Veten-
skapsakademien, Stockholms universitet, och Chalmers tekniska 
högskola. Företaget Sandvik är en huvudsponsor till Molecular 
Frontiers. Svedala kommun gratulerar Clara Nyman till detta 
fina pris!

CLARA NYMAN I SVEDALA 
HAR FÅTT MOLECULAR FRONITERS 
JOURNAL’S STUDENTPRIS

Clara Nyman, gymnasieskolan NFU i Svedala.

SKÅNE 
STORSATSAR PÅ CYKEL
 I de skånska kommunerna görs många insatser för att det 
ska bli lättare och säkrare att cykla. Förutom förbättringen 
i vardagen för många skåningar finns förhoppningen att 
fler ska välja cykeln framför bilen. 

UPPMÄRKSAMMAD SATSNING
Satsningen har uppmärksammats av Energimyndigheten 
som beviljat Region Skåne pengar till en marknadsförings-
kampanj av ett 10-tal nya cykelvägar – bland annat cykel-
vägen mellan Klågerup och Bara. Insatsen är ett pilotprojekt 
för att se om riktade informationsinsatser i samband med 
att en cykelväg blir klar kan öka antalet cyklister, jämfört 
med om man inte aktivt marknadsför cykelvägen. 

GRÖNT OCH SKÖNT 
I NÄROMRÅDENA
Arbetet med Midsommarängen i Klågerup 
är igång. Vi lägger nu ut belysningskabel 
och sätter nya belysningsfundament. När 
denna sträcka är klar vänder vi om och 
anlägger en ny grusgång på tillbakavägen. 

I Svedala är arbetet med Körsbärsgatans 
lekplats i full gång och vi hoppas vara 
klara under maj månad så att vi kan öppna 
den för leksugna barn.

*DU KAN KÄNNA 
LYCKORUS OCH 
VÄLBEFINNANDE

Nu har det blivit lättare och säkrare för dig att ta 
cykeln. Skåne storsatsar på cykelvägar, och en av 
de nya ligger här i Svedala kommun. 

HÄR ÄR DEN
Den nyaste cykelvägen sträcker sig mellan Klågerup 
och Bara, vilket i praktiken betyder att du kan cykla hela 
vägen mellan Klågerup och Malmö på ett säkert sätt. 

SÅ HÄR SNABBT GÅR DET
Vår provcyklist cyklade sträckan på 11 minuter i lagom 
pendlingstempo. Cyklar du hela vägen från Klågerup till 
Malmö tar det ungefär en timme.

Så trampa på och upptäck en mängd 
oväntade effekter! 

100 AV 100 
UPPLEVDE ATT DET VAR
ROLIGT ATT SKRATTA

GRATTISOVÄNTADE EFFEKTER 
AV CYKLING*
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TÄNKVÄRDA TIPS TILL DIG 
SOM ÄR TONÅRSFÖRÄLDER
Sommaren är på väg och våra ungdomar har 
en längre ledighet framför sig. På sommaren 
arrangeras olika fester och oftast av äldre. 
Stora mängder alkohol och narkotika kan vid 
dessa tillfällen finnas tillgängligt bland ungdo-
marna. Även lekar som av många uppfattas 
som förnedrande kan genomföras som ett sätt 
för de äldre att inviga de yngre.

Vi vill uppmärksamma dig som förälder på de risker som 
finns i samband med detta och informera dig om vart du 
kan vända dig vid behov av stöd och hjälp. Ungdomar 
som dricker alkohol och använder narkotika gör det av 
många olika anledningar. Ofta är känslan av gemenskap 
och grupptryck faktorer som i hög utsträckning påverkar 
detta.

Att använda narkotika är olagligt och medför alltid risker. 
Riskerna för att bli utsatt eller utsätta andra för rån, vålds-
brott, sexualbrott och olyckor ökar betydligt då en ungdom 
druckit alkohol och/eller använt narkotika. Det är enkelt för 
ungdomar att komma över alkohol och narkotika, många 
har ett nummer till en langare som kan förse dem med 
alkohol och i vissa fall narkotika. 

FÖRÄLDRARS ATTITYDER OCH 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT – DU ÄR VIKTIGAST
Du som förälder är den viktigaste personen i din ungdoms 
liv och det är du som förälder som har störst möjlighet att 
påverka din ungdom. Som förälder kan du inte lära ditt 
barn hur man dricker alkohol genom att bjuda hemma, 
det enda du då lär ut är att dricka alkohol. Undersökningar 
visar att de ungdomar som har föräldrar med ett positivt 
förhållningssätt till bjudvanor av alkohol dricker sig berusade 
oftare än andra. En restriktiv hållning till bjudvanor gör 
skillnad.

INFORMATION OCH RÅD TILL DIG SOM FÖRÄLDER
• Prata med din ungdom kring alkohol och narkotika.  

Det är inte alla ungdomar som dricker alkohol eller 
använder narkotika, vilken attityd har din ungdom? 

• Prata med andra föräldrar – dela information och  
stötta varandra. 

• Genom att följa din ungdom till den plats där tillställ-
ningen ska äga rum, hålla kontakt under eftermidda-
gen/kvällen och hämta vid tillställningens slut så ser  
du till att din ungdom kommer hem på ett tryggt och 
säkert sätt.

FÖR INFORMATION, STÖD OCH HJÄLP
• Familjeteamet, Föräldrar med barn i åldern 0–20 år 

kan vända sig hit för upp till fem rådgivande samtal. 
Samtalen är kostnadsfria och journalförs inte,   
0733-73 14 52.

• www.xn-tnkom-gra.nu – Statens folkhälsoinstitut i  
samarbete med Polisen, Systembolaget, IOGT-NTO 
samt länsstyrelser och kommuner i Sverige. Här hittar  
du fakta, tips och argument som stöd.

• www.can.se – Centralförbundet för Alkohol- och  
narkotikaupplysning. 

• www.iq.se/tonårsparlören – Tonårsparlören –   
frågor och svar om ungdomar och alkohol. 

• Polisen, ring 114 14.
• Appen Ung i Svedala, följ för alternativa drogfria 

aktiviteter.

S.M.U.R.F. (Svedala Musikers Unga RockFörening) 
arrangerar för 33:e året i rad SommarRock 
Svedala som äger rum 11–13 juli vid friluftsbadet 
och Naverlönnskolan i Svedala. 

Föreningen samarbetar med bland annat Fören-
ingen Club Pub och Svedala kommun. WilmerX, 
Timbuktu&Damn, Gunhild Carling, E-type, Hasse 
Andersson, Pedalens Pågar är några av höjd-
punkterna i årets SommarRock.   

Mer info och biljetter, se www.sommarrock.nu.

Ungas fritid har öppet på mötesplatserna till och med 
13 juni. Öppettider måndag, onsdag, torsdag kl 18–21:30 
samt fredagar kl 18–23. Öppnar igen gör vi måndag 
19 augusti. 

Ungas fritid arrangerar andra kul aktiviteter som sker under 
sommaren och som vi hoppas många vill vara med på.

• Äventyrsdag med Ungas fritid 1 juni. Mer information 
kommer. Håll utkik i appen Ung i Svedala och Ungas 
fritids sociala medier: Ungasfritidsvedalakommun. 

• Håll utkik efter Kultur och fritids sommarprogram på 
våra sociala medier och i appen Ung i Svedala.  
Det kommer även komma ett programblad. 

ÖPPETTIDER UNGAS FRITID I SOMMAR

I levnadsvaneundersökningen 2012 visade det sig att för-
äldrar i Svedala kommun bjöd sina ungdomar på alkohol 
mer än vad föräldrar gjorde i övriga kommuner. Under 
några års tid arbetade skola, socialtjänst, polis och Ungas 
fritid med denna fråga i samband med föräldramötem på 
samtliga högstadieskolor i Svedala. 

Vi kan nu se att siffrorna är bättre. Ungdomar svarar att 
deras föräldrar i mindre utsträckning än tidigare bjuder 

dem på alkohol. Då detta fortfarande är en svår fråga för 
föräldrar så vill vi inte släppa den och nu kommer filmen 
Bjudvanor. Elever och lärare ifrån Barn- och fritidsprogram-
met på NFU, Nils Fredriksson utbildning har spelat in en 
film på det viktiga temat.

Filmen är ett led i att arbeta med ungdomars psykiska 
hälsa och den kommer att visas på samtliga skolor i 
Svedala kommun under kommande läsår.

BADA I SOMMAR
SVEDALA FRILUFTSBAD: 
1–16 juni Måndag—fredag kl 16:30–20. 
Lördag och söndag kl 10–17.
17 juni–14 augusti Måndag—fredag 
kl 6:15–7 (motionssimning) kl 10–19. 
Lördag och söndag kl 10–17. 
Midsommarafton kl 10–17. 
Midsommardagen kl 10–17.

UNDER SOMMARROCK SVEDALA:
Torsdag 11 juli kl 6:15–7 (motionssimning) 
kl 10–15.
Fredag 12 juli kl 6:15 – 7 (motionssimning)  
kl 10–15. Lördag 13 juli Stängt. 
Söndag 14 juli kl 10–17.
15–25 augusti  Måndag–fredag kl 16:30–20. 
Lördag och söndag kl 10–17. 

ÖPPETTIDER, BARA BADSJÖ: 
1–16 juni Måndag—fredag kl 16:30–20. 
Lördag och söndag kl 10–17.
17 juni–14 augusti Måndag—fredag kl 6:15–7 
(motionssimning) kl 10–20. Lördag och söndag  
kl 10–17. 
Midsommarafton kl 10–17. 
Midsommardagen kl 10–17.
15–25 augusti Måndag–fredag kl 16:30–20. 
Lördag och söndag kl 10–17. 
Vi stänger friluftsbaden 25 augusti för allmänheten.

Nu kan du köpa ditt säsongkort online med kort 
eller på Kundservice i Svedala kommun. Detta för 
att slippa stå i kö när friluftsbaden öppnar. Inköpta 
säsongskort kan användas både i Svedala och Bara.

GYMNASIEELEVER GÖR FILM OM BJUDVANOR
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PROVA PÅ-DAG OCH 
SOMMARAVSLUTNING 
MED SVEDALA KULTURSKOLA

När: Onsdagen 5/6. Tid 18–19:15. Plats Naverlönn-
skolan. Varmt välkommen till Svedala Kulturskolans öppet 
hus. Alla som vill får komma och pröva på alla Kultursko-
lans olika instrument. Det arrangeras också en musik-tips-
promenad där man kan vinna en gratis termin på Kultur-
skolan på valfritt ämne.

Söndag 9 juni kl 16 har Kulturskolan sin sommarav-
slutning i Svedala kyrka. Det kommer att bjudas på ett 
blandat program med både solister och ensembler.

VÄLKOMMEN ONSDAG 5 JUNI
SVEDALA KULTURSKOLA

Nu är det dags att ansöka om resekort för gymnasiet. 
Ansökan ska du göra varje läsår och med fördel digitalt via 
vår e-tjänst alternativt via pappersblankett. Om du skickar 
in din ansökan digitalt så kan vi hantera den snabbare.

Du ansöker om ditt busskort via vår e-tjänst eller blankett. 
svedala.se/resekort.

Sista datum för ansökan inför läsåret 2019/2020 är:
• 14 juni 2019 för elever som ska påbörja årskurs  

2 eller 3. 
• 26 juli 2019 för elever som ska påbörja årskurs 1.

VILL DU SÖKA RESEKORT 
FÖR GYMNASIET? SE HÄR!

SNABBAST MED ANSÖKNINGAR I TID
Ansökningar som kommer in efter dessa datum behandlas 
löpande men vi kan inte garantera att kortet hinner skickas 
ut innan terminsstart.

Elever som beviljas resekort kommer att få kortet skickat 
till sin folkbokföringsadress under mitten av augusti. 

Skånetrafiken har inför läsåret 2019/2020 gjort om 
systemet med resekort för gymnasiet, mer information 
om detta och vad det innebär finns påfinns på 
www.svedala.se/resekort.

Nu är det äntligen dags för Svedalafestivalen som i år är 
lördag 29 juni men som tjuvstartar redan på fredag 28 juni 
med att vi drar igång en riktigt härlig afterwork i ett stort 
mat- och öltält kl 17 mitt på Stortorget. 

Traditionsenligt startar sedan festivalen på lördag och på-
går till söndageftermiddag. Förutom ett stort mat och öltält 
mitt på torget i Svedala kommer vi att bjuda på ett brett 
underhållningsprogram. Det kommer precis som tidigare år 
finnas ett stort tivoli för alla barn och ungdomar. Däremel-
lan och på hela Stortorget kommer det att vara handel med 

alla butiker som flyttar ut, knallar och hantverkare, foodtrucks, 
föreningar som informerar om sina verksamheter och mycket, 
mycket mer.

Arrangör är Svedala Handel i samarbete med Candatia AB. 
Boka in helgen då Svedalas gator blir till en folkfest. Som 
vanligt blir det livemusik, barnföreställningar och mycket annat.

Håll utkik på FB-sidan Svedalafestivalen/Stadskampen 2019 
och www.svedalastadskampen.se. 
Kontakt: stadskampen@candatia.se, telefon 0723-76 48 02.VÄLKOMMEN TILL    

MOTOR- & VETERANDAG
Lördag 31 augusti kl 9–15 i Svedala.
Veteranfordonsutställning: bilar, motorcyklar, scooter, 
mopeder, traktorer. Fina priser till de fordon som 
juryn valt ut! Veteranmarknad: Gratis för säljare, 
ring och boka.

Info och bokning: 0705-493147, 
veteranmarknad@svedalamotorklubb.se

Lördag 31 augusti kl 9–15

Nytt i Svedala tätort är att vi skapat en 
Sommargata längs den del av Storgatan 
som ligger mellan Bankgatan och Kyrko-
gatan. Sommargatan håller vi 15 maj–31 
augusti bilfri med plats för uteserveringar 
från Piri-Piri, Mr Java och Intermezzo.

Sommargata provas under detta året, varpå 
vi gör en utvärdering via medborgarmöten 
och dialogmöten med näringsidkare och 
fastighetsägare. Därefter tar politikerna ett 
beslut om hela Storgatans framtid. 

Förslaget om att införa Sommargata kommer 
både från en politisk motion och som ett 
önskemål från restaurangägare. Sommargata 
hoppas vi kan bidra till ett ökat folkliv och 
ökad trygghet. Glad sommar!

6

STADSKAMP 29 JUNI 2019

Butikerna flyttar ut    Knallar och hantverkare    Föreningar    
Mat- öltält    Tivoli    Stadskampen 



98 9

Svedalas individ- och familjeomsorg har påbörjat  
förändringsresan där socialsekreterarna ska byta ut  
sina ”skrivar-dagar” mot ”möta människor-dagar”.

En socialsekreterare som arbetar med handläggning av 
ärenden som rör barn och unga talar i genomsnitt med 
barn på 2 % av sin arbetstid. Siffran är ett nationellt 
genomsnitt. En barnutredning i Svedala kommun pågår i 
genomsnitt tre månader och en socialsekreterare i Svedala 
talar med barn i genomsnitt 6 % av sin arbetstid. I de flesta 
kommuner har socialsekreterare ”skrivar-dagar” då de 
skriver utredningar. Detta är något som har fungerat som en 
drivkraft i det förändringsarbete som pågår inom Svedala 
kommuns individ- och familjeomsorg. 

Svedala kommun har tillsammans med Linnéuniversitet 
och Journal Digital tagit fram ett frågeformulär som heter 
U-screen. Syftet med U-Screen är att utredningstiden ska 
förkortas och att familjen får rätt insats snabbare. 

Frågeformuläret besvaras av barnets vårdnadshavare i 
inledningen av en barn- och ungdomsutredning. Frågorna 
har tagits fram med utgångspunkt i BBiC (barnens behov 

FRAMTIDENS INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG – 
i centrum), de täcker in områdena barnets utveckling, 
föräldrarnas förmåga, familj och miljö. Frågorna besvaras 
på max en timme och underlaget genererar en textsam-
manställning där det framgår vilka riskfaktorer som finns. 
Sammanställningen fungerar sedan som ett underlag för 
vidare samtal mellan handläggare och familj. Med hjälp 
av formuläret kan behov av stöd tidigare ringas in, vilket 
leder till att beslut om rätt insatser snabbare kan fattas för 
familjen. Systemet är också tänkt att öka rättssäkerheten, 
alla får svara på samma frågor oavsett vilken handläggare 
man träffar. 

Frågeformuläret används som en del i utredningen sedan 
mars 2019. Det har redan kommit in en del feedback, 
bland annat så är det tydligt att U-screen underlättar för 
båda vårdnadshavarna att ge sin bild. Ofta är det så att 
det är en förälder som är tongivande och kanske även den 
som går på de flesta mötena. När U-Screen används får 
båda föräldrarna möjlighet att ge sin bild, vilket ger ett 
bra underlag att arbeta vidare med. Under maj månad så 
kommer en första utvärdering göras.

Mötesplats Linden vänder sig till dig som är över 18 år och 
har psykisk ohälsa. Målsättningen är att du som besökare 
ska få stöd till en bättre vardag genom meningsfull syssel-
sättning och social gemenskap. Det är också möjligt att 
besöka Mötesplats Linden för att i lugn och ro ta en kopp 
kaffe och/eller samtala med någon. Du kan besöka 
Mötesplats Linden utan något biståndsbeslut.

För ett år sedan, den 24 maj 2018, gick startskottet för ett 
nytt samarbete på Mötesplats Linden. Sedan dess är det 
anhörig- och brukarföreningen Caos Café och företaget 
Avory Inspiration som tillsammans med Svedala kommun 
driver Mötesplats Linden.

Det finns flera olika aktiviteter att ta del av och under året 
som gått har bland annat följande erbjudits:

• Studiecirklar
• Föreläsningar
• Skapande i verkstaden
• Arbete i växthuset
• Sällskapsspel
• Gemensam matlagning
• Olika utflykter exempelvis skogspromenader,   

marknader, shopping i Ullared, konstrundor m.m.
• Evenemang som ex musikhjälpen och klädbytardag
• Familjedagar

MÖTESPLATS LINDEN

MER INFORMATION
För information om vad som händer framöver besök oss 
gärna, eller gå in på vår Facebook  www.facebook.com/
motesplatslinden eller läs vårt månadsprogram på Svedala 
kommuns hemsida. Öppettider: Måndag, tisdag, fredag 
kl 9–15, onsdag kl 9–14, torsdag kl 9–19. Välkommen!

Du som bor i kommunen har möjlighet att 
skriftligen ställa frågor till ansvariga politiker. 
Frågorna tas upp före kommunfullmäktiges 
möte under allmänhetens frågestund den 12 
juni kl 18.  

Din fråga får högst ta ett par minuter att läsa upp och ska 
handla om något som kommunen ansvarar för. Frågan får 
inte gälla ett individärende. Frågeställaren får heller inte 
vara anonym. Den som skickat in en fråga får också möjlig-
het att läsa upp den, om personen vill det. 

För att ha möjlighet att förbereda svaret behöver vi få din 
fråga senast 5 juni. Din fråga kommer att besvaras av en 
ansvarig politiker som kan vara ordföranden i kommun-
styrelsen eller i någon av de övriga nämnderna.

Kommunfullmäktiges ordförande bestämmer vilka frågor 
som tas upp på frågestunden och i vilken ordning de ska 
ställas. Någon debatt får inte förekomma under fråge-
stunden och din fråga kan inte under denna stund bli 
föremål för något beslut.

VAR SKICKAR JAG MIN FRÅGA?
Skicka in din fråga via mejl på registrator.ks@svedala.se 
eller via brev till: Kanslienheten, Svedala kommun, 
233 80 Svedala. Märk ditt mejl eller brev med 
”Allmänhetens frågestund”. Du kan också lämna in din 
fråga till Kundservice i kommunhuset i Svedala.

STÄLL DIN FRÅGA
TILL VÅRA POLITIKER 

12 JUNI KL 18

Hur svarar jag i telefon? Hur skriver jag mina 
mejl eller formulerar mitt beslut om bygglov? 
Spelar det någon roll hur jag kommunicerar för 
hur Svedala kommun uppfattas? Ja, såklart! 

Under våren har vi tillsammans i kommunen påbörjat en resa 
som bland annat har bestått i en utbildning för att utveckla 
och förbättra våra företagskontakter i samband med före-
tagsärenden. Helt enkelt göra det enklare för våra företaga-
re. Utbildningen har varit uppskattad av alla deltagare och 
nyligen avslutades den tredje och sista delen där vi fördjupa-
de oss i vår kommunikation. 

FÖRETAGAREN I FÖRSTA RUMMET
Med nyfikenhet och välbyggda relationer lär vi känna före-
tagarna på riktigt för att hjälpa dem att utvecklas. Att alltid 
placera företagaren i första rummet och alltid reflektera över 

BÄTTRE KOMMUNIKATION GER EN BÄTTRE RELATION!
hur budskapet kommer att uppfattas av mottagaren är något 
av det vi diskuterade.

UNDERSÖKNING VISAR NÖJDARE FÖRETAG
För att utvärdera och utveckla vår service deltar Svedala 
kommun i den årliga undersökningen Insikt där servicen 
till företagare som har varit i kontakt med kommunen mäts. 
I det senaste resultatet får kommunen ett förbättrat totalbetyg 
och vi kan se att företagarna är nöjdare med vår service. 
Vi stiger också i kommunrankingen från plats 127 till plats 
103. 171 kommuner har deltagit i mätningen 2018.

TILLSAMMANS BLIR VI BÄTTRE
Servicemätningen pågår just nu för 2019 och för att se om 
förändringarna och förbättringarna ger önskad effekt hoppas 
vi att alla företagare som får undersökningen tar sig tid att 
svara. En återkoppling på vårt arbete hjälper oss att sätta 
upp mål för att utveckla vår verksamhet och bli ännu bättre.

IDAG!

Från vänster: Sara, Veronica, Carina, Tomas.
Raden framför: Kirre, Malin, Catharina.
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Håll utkik på 
www.facebook.com/
motesplatslinden
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FIRA NATIONALDAGEN 
PÅ STORTORGET 

I SVEDALA 6 JUNI

Torsdag 6 juni kl 10 samlas föreningarna på Stor-
torget. Kl 10:30 avgår marschen genom Svedala 
tätort med Svedala Blåsorkester i täten. Kl 11 
marscherar föreningarna in på Stortorget och 
festligheterna startar. Flaggor, kommunens och för-
eningars priser och stipendier delas ut, sång och 
musik av Svedala Blåsorkester, kulturskolans körer 
och Svedala Manskör. Kulturskolans chef Mats 
Olofsson är konferencier. Hyby Scoutkår grillar 
korv och KaffeRistas kaffevagn är på plats.

SOMMARÖPPET PÅ STATARMUSEET
Statarmuseet i Torup finns på den plats där historien har ägt rum. Upplev vårt gemensamma industri-
ella kulturarv på Statarmuseet – sinnenas historiska verkstad där människor möts både teoretiskt och 
praktiskt. Kafé och kök (KRAV), hembakat, hemlagat, hemtrevligt! Öppet tisdag–fredag kl 10–15, 
lördag–söndag kl 11–16. Juli och augusti tisdag–söndag kl 11–16. Stängt midsommarafton och 
midsommardagen. Se mer på www.statarmuseet.com.

MUSIK, SÅNG 
& AKTIVITETER 
PÅ SOMMARSCEN    
SVEDALA I STADSPARKEN 
Ta med familjen, fika och filt och upplev sommar-
kvällarna i Stadsparken i Svedala! Onsdagarna 
26/6 och 3/7 inleds med musik för barnen. 
Kvällarna fortsätter med olika aktiviteter och artister 
för hela familjen. Torsdagarna 27/6 och 4/7 
inleder Aggband med musikquiz. Sedan allsång 
med Per-Ola Sandberg, Pontus Stenkvist och lokala 
gästartister. Arrangör: Svedala kommun (Ungas 
fritid, kultur och bibliotek).

ONSDAGSKVÄLLAR MED   
MUSIK VID KILLEHUSET I BARA
Bara Härads Musik och Kulturförening hälsar välkomna till onsdagskvällar med musik och 
fika i trädgården vid Killehuset, Möllebergavägen i Bara. Onsdagar 26/6–28/8 från 
kl 18:30. Mer information på Facebook. Medarrangör: Svedala kommun (Kultur och fritid).

• 26/6  Dead Possum
• 3/7    Jonas Wernefor
• 10/7  Michelle Taylor
• 17/7  MJ & The Bluesbears
• 24/7  Gunter Bluesband
• 31/7  Crazy Heats

DON GIOVANNI 
MED SKÅNSKA 
OPERAN I TORUP 
I Stenladan, Torups slott, gästspelar Skånska Operan med 
Mozarts opera Don Giovanni, torsdag 15/8 och fredag 
16/8, kl 19. Skånska Operan har valt att förlägga Mozarts 
Don Giovanni i nutid. Tragedi ställs mot komik, förälskelse 
mot begär och glädje mot sorg. Biljetter och information 
Kulturcentralen 040-10 30 20, www.skanskaoperan.se.

MALMÖ OPERAS  
KICK OFF PÅ SVEDALA 
FOLKETS HUS 4/9
Malmö Operas sångare Emma Lyrén och 
Conny Thimander presenterar godbitar ur 
kommande säsong. Svedala Folkets Hus, 
onsdag 4 september, kl 19. Biljetter på 
Svedala bibliotek, tel 040-626 82 03 
(från 27/5). Arrangör: Malmö Opera 
och Svedala kommun (kultur och fritid).EN OAS I BOKSKOGEN

• 7/8    Blues Band
• 14/8  Thge Void
• 21/8  Bara Scengångare plockar fram lättsamma  

     godbitar från tidigare framförda pjäser och      
     folklustspel, musik och sång

• 28/8  Refuges

MIDSOMMARAFTON 
21 JUNI – HÅLL UTKIK 
Olika föreningar arrangerar midsommarfirande runt om 
i kommunen. Håll utkik på www.svedala.se/kalender 
för att se var och när. Glad midsommar!

MÖLLEDAG VID AGGARPS KVARN 7 JULI
Den 7 juli, kl 13–16 är det Mölledag i Aggarp kvarn och Mjölnarebostad. Servering 
av äggakaka, kaffe med dopp, musik i trädgården och olika aktiviteter planeras. 
Kvarnen visas och vingarna snurrar (om vädrets makter tillåter). Arrangör: Hembygds-
föreningen Svedala- Barabygden.



Aaooii 
En pjäs för bebisar 0- ca: 1 år. 

Av och med Sagofen Isadora 
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SOMMARÖPPET PÅ BIBLIOTEKEN 17/6–18/8:
Svedala bibliotek, Storgatan 27, tel 040-626 82 03, 
biblioteket.svedala@svedala.se.
Måndag–tisdag kl 12–18, Onsdag–fredag 10–16, 
Lördag 10–13.
Bara bibliotek, Torggatan 24B, tel 040-626 89 70, 
biblioteket.bara@svedala.se. Meröppet alla dagar 
kl 7−21. Bemannade öppettider: Måndag kl 12–19. 
Tisdag, onsdag kl 10–14. Torsdag, fredag kl 13–16.
Klågerups bibliotek, Stensminnesvägen 2, 
tel 040-626 89 08, biblioteket@klagerup.se.
Sommarstängt 1–28 juli men meröppet alla dagar 
kl 7−21. Bemannade öppettider: Tisdag kl 15–19, 
Onsdag kl 10–14. Torsdag 13–17.

SOMMARBOKEN FÖR BARN OCH UNGA 14/6 – 20/8 
Nu är sommaren här. Kom in på ditt bibliotek och hämta 
ett Sommarbokshäfte så kan du också vara med i Sommar-
boken. Sommarboksavslutning och avslutningskalas med 
tipsrunda, pyssel och annat skoj blir det för alla Sommar-
bokenläsare. Glöm inte att ta med dig din gyllene biljett 
och var med i utlottningen av fina priser! Svedala bibliotek 
24/8 kl 11. Bara bibliotek 26/8 kl 15. Klågerups
bibliotek 27/8 kl 15. Barn och unga: Läs fem böcker 
under sommarlovet och fyll i häftet, så får du en bok och 
en gyllene biljett till Sommarboksavslutningen! 

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

SKRIVARWORKSHOP PÅ SVEDALA BIBLIOTEK
Använd din fantasi och utveckla ditt skrivande på Svedala 
bibliotek måndag 8/7 kl 15–17. Oavsett om du brukar 
skrivna egna dikter/texter eller om du aldrig har provat 
förut, så är skrivarworkshopen till för dig! Vi testar olika 
övningar så som inköpslistan, jag är inte … och gemen-
samma dikter. Ålder 10–16 år. Biblioteket bjuder på fika. 

SOMMARBOKEN FÖR VUXNA 3/6 – 7/9 
Hämta ditt Sommarbokshäfte på biblioteket. Låna, läs 
eller lyssna på tre böcker och få en bok i gåva! Skriv kort 
om vad du tyckte om böckerna i ditt Sommarbokshäfte 
och lämna in på biblioteket. Den 7/9 kl 10:30−11:30 
avslutas sommarläsningen på Svedala bibliotek med en 
gemensam bokfika och ett dignande bokbytarbord. 

BRÄDSPEL PÅ SVEDALA BIBLIOTEK! 
Nyfiken på brädspel? Kom och prova brädspel eller välj 
och prova på något annat av bibliotekets spännande och 
roliga spel! Svedala bibliotek 26/6 och 23/7 kl 16–19. 
Ålder 10–16.

PÅ BIBLIOTEKEN AUGUSTI OCH SEPTEMBER
Språkcafé på Svedala bibliotek startar 28/8
Varje onsdagseftermiddag kl 15:30–17:30 möts vi på 
biblioteket i Svedala. Vi talar svenska tillsammans, fikar 
och spelar spel under lättsamma former och lär oss massor 
av varandra. Språkcaféet är ett samarbete mellan ABF Syd-
västra Skåne, volontärer i Svedala och Svedala bibliotek.

LÖS MELODIKRYSSET 
TILLSAMMANS PÅ BIBLIOTEKET I BARA! 
Lördag 7 september löser vi Melodikrysset tillsammans på 
Bara bibliotek. Melodikrysset är en radioklassiker som roat 
sin publik i många år. Här ställs frågor kring musik och 
artister – det gäller att vara musikdetektiv! Kl 9:50 öppnar 
vi dörren. Ingen föranmälan krävs. Melodikryss även 5/10 
och 30/11. Ingen föranmälan. Information:  Bara bibliotek 
tel 040- 626 89 72 eller biblioteket.bara@svedala.se.

JURISTJOUR PÅ BIBLIOTEKET STARTAR 9/9! 
Jurister från Advokat Karl Henning Östberg AB ger gratis 
rådgivning inom familjerätt, skoljuridik, brottmål och 
socialrätt (LVU).  
Svedala bibliotek 9/9 kl 15–17. Övriga tillfällen 21/10, 
4/11 och 9/12. Föranmälan Svedala: 040-626 82 03 
eller biblioteket.svedala@svedala.se
Bara bibliotek 9/9 kl 15–17. Övriga tillfällen 17/10, 

4/11 och 5/12. Föranmälan, 040-626 89 70 eller 
biblioteket.bara@svedala.se.

HÖSTSTART FÖR SAGOSTUND PÅ BIBLIOTEKET! 
Välkommen till höstens sagostunder på biblioteket varje 
vecka till och med 27/11. Vi läser sagor för barn 3–6 år. 
Ingen föranmälan men grupper anmäler sig till respektive 
bibliotek.
Svedala bibliotek onsdag 11/9 kl 9:30
Bara bibliotek tisdag 10/9 kl 10
Klågerups bibliotek onsdag 11/9 kl 9:30

BOKFIKA PÅ BIBLIOTEKET I BARA 12/9
Höstens bokfika på Bara bibliotek startar torsdag 12/9 
kl 14–15:30! Vi fikar och pratar böcker vi läst eller vill 
läsa. Kom med egna tips eller lyssna på andras. Biblioteket 
bjuder på fika. Bokfika även 10/10, 7/11 och 12/12. 
Anmäl dig senast samma dag. Mer info: Bara bibliotek 
tel 040-626 89 72 eller biblioteket.bara@svedala.se

”AOOII” – MINIMYS MED SAGOFEN ISADORA
”Aaooii” – underhållning och minimys för våra allra yngsta! 
Svedala bibliotek måndag 16/9 kl 9:30. Bollen flyger, 
en fjäril viftar förbi, färger, många färger. Aaooii är en 
nästan ordlös föreställning för de allra minsta med Sagofen 
Isadora. Passar för bebisar 0–12 månader. Begränsat antal 
platser. Gratisbiljetter finns att hämta på biblioteket från 
30/8. Vi bjuder på fika!

NOVELLKVÄLL MED MACKA, SVEDALA BIBLIOTEK 17/9
Höstens novellkvällar med macka startar 17/9 kl 17:30–19. 
Vi äter en god macka och läser en bra novell tillsammans. 
Ibland stannar vi upp och pratar om vilka tankar texten 
väcker. Även 15/10, 12/11. Inga förberedelser krävs. 
Obs! Begränsat antal platser. Föranmälan 040-626 82 03 
eller biblioteket.svedala@svedala.se

BARNVAGNSBIO –      
FILMKLUBB FÖR FÖRÄLDRALEDIGA 19/9 
Bara bibliotek torsdag 19/9 kl 10. Kom och ha en 

mysig filmstund tillsammans med din bebis! Även 17/10, 
14/11, 12/12. Information om Filmklubben och om vilka 
filmer som visas: Bara bibliotek tel 040-626 89 72 eller 
biblioteket.bara@svedala.se.  

FILMKLUBBEN I BARA STARTAR 19/9! 
Titta på film tillsammans tillsammans med andra filmintres-
serade vuxna på biblioteket i Bara. Filmklubben höststartar 
torsdag 19/9 kl 18. Även 17/10, 14/11 och 19/12. 
Anmäl dig senast samma dag. Information om vilka filmer 
som visas: Bara bibliotek tel 040-626 89 72 eller 
biblioteket.bara@svedala.se.

BIBLIOTEKSKLUBBEN! 
Vi fikar och tipsar varandra om böcker. Bli först med att 
låna det senaste och var med och tipsa om vad vi ska 
köpa in till biblioteket! 
Bara bibliotek, torsdagar kl 16–17. Ålder 9–12 år: 
26/9, 24/10, 21/11, 19/12. 
Klågerups bibliotek, tisdagar kl 15–16. Ålder 9–12 år: 
17/9, 1/10, 15/10. 
Svedala bibliotek, onsdagar kl 16–17. Ålder 8–10 år: 
18/9, 16/10, 13/11 och 11/12. Ålder 11–13 år: 
25/9, 23/10, 20/11 och 18/12.
Lördagspyssel på Bara bibliotek startar 21/9 
Kom in och pyssla en stund hos oss på bibblan! Bord med 
ett nytt pysseltema står framdukat vid varje tillfälle. Drop in! 
Kl 10–13, 21/9, 19/10, 16/11.

KAN MAN SE VAD MAN TÄNKER? 
FORSKARTURNÉN INLEDS 26/9!
På Svedala bibliotek, torsdag 26/9 kl 19 inleder vi 
Lunds Universitets forskarturné med de tre forskarna 
Johan Mauritsson, Karin Markenroth och Mikael Novén. 
En spännande föreläsning om hur magnetkameror kan 
visa vad som händer i din hjärna när du tänker på olika 
saker. Med hjälp av lekfulla fysikexperiment får vi bland 
annat ta del av vad som händer i hjärnan när du tänker 
på olika maträtter.
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Sagofen Isadora kommer till Svedala  
bibliotek 16/9 och spelar pjäsen ”Aaooii” 
för våra allra minsta.
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Hur kan vi tillsammans bidra till att Svedala 
kommun blir en plats där alla känner sig 
trygga, mår bra och där delaktigheten är hög? 
Hur kan vi skapa ett samhälle där vi alla trivs 
och som vi är stolta över? Rådet för trygghet 
och folkhälsa bjuder in dig till Lokalt Nätverk i 
Bara för att samtala kring dessa frågor. I mit-
ten av maj hade vi en nätverksträff i Svedala 
tätort.

Vi använder oss av mötesformen ”Open Space” där alla 
har möjlighet att lyfta frågor och förslag att diskutera, och 
välja att medverka i samtal som engagerar. 

VEM DELTAR?
Vi bjuder in kommuninvånare, tjänstepersoner från Svedala 
kommun och representanter från rådet för trygghet och folk-
hälsa. Alla som har ett engagemang eller intresse i frågan 
är välkomna! Ingen anmälan krävs.

KONTAKT
För frågor kring lokala nätverk eller Rådet för trygghet och 
folkhälsa, kontakta Tomas Djurfeldt, områdeschef för Kultur 
och fritid, tomas.djurfeldt@svedala.se, 040-626 82 46.
För frågor gällande metoden Open Space kontakta 
Stephanie Georghiou, stephanie.georghiou@hotmail.com, 
0709–89 64 12. 

VÄLKOMMEN TILL 
LOKALT NÄTVERK 
I BARA 27 MAJ 
KL 16:30–18 
BARA BIBLIOTEK

VAR KOMMER 
MATEN IFRÅN?

Vuxenutbildningen i Svedala

Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta 
som undersköterska inom hälso- och sjukvård, 
LSS och äldreomsorg.
 
Utbildningen passar bra för dig som har arbetslivserfarenhet 
eller som arbetar inom vård och omsorg. Utbildningen pas-
sar även bra för dig som vill börja en ny yrkesbana inom  

vård och omsorg. Utbildningen kombinerar teori och praktik.
En stor del av kurserna genomförs på arbetsplatser inom 
vård och omsorg. Nils Fredriksson Utbildning ingår i Vård 
och omsorgscollege. Vid avslutad utbildning motsvarande 
1500 poäng utfärdas diplom. Sista ansökningsdagen är 
3 juni för höstterminen 2019. Ansökan gör du via vår 
hemsida www.nfvux.se.

Studielängd: 3 terminer  Förkunskaper: Grundskola             Studieomfattning: Heltid

VÅRD OCH OMSORG – KURSSTART HT 2019

ANSÖK PÅ
NFVUX.SE

ANMÄL PÅ
SVEDALA.SE

INNAN 
31 MAJ

Samtala och knyt kontakter på Lokalt Nätverk.

På Måltidsservice i Svedala jobbar 65 mat- 
glada kockar. De lagar och serverar måltider 
till kommunens matgäster på förskolor, skolor 
och äldreomsorg. 

För att våra matgäster ska få god mat som de tycker om har 
vi så kallade måltidsråd eller matråd. På ett matråd träffar 
kocken matgäster eller personal som arbetar nära matgäs-
ten och pratar om vad som önskas på menyn, måltidsmiljö, 
vad som är bra eller kan bli bättre. 

VÅRA LEVERANTÖRER
Vi tycker att det är viktigt var maten kommer ifrån och hur 
den påverkar vår hälsa och miljö. Under våren har vi fått 
nya leverantörer av livsmedel. 

Vi har idag fyra livsmedelsleverantörer    
som levererar följande: 
• Mjölken och mejeriprodukter kommer från   

Skånemejerier.

• Vårt färska kött kommer från Bondens skafferi. 
• Köket och gården levererar färsk frukt och grönt.
• Övriga livsmedel som frys- och skafferivaror kommer 

från grossisten Martin & Servera.  
Till hösten kommer vi även få en leverantör av färsk fisk. 

EKOLOGISKT
I maj fick Svedala kommun diplom på Ekomatsligan som 
arrangeras av Ekomatscentrum för vår höga andel inköp av 
ekologiska livsmedel. Svedalas mål är att 50 procent av 
våra livsmedelsinköp ska vara ekologiska. 2018 nådde vi 
41 procent. 

SOCIALA MEDIER
Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Sök på 
Måltidsservice, Svedala kommun.
Följande förskolekök och skolrestauranger har egna  
konton på Insagram. Sök på: 

• Aggarpsskolans skolrestaurang
• Fröhusets och Klöverstugans kök 
• Kyrkskolans skolrestaurang
• Marbäcks skolrestaurang 

Tobias Himbrant. 

Sommarkul, är ett veckolångt arrangemang som vi arrangerar i 
augusti för barn i årskurs 3–6 med massor av roliga aktiviteter 
från kommunens föreningsliv. Barnen får prova på olika fritids-
aktiviteter, exempelvis parkour, bubble ball, skytte och golf. Un-
der veckan har aktivitetsgrupperna egna utbildade unga ledare 
som är anställda av Svedala kommun. Anmäl ditt/dina barn på 
svedala.se/sommarkul till och med 31 maj. Vi vill vara tydliga 
med att din anmälan till Sommarkul är just en anmälan. Det är 
ingen ansökan. Vi har väldigt högt tryck på anmälningarna
för plats till Sommarkul. Tänk på att anmälan till Sommarkul är 
bindande. Du betalar med kort när du anmäler ditt barn. 
Sommarkul sker under vecka 32.

POPULÄRA SOMMAR-
KUL VECKA 32!
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 2019-05-15--07-31
Onsdagar
Bilbingo
Kl 18:30
Gamla IP, Svedala 

 2019-01-22–05-28
Tisdagar
Mötesplats 
”Öppen dörr”
kl 17–18:30
Svedala församlingshem

Måndag-fredag
 2019-04-01–05-31 

Konstutställning av 
Catharina Andersson
Kl 9–16
Holmagården

 2019-05-24
Om krisen kommer – 
Hur du klarar dig i 
72 timmar
Kl 13:30
Stella dagcentral

 2019-05-25
Lions Bara loppis-
försäljning
Kl 10–13
G:a brandstation, 
Klågerup

 2019-05-25
Börringe pop up-
barnfestival
Kl 10–23:59
Börringekloster

 2019-05-26
Mors dag och 
blomstertid kom!
Kl 11–16
Statarmuseet

 2019-05-27
Måndagscafé – Om 
filmen ”Folkhemmets 
styvbarn”
Kl 13:30
Holmagårdens 
dagcentral

 2019-05-27
Lokala Nätverk
Kl 16:30
Bara bibliotek

 2019-05-28
Lotslunch för företagare
Kl 11:30–13
Kommunhuset

 2019-05-29
Vi startar grillen!
Kl 12:00–14
Holmagårdens 
dagcentral

 2019-05-29
Språkcafé
Kl 15:30–17:30
Svedala bibliotek

 2019-05-30
Betonggjutningskurs
Kl 11–17
Kallerholmsgård i 
Aggarp

 2019-05-31
Träffas och Trivs
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-06-02
Vandring med 
Friluftsfrämjandet
Kl 9:30–14
Smygehamn

 2019-06-02
Papricaloppet
Kl 12:30
Aggarpsvallen

 2019-06-02
Betonggjutningskurs
Kl 13–15
Kallerholmsgård iAggarp

 2019-06-03
Juristjour
Kl 15–17
Bara bibliotek

 2019-06-05
Öppet hus
Kl 18–19:15
Svedala kulturskola

 2019-06-06
Fira nationaldagen
Kl 11–12
Stortorget, Svedala

 2019-06-08
Lions Svedala 
loppisförsäljning
Kl 10–13
Åbjörngatan 4
Svedala

 2019-06-08
Bakluckeloppis
Kl 10–13
Stortorget, Svedala

 2019-06-16
Bakluckeloppis
Kl 10–13
Stortorget, Svedala

 2019-06-22
Lions Bara loppis-
försäljning
Kl 10–13
G:a brandstationen, 
Klågerup

 2019-06-26
Drumbeat
Kl 17
Mötesplats Svedala

 2019-06-26
Sommarscen
Kl 18–21
Stadsparken
Svedala

 2019-06-28--06-30
Svedalafestivalen
Svedala centrum

 2019-07-03
Sommarscen
Kl 18–21
Stadsparken, Svedala

 2019-07-11—07-13
SommarRock Svedala
Vid friluftsbadet och 
Naverlönnskolan

 2019-07-13
Bakluckeloppis
Kl 10–13
Stortorget, Svedala

 2019-07-17
Drumbeat
Kl 17
Mötesplats Svedala

 2019-08-10
Bakluckeloppis
Kl 10–13
Stortorget, Svedala

 2019-08-11
Honungsbiets dag
Kl 11–16
Statarmuseet

 2019-08-21
Drumbeat
Kl 17
Mötesplats Svedala

 2019-08-27
Farligt Avfall-bilen 
kommer
Bara kl 17:30–18
Svedala kl 18:30–19

 2019-08-28
Språkcafé
Kl 15:30–17:30
Svedala bibliotek

 2019-08-31
Motor- & veterandag
kl 9–15
Stortorget, Svedala

 2019-09-04
Språkcafé
Kl 15:30–17:30
Svedala bibliotek

 2019-09-08
Kulturarvsdagen/
Qulturrundan
Kl 11–16

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

 2019-09-11
Språkcafé
Kl 15:30–17:30
Svedala bibliotek

 2019-09-17
Novellkväll med macka
Kl 17:30
Svedala bibliotek

 2019-09-18
Drumbeat
Kl 17
Mötesplats Svedala

 2019-09-18
Språkcafé
Kl 15:30–17:30
Svedala bibliotek

 2019-09-22
Mikaeli skördetid 
& Äpplets dag
Kl 11–16
Statarmuseet

 2019-09-26
Kan man se vad 
man tänker?
Kl 19
Svedala bibliotek

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.

Kultur- och fritidsnämnden 
5 juni, 4 september kl 18:30

Teknisk nämnd 
11 juni, 27 augusti, 24 september 
kl 17:00

Socialnämnden 
4 juni, 22 augusti, 12 september  
kl 18:30 

Kommunfullmäktige
12 juni, 11 september kl 19:00 

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

 

 
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!

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


