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I november driver Svedala kommun tillsammans med 
Polisen och flera andra skånska kommuner kampanjen 
”Syns du (inte), finns du (inte)” för att uppmuntra fler 
att använda reflexer i höst- och vintermörkret.

Visste du att risken att bli påkörd av en bil är tre gånger så stor i mörker 
som i dagsljus? Eller att de flesta mörkerolyckor där gående skadas eller 
dödas sker i tättbebyggda områden där gatubelysningen är tänd? Att 
använda reflexer är ett enkelt och billigt sätt att synas i mörkret och minskar 
risken att råka ut för en olycka. 

Bäst syns reflexen om den sitter lågt och är i rörelse. Att placera reflexen 
långt ner på benet eller på armen är därför bra. Tänk på att reflexer blir 
gamla och slitna. Testa dem gärna i ett mörkt rum med ficklampa.

Tänk på att även dina husdjur såsom häst och hund kan behöva reflexer. 
Glöm inte ljus och reflexer på cykeln.

Full
 size

 118
,5 x

 326
 cm
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GLÖM INTE LJUS OCH REFLEXER 
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Lördag 9 november är det Arkivens dag och 
runt om i hela landet bjuder arkiven in allmän-
heten att se på deras lokaler och samlingar. 

Med arkivens dag vill vi väcka intresse för de lokala 
arkivens verksamheter och samlingar. I år arrangerar vi 
Arkivens dag på Svedala bibliotek på Storgatan 27 kl 
10 –13. Representanter från Skånes arkivförbund, Skånes 
hembygdsförbund, Föreningen Svedala- Barabygden, 
Åbjörn Andersonmuseet och Statarmuseet i Skåne visar upp 
material och berättar om sina verksamheter. På plats kan 

du också bekanta dig med bibliotekets lokalsamling med 
böcker om Svedala kommuns historia.

Det blir även en rundvandring i kommunens arkiv under 
dagen. Rundvandringen börjar kl 14 i kommunhusets  
reception på Åbjörngatan 7 i Svedala. Rundvandringen 
är gratis och likaså är Svedalas bibliotek och kommunarkiv 
gratis för alla att besöka och nyttja. 

Hjärtligt välkomna!
Niklas Almqvist, arkivarie i Svedala kommun

VÅR FÖRETAGSLOTS FÖRENKLAR 
FÖR DIG SOM ÄR FÖRETAGARE
Under våren påbörjade Svedala kommun ett arbete med att utveckla vår företags-
service och våra företagskontakter. Denna utvecklingsresa bestod i olika utbildnings-
tillfällen inom områdena service, kommunikation och näringslivskunskap och vände 
sig till alla inom kommunen som är i kontakt med företag i sitt arbete. 

Näringslivsenheten arbetar idag enligt modellen ”En väg in” som ska förenkla 
företagarens kontakt med kommunen, sammanföra de olika förvaltningarna och 
ha företagarens behov i fokus. 

– Detta arbetssätt är uppskattat av våra företagare och kommer att fortsätta. Men 
det finns också en önskan att arbetssättet både förstärks och kommuniceras ut kraft-
fullare. Därför genomför vi nu under hösten en utbildning i Företagslots där bland 
annat Kundservice medverkar, säger Thomas Carlsson, närings- och turismvecklare.

Kontakt: Thomas Carlsson, företagslots, 040-626 81 46, naringsliv@svedala.se 

Nils Fredriksson Utbildning 
Börringevägen 10, Svedala
040-626 80 00, nfu@svedala.se

Lördag 23 november kl 10–13 är du 
varmt välkommen till Öppet hus på 
Nils Fredriksson Utbildning i Svedala.

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Lisbeth Ershagen, 040-626 87 77
e-post: lisbeth.ershagen@svedala.se
Maria Mogensen, 040-626 87 79
e-post: maria.mogensen@svedala.se

SKUGGA EN ELEV
Ta chansen att hälsa på oss under en  
skoldag och ”skugga” en elev. Hör av  
dig så bokar vi in en tid som passar. 
Ulrica Larsson, elevkoordinator 
mobil: 070-947 82 37
e-post: ulrica.larsson@svedala.se
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Till hösten är det återigen dags för Svedala kommun att 
genomföra ungdomsenkäten Lupp – lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken. Enkäten är från Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor, och genomfördes senast i 
kommunen år 2016. I år genomförs enkäten för åldrarna 
13–16 år samt 16–19 år. 

Syftet med Lupp är att få kunskap om ungas situation, 
erfarenheter och synpunkter för att kunna följa upp och 
utveckla ungdomspolitiken. Enkäten ger svar på hur unga 
i kommunen ser på inflytande och demokrati, situationen i 
skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, 

sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid. Enkäten ska 
också kunna bidra till en sektorsövergripande samverkan 
kring ungdomsfrågor i kommunen. 

Insamlingen av data sker i kommunens skolor. Resultaten 
ligger sedan till grund för Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågors rapporter, vilka tillsammans med en 
mängd statistik är samlade på webbplatsen ungidag.se. 
Svedala kommun ser Lupp som en möjlighet att öka vår 
kunskap om unga, vilket i sig ger oss möjligheter
att ytterligare utveckla vår ungdomsverksamhet.
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Bakre raden: Sabina Rosdahl, Nikola Antic. Mellersta: Elias Pipeplow Wedel, 
Elias Hasanzadeh. Främsta: Alaa Kouzom, Ebba Svensson.

VÄLKOMMEN PÅ ARKIVENS 
DAG 9 NOVEMBER

UNGDOMSENKÄTEN LUPP GER KUNSKAP OM UNGA

Välkommen till 

ÖPPET HUS
Lördag 23 november kl 10 –13 • Onsdag 4 december kl 17–19 • Måndag 20 januari kl 17–19

Information och rundvisning inför gymnasievalet.
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LÖRDAG 26/10
REPTILCENTER – 
KOM OM DU VÅGAR! 
SVEDALA BIBLIOTEK KL 11:30
Frank Madsen från Malmö Reptil-
center besöker oss och berättar om 
sin verksamhet. Du får träffa djur 
som slingrar, krälar, kryper och 
byter färg – både läskiga och 
mindre läskiga. Vågar du?! 
Drop-in. Ingen föranmälan.

MÅNDAG 28/10
HÖSTLOV – PADDINGTON   
BIOGRAF FLAMMAN I 
SVEDALA KL 13
Hemma hos familjen Brown bor 
en ovanlig figur. Björnen Paddington! 
Följ med honom på äventyr i London, 
när han försöker jobba ihop pengar 
för att kunna köpa en riktigt fin födel-
sedagspresent. Från 7 år. Gratis-
biljetter på biblioteket från 17/10.

MÅNDAG 28/10
REPTILCENTER – 
KOM OM DU VÅGAR! 
BARA BIBLIOTEK KL 14
Frank Madsen från Malmö Reptilcen-
ter besöker oss och berättar om sin 
verksamhet. Du får träffa djur som 
slingrar, krälar, kryper och byter färg 
– både läskiga och mindre läskiga. 
Vågar du?! Drop-in, ingen föranmä-
lan.

MÅNDAG 28/10
HÖSTLOVSPYSSEL
BARA BIBLIOTEK KL 15–17
KLÅGERUP BIBLIOTEK KL 15–17
Kom och pyssla läskigt (djurigt) pyssel 
på biblioteket! Drop-in. 
Ingen föranmälan.

TISDAG 29/10
SPRINGSKYTTE
SPORTHALLENS KÄLLARE I SVEDALA 
KL 9–13
Skånskt skidskytte=springskytte. Är ni 
sugna på att prova på denna populä-
ra TV-sport så erbjuder vi denna dag 
möjligheten att prova på springskytte. 
Vad: Springskytte. När: Tisdag 
29/10 mellan 09–13. Vem: Från 
7år och uppåt. Inga förkunskapskrav 
krävs. Var: Luftgevärshallen i sporthal-
lens källare, ingång från gavel.

TISDAG 29/10
FABEL (DJURSAGA)
BARA BIBLIOTEK KL 10
Lyssna på en saga som tar dig till 
djurens magiska värld. För barn 3–6 
år. Det krävs ingen föranmälan, men 
större grupper anmäler sig till bibliote-
ket. biblioteket.bara@svedala.se

TISDAG 29/10
DECKARSKOLA 
MED JEANETTE BERGENSTAV
SVEDALA BIBLIOTEK KL 13–15:30
Välkommen till skrivandets magiska 
värld! I deckarskolan får du tips om 
hur du hittar på bra idéer, bygger upp 
spänningen och skriver en inledning 
som gör att läsaren bara vill läsa mer. 
Det finns chans att ställa frågor om 
hunddeckarna ”Vargskräck” och ”Kod 
513” samt hur en författare jobbar. 
En livs levande deckarhund kommer 
också att finnas på plats! 
Från 9 år. Föranmälan till biblioteket 
från 14/10. biblioteket.svedala@
svedala.se.

TISDAG 29/10
REPTILCENTER – 
KOM OM DU VÅGAR! 
KLÅGERUP BIBLIOTEK KL 15
Frank Madsen från Malmö Reptil-
center besöker oss och berättar om 
sin verksamhet. Du får träffa djur 
som slingrar, krälar, kryper och 
byter färg – både läskiga och mindre 
läskiga. Vågar du?! Drop-in, ingen 
föranmälan.

ONSDAG 30/10 
FABEL (DJURSAGA)
SVEDALA BIBLIOTEK KL 9:30
KLÅGERUP BIBLIOTEK KL 9:30
Lyssna på en saga som tar dig till 
djurens magiska värld. För barn 3–6 
år. Det krävs ingen föranmälan, men 
större grupper anmäler sig till bibliote-
ket. biblioteket.svedala@svedala.se

ONSDAG 30/10
HÖSTLOV – PADDINGTON 2
KLÅGERUP BIBLIOTEK KL 10:15
Hemma hos familjen Brown bor en 
ovanlig figur. Björnen Paddington! 
Följ med honom på äventyr i London, 
när han försöker jobba ihop pengar 
för att kunna köpa en riktigt fin födel-
sedagspresent. Från 7 år. Gratisbiljet-
ter på biblioteket från 17/10.

ONSDAG 30/10 
MALMÖ CIVILA RYTTARFÖRENING 
KL 13–16:30 
Du som är mellan 13–18 år kan följa 
med Ungas fritid till Jägersrovägen 
och prova på ridning och hästsköt-
sel. Vi träffas utanför mötesplatsen i 
Svedala kl 13 och tar bussen gemen-
samt till Malmö. Aktiviteten börjar 
kl 14 vid Jägersrovägen och slutar 
kl 15:30. Vi är tillbaka ca 16.30 i 
Svedala. Föranmälan krävs. Begrän-
sat antal platser. Ej först till kvarn. Om 
du behöver skjuts från Bara/Klågerup 
till mötesplatsen i Svedala skriv det i 
anmälan. Anmälan sker till Nicole på 
telefon 0709-896424. 

ONSDAG 30/10
DECKARSKOLA MED 
JEANETTE BERGENSTAV
BARA BIBLIOTEK KL 13–15:30
Välkommen till skrivandets magiska 
värld! I deckarskolan får du tips om 
hur du hittar på bra idéer, bygger upp 
spänningen och skriver en inledning 
som gör att läsaren bara vill läsa mer. 
Det finns chans att ställa frågor om 
hunddeckarna ”Vargskräck” och ”Kod 
513” samt hur en författare jobbar. 
En livs levande deckarhund kommer 
också att finnas på plats! Från 9 
år. Föranmälan till biblioteket från 
14/10. biblioteket.bara@svedala.se

TORSDAG 31/10
HÖSTLOV – PADDINGTON 2
BARA BIBLIOTEK KL 14
Hemma hos familjen Brown bor en 
ovanlig figur. Björnen Paddington! 
Följ med honom på äventyr i London, 
när han försöker jobba ihop pengar 
för att kunna köpa en riktigt fin födel-
sedagspresent. Från 7 år. Gratisbiljet-
ter på biblioteket från 17/10.

TORSDAG 31/10
HÖSTLOVSPYSSEL
SVEDALA BIBLIOTEK KL 14–17
Kom och pyssla läskigt (djurigt) pyssel 
på biblioteket! Drop-in, Ingen föran-
mälan.

TORSDAG 31/10 
WORKSHOP MED MALIN ERIKSSON 
KLÅGERUPS BIBLIOTEK KL 15
Skapa ett stall med författaren Malin 
Eriksson! Malin vet allt om stall och 
hästar – och om att skriva. Tillsam-
mans gör ni en karta över ert stall, 
hittar på vilka hästar som finns där 
och vilka som sköter om dem. Sedan 
fantiserar ni ihop berättelser som 
utspelar sig i stallet! Du kommer både 
få rita, skriva och berätta om ett av 
världens bästa djur. Från 8 år. Föran-
mälan sker till biblioteket.klågerup@
svedala.se från och med 14/10. 

TORSDAG 31/10
SPÖKVANDRING I BOKSKOGEN
Ungdomar tillsammans med Ungas 
fritid arrangerar en läskig spökjakt i 
bokskogen som du sent kommer glöm-
ma! Vågar du!? Håll utkik på våra 
sociala medier för mer information. 
Facebook: Ungas fritid Svedala kom-
mun. Instagram: @ungasfritidsvedala-
kommun. För dig som är 10–15 år.
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Under hösten spelar Svedala Volleybolls 
damer hemmamatcher i Aggarpshallen. 
Det är fantastiskt att Svedala har ett lag i 
elitserien. Vi kan förvänta oss spänning och 
underhållning på hög nivå när laget tar sig 
an motståndare från hela landet.

Kom till Aggarpshallen och heja fram våra tjejer till nya 
segrar. Låt oss tillsammans fylla hallen!

HEMMAMATCHER
13 oktober Svedala – Värnamo
26 oktober Svedala – Hylte Halmstad
23 november Svedala – Sollentuna
7 december Svedala – Gislaved

Läs mer på www.svedalavolley.com, 
samt www.facebook.com/SvedalaVolley
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ÖPPETTIDER PÅ UNGAS FRITIDS MÖTESPLATSER
Måndag 18–21
Tisdag  STÄNGT
Onsdag  18–21
Torsdag  18–21
Fredag  18–23

Bökebergsgatan 11, Svedala
Henriette Coyets gata 13, Bara
Stensminnevägen 2, Klågerup

Utöver öppettiderna finns vi tillgängliga på dagtid 
vardagar för att förverkliga dina drömmar och idéer 
genom vårt Projektkontor och i våra gruppverksamheter. 
Kom in till oss så berättar vi mer. Välkommen du som är 
mellan 13 och 18 år!

AKTIVITETER PÅ LÖRDAGAR
På lördagar hittar vi på roliga aktiviteter och utflykter. 
Håll utkik i våra sociala medier för mer information 
om kommande aktiviteter i höst!
Facebook: Ungas fritid Svedala kommun
Instagram: @ungasfritidsvedalakommun
App: Ung i Svedala

EXTRAÖPPET FÖR ÅRKURS 6 OCH 7 
PÅ MÖTESPLATSEN I SVEDALA
På mötesplatsen i Svedala håller vi extra öppet på 
onsdagar mellan kl 16–18 för dig i årskurs 6 
och 7. Kom in och fika, spela spel, prata, pyssla eller 
planera aktiviteter med oss.

PROVA PÅ RIDNING PÅ 
MALMÖ CIVILA RYTTARFÖRENING 
ONSDAG 30 OKTOBER KL 13–16:30
Du som är mellan 13–18 år kan följa med Ungas fritid till 
Malmö civila ryttarförening och prova på ridning och häst-
skötsel. Vi träffas utanför mötesplatsen i Svedala kl 13 och 
tar bussen gemensamt till Malmö.Vi är tillbaka ca kl 16:30 
i Svedala. Föranmälan krävs. Begränsat antal platser. Ej 
först till kvarn. Om du behöver skjuts från Bara/Klågerup till 
mötesplatsen i Svedala skriv det i anmälan. Anmälan sker 
till Nicole på telefon 0709–89 64 24.

SPÖKVANDRING I BOKSKOGEN
TORSDAG 31/10
Ungdomar tillsammans med Ungas fritid arrangerar en 
läskig spökjakt i bokskogen som du sent kommer glömma! 
Vågar du!? Håll utkik på våra sociala medier för mer infor-
mation. För dig som är 10–15 år.

ÖPPET HUS PÅ MÖTESPLATSEN I SVEDALA
TORSDAG 7 NOVEMBER, KL 18–21
Kom in och se hur vi har det på mötesplatsen i Svedala, vi 
håller öppet för alla åldrar denna kväll! Det kommer finnas 
spel, lekar, tipsrunda och annat kul. Vi bjuder dessutom på 
fika och snacks.

Marie Mogensen, Helena Moldenhawer, David Gustavsson, 
Katarina Mårtensson, Anders Lundström och Ellionor Lundin.

KÄNNER DU TILL MÖTESPLATS LINDEN?
Till Mötesplats Linden är du med någon form av psykisk ohälsa välkommen. 
Det är kostnadsfritt och öppet varje vardag. På Linden kan du delta i olika 
aktiviteter eller bara vara en del i den sociala gemenskapen. Ibland gör vi 
utflykter. En lördag i månaden har vi öppet och då är även barn välkomna.

Besökarna på Linden har fått lov att beskriva vad Linden betyder. 
Två besökare har valt att beskriva Mötesplats Linden såhär:
”Linden för mig betyder gemenskap, här kan man vara som man är och 
prata om högt och lågt”
”Mycket glädje, värme och hopp. Ett stort stöd för att klara vardagens 
svårigheter”
Är du nyfiken på Lindens verksamhet? Välkommen till oss! Vi finns på 
Lindgatan 3 i Svedala.

”MYCKET GLÄDJE, 
VÄRME OCH HOPP. 

ETT STORT STÖD 
FÖR ATT KLARA 
VARDAGENS 

SVÅRIGHETER”

Mötesplats Linden drivs i samarbete med Avory Inspiration och den ideella anhörig- och brukarföreningen Caos Café.

SVEDALA VOLLEYS ELITSERIELAG
HEMMAMATCHER HÖSTEN

I september på eventet White Guide Junior och 
Senior utsåg en jury Sveriges bästa skol- och 
seniormåltider. Svedala kommun var nomine-
rad i sex kategorier och de nominerade var 
självklart på plats. 

VI KAN STOLT BERÄTTA ATT:
• vår måltidschef, Marie kom på tredje plats i kategorin 

Årets Måltidschef
• Helena, kock på Klöverstugans förskola kom tillsam-

mans med förskolans barn och personal på femte plats, 
både som Årets Förskolekock och Årets Förskolekök

• kockarna på Aggarps skolrestaurang, David, Ellionor, 
Katarina och Anders kom tillsammans med skolans 
elever och personal på sjunde plats som Årets Skolres-
taurang och nionde plats som Årets Klimatkök. David 
kom även på åttonde plats som Årets Skolkock. 

OM WHITE GUIDE JUNIOR OCH SENIOR
Juryn som ätit på drygt 250 förskolor, skolor och senior-
boenden i landet bedömde smak, näring, måltidsmiljö, 
service, pedagogiskt samarbete, engagemang från rektorn, 

SVEDALA I 
WHITE GUIDE JUNIOR 2019

kommunala satsningar, hållbarhet och andra parametrar 
som bidrar till att höja måltidsupplevelsen för matgästerna. 
Juryns utlåtande finns samlat i en bok där de beskriver 
Svedala som att vara på väg att bli en av landets starkaste 
måltidskommuner.

MED UNGAS FRITID
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MINIMYS MED TRUBADUR HELENE SKOGSPIL
SVEDALA BIBLIOTEK FREDAG 8/11 KL 9:30
Härligt sjung-gung med det klassiska barnvisarvet för de 
yngsta. Helene Skogspil sjunger och spelar gitarr med 
barnen. I pippiväskan som alltid är med på sångstunderna 
finns figurer som relaterar till barnvisorna. För de yngsta 
barnen. Gratisbiljetter på biblioteket från 21/10. 
Begränsat antal platser. 

MYSTERIEKVÄLL! 
SVEDALA BIBLIOTEK TORSDAG 14/11 KL 19
Bygdens skvallertant Asta Granqvist har hittats död – och 
efter noggrant detektivarbete har skaran av misstänkta 
mördare kokats ner till en handfull. Men vem är egentligen 
den skyldige? Teaterföreningen Svea Matea underhåller 
med dramatiserad bakgrundsinfo, men du får även klura på 
egen hand under en tipsrunda i centrala Svedalas mörkaste 
gränder... Rek. ålder från 12 år. Föranmälan till biblioteket 
från 24/10. Begränsat antal platser. Vid stort intresse kom-
mer en extra mysteriekväll att äga rum även den 13/11. 
Pris 50 kr. Gratis för barn under 18 år.

WORKSHOP MED SKRIVPEDAGOG
SVEDALA BIBLIOTEK TORSDAG 21/11 KL 17:30
I denna workshop ger skrivpedagogen Nina Paulnitz dig 
chansen att på allvar komma igång med ditt skrivande! 
Med handfasta verktyg, tips och övningar lotsar hon dig vi-
dare i skrivandets konst under denna 2.5 h långa workshop 
Oavsett vad du vill skriva om, så är detta tillfället för dig! 
Samarrangemang med ABF Sydvästra Skåne. Föranmälan 
till biblioteket från 31/10. Begränsat antal platser.

LÄSHUNDEN HARRY KOMMER TILL BARA BIBLIOTEK
BARA BIBLIOTEK LÖRDAG 23/11 KL 11–13 
Biblioteket får besök av pedagoghunden/läshunden Harry! 
Träna din läsning och boka in en mysig lässtund med en 
lurvig lyssnare. Ta gärna med din favoritbok! Efteråt kanske 
han visar dig några av sina tricks. För barn mellan 7 och 
10 år. Föranmälan till biblioteket från 11/11.

SE SUNE VS. SUNE PÅ FLAMMAN PÅ STUDIEDAGEN! 
SVEDALA BIOGRAF FLAMMAN 29/11 KL 13
För alla skollediga visar vi lite film. Fira Sunes namnsdag 
med att se den senaste Sune-filmen! Gratisbiljetter på 
biblioteket från 15/11. 

HUNDEN RUNDS SNÖIGA JUL
SVEDALA BIBLIOTEK LÖRDAG 23/11 KL 11
För åldrarna 1–5 år. Vi tjuvstartar julen med ett besök 
av Hunden Rund, juldans och pyssel. Kom på julmys 
på biblioteket! Gratisbiljetter på biblioteket från 8/11.

FAMILJELÖRDAG: TEATERFÖRESTÄLLNING MED 
OKNYTTSFÖRVALTNINGEN
KLÅGERUPS BIBLIOTEK LÖRDAG 30/11 KL 10–13
Årets sista månad står för dörren. Gå en tipsrunda, pyssla 
och fika på glögg, pepparkakor och annan fika. Klockan 
11 får biblioteket besök av Oknytts-förvaltningens inspektör, 
som ska leta efter tomtar, troll och andra oknytt i bibliotekets 
vrår och skrymslen. Barn och vuxna får veta mer om oknyt-
tens natur och historik. Tillsammans genomför vi en grundlig 
besiktning av lokalerna efter närvaro av allehanda oknytt. 
Begränsat antal platser. Från 4 år. 

SKÅNSKT YLLEBRODERI FRÅN FÖRR TILL VÅRA DAGAR 
SVEDALA BIBLIOTEK ONSDAG 6/11 KL 19  
Kristina Persson, brodös från Fjälkinge, berättar om 
skånskt yllebroderi från förr till våra dagar. Biljetter på 
biblioteket från 17/10. Pris 50 kr.

UTGRÄVNINGARNA I VÄRBY
BARA BIBLIOTEK TORSDAG 7/11 KL 19  
Inför nybygge i utkanten av Bara gjordes en arkeologisk 
utgrävning i mars-april 2019. Syftet med den arkeologis-
ka utgrävningen var att se om upprinnelsen till den medel-
tida byn Värby kunde finnas där. På föredraget presente-
rar Aja Guldåker från Kulturen i Lund lite av resultaten och 
visar bilder från utgrävningen. Gratisbiljetter på biblioteket 
från 24/10.

MOLEKYLÄR GASTRONOMI – 
ELLER VAD SOM HÄNDER I KÖKET NÄR VI LAGAR 
MAT, KLÅGERUPS BIBLIOTEK TISDAG 12/11 KL 19
Varför skär sig bearnaisesåsen? Hur blir gammalt bröd 
som nytt? Går det att rädda grå choklad? Per-Olof Hegg 
är professor i livsmedelsteknologi och expert på vilka 
kemin bakom matlagning. Under sitt föredrag kommer han 
berätta om fenomenet smakmäkling, som gör att rysk kavi-
ar och vit choklad trots sina olikheter passar perfekt ihop. 
Arrangeras i samarbete med Lunds universitets forskartur-
né. Gratisbiljetter på biblioteket från 28/10.

INSEKTER TALAR KEMISKA – DET KAN VI UTNYTTJA 
BARA BIBLIOTEK TISDAG 27/11 KL 19 
Det kemiska språket, dvs molekyler som uppfattas av 
lukt- eller smaksinnet och påverkar beteendet, är det mest 
spridda sättet för informationsspridning bland levande 
varelser. Insekter är inget undantag. Olle Anderbrant, 
professor i kemisk ekologi vid Lunds universitet ger oss 
en snabbkurs i hur forskningen går till och vilka praktiska 
möjligheter som finns. Arrangeras i samarbete med Lunds 
universitets forskarturné. Gratisbiljetter på biblioteket från 
13/11.

NOVEMBER

FÖRELÄSNINGAR
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VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEK.SVEDALA.SE

BIBLIOTEKEN I SVEDALA HAR NY HEMSIDA
Nu finns all information på en och samma plats! Nu kan du söka efter böcker, 
se alla bibliotekens evenemang, läsa nyheter från biblioteken och mycket mer 
på www.bibliotek.svedala.se. Prova att gå in och aktivera din lånehistorik 
eller recensera din favoritbok! 

LÅNA STRÖMMAD 
FILM VIA BIBLIOTEKET
Via filmtjänsten Cineasterna kan du nu låna strömmad 
film från ett utbud av 2 500 filmer för både barn och 
vuxna, och spela dem på din tv, dator, surfplatta eller 
mobil. Allt du behöver är ett lånekort och en pinkod hos 
biblioteken i Svedala. Läs mer om tjänsten på bibliote-
kens hemsida.

På biblioteken i november
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Svedalas nya konstgräsplan kommer att an-
läggas med rester från sockerrörsproduktion 
istället för nermalda bildäck. 

Den enskilt största källan till spridning av mikroplaster i 
miljön är däckslitage från vägtrafiken. 
Ungefär 8 –10 000 ton sprids årligen längs de svenska 
vägarna i form av gummipartiklar. Den andra stora sprid-
ningsvägen till miljön är återanvändning av bildäck för 
tillverkning av gummigranulat som används som utfyllnad 
i konstgräsplaner. Dessa bidrar med cirka 1 500 –2 500 
ton mikroplaster varje år. Lokalt handlar det om cirka 3 ton 
gummigranulat/spelplan och år.

Konstgräsplanerna av bildäcksgranulat är problematiska på 
grund av risken för att giftiga ämnen så som cancerfram-
kallande och hormonstörande PAH:er och tungmetaller från 
granulaten kan läcka ut i den närliggande Segeån. 

Siv Malmberg tilldelades priset som årets seniorinspiratör 
för sitt ideella arbete som Qi Gong-ledare. 
Socialnämnden ska årligen dela ut ett pris till den eller 
dem som utfört en bra insats för äldre i kommunen. Privat-
personer, föreningar och företag kan bli nominerade samt 
nominera. 

INOM OMRÅDE VÅRD OCH OMSORG FINNS TVÅ 
STIFTELSER ATT ANSÖKA OM BIDRAG UR: 

• Svedala sociala samstiftelse 
• Syskonen Amanda och Gustaf Danielssons   

i Lilla Bramstorps stiftelse. 

Båda stiftelserna är till för att främja barn- och ungdomsvård 
samt att bistå äldre och personer med funktionsvariation. 
Bidrag utgår inte till ändamål som enligt lag ska tillgodoses 
med skattemedel. 

De små plastpartiklarna förs också lätt iväg med dagvattnet 
och riskerar att spridas ut i naturen. Därför har kommunen 
nu också inlett en satsning på att installera granulatfällor i 
dagvattenbrunnar där vi vill fånga upp partiklarna.

Genom att anlägga en sarg runt befintliga och nya planer 
hoppas vi kunna minska risken för att granulaten sprids vi-
dare till miljön. Det nya biologiskt nedbrytbara materialet är 
en restprodukt från sockerrörsproduktionen. Vi arbetar för att 
minimera åtgången på materialet genom de nya sargarna 
och granulatfällorna. 

Biogranulat är ett led i kommunens arbete för en hållbar 
utveckling. Här blir det tydligt hur pass nära de ekologiska, 
sociala och ekonomiska aspekterna hänger ihop. Genom 
att samla olika kompetenser får vi bäst förutsättningar för att 
hitta lösningar som gynnar både ekologiska, ekonomiska 
och sociala värden. 

HÄR ÄR ÅRETS 
SENIORINSPIRATÖR

MED FÖLJANDE NOMINERING 
UTSÅGS SIV TILL ÅRETS SENIORINSPIRATÖR:
”Siv Malmberg leder sedan 2007 Senior Qi Gong i PRO’s 
regi på Folkets hus i Svedala och inspirerar ett stort antal 
deltagare varje vecka. Hon visar med sin positivitet och sin 
glädje hur bra det är att röra på sig. Siv visar i praktiken 
att alla kan delta utifrån sina förutsättningar, det finns inga 
krämpor som begränsar. Siv skapar en känsla av gemenskap 
och trivsel som är värd mycket!”
Vård och omsorg gratulerar Siv till utmärkelsen!
Priset delades ut under årets seniordagar.

ÖVRIGA NOMINERADE VAR:
Petra Karlsson, aktivitetshandledare 
Holmagårdens dagcentral
Bodil och Petra, aktivitetshandledare 
Holmagårdens dagcentral
Eva Karlsson, Svedala anhörigförening
Camilla Svensson, undersköterska Toftaängen
Mona Ekström och Kenneth Hardborn, 
driver vidare Senior Sport School från 2017
Kerstin Jönler, mormor
Kontakta Moa Blom om du vill ta del av de fullständiga 
nomineringarna. moa.blom@svedala.se, 040-626 81 87.

MISSA INTE MÖJLIGHETEN 
ATT NOMINERA NÄSTA ÅRS SENIORINSPIRATÖR!
Finns det någon i din närhet, person, förening eller 
företag som du tycker gör en bra insats för de äldre?

Skicka in ditt förslag med motivering till 
registrator.sn@svedala.se senast 31 januari 2020.

SVEDALA SOCIALA SAMSTIFTELSE 
För att söka bidrag ur Svedala sociala samstiftelse 
så måste du vara folkbokförd och boende i Svedala 
kommun. Bidrag kan lämnas till både enskilda personer 
och organisationer.

SYSKONEN AMANDA OCH GUSTAF 
DANIELSSONS I LILLA BRAMSTORPS STIFTELSE 
För att söka bidrag ur Syskonen Amanda och Gustaf Da-
nielssons i Lilla Bramstorps stiftelse ska du vara folkbokförd i 
Svedala kommun och boende i före detta Börringe försam-
ling. Bidrag kan lämnas till enskilda personer. 

ANSÖKAN 
Skriftlig ansökan till respektive stiftelse ska skickas senast 
23 november varje år. 

Du kan ansöka på Svedala kommuns webbplats 
www.svedala.se/stipendier-fonder-vard-och-omsorg. 
Det går även bra att skicka in din ansökan till 
Svedala kommun, Vård och omsorg, 233 80 Svedala. 

DAGS ATT 
ANSÖKA OM 
FONDMEDEL! FÖR MER INFORMATION: 

INGRID KJELLBERG, ADMINISTRATÖR, 040-626 81 73
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Socialnämndens ordförande Per Mattsson (M) tillsammans med årets 
seniorsinspiratör Siv Malmberg.

FRÅN ”DÄCKADENT” TILL 
BIOLOGISKT NEDBRYTBAR 

SPELPLAN I SVEDALA KOMMUN



KALENDER

 2019-09-02–12-12
Seniorgymnastik
Kl 12–14 
Holmagården och 
Svedala sporthall

 2019-10-25
Träffas och trivs
Kl 13:30
Stella dagcentral

 2019-10-26
Klädbytardag
Mötesplats Linden

 2019-10-26
Lions Bara loppis i 
Klågerup
Kl 10–13
Gamla brandstationen, 
Klågerup

 2019-10-26–10-27
Oljemålningar av Åke 
Ziegenfeldt
Kl 11–15
Galleri KVIS, Svedala

 2019-10-26–10-27
Konst: Tegelbruk och 
återbruk
Kl 11–15
Galleri KVIS

 2019-10-26
Svedala Volleys 
elitserielag
Svedala–Hylte 
Halmstad
Kl 15–17
Aggarpshallen, Svedala

 2019-10-26
Spökvandring
Kl 19
Torups slottspark

 2019-10-27
Yddingeloppet
Kl 9–13
Torup, Bokskogen

 2019-10-27
Spökvandring
Kl 18 och kl 19:45
Torups slottspark

 2019-10-28
Reptilcenter
Kl 14–14:30
Bara bibliotek

 2019-10-28
IT-hjälp – mobiler  
och läsplattor
Kl 14–15:30
Stella dagcentral

 2019-10-28
Höstlovspyssel
Kl 15–17
Bara bibliotek

 2019-10-29
Sagostund för barn 
3–6 år
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2019-10-29
Höstlov på Statarmuseet
Kl 10–15
Statarmuseet

 2019-10-29 
(varje tisdag) 
Öppen dörr – En 
mötesplats för alla
Kl 17–18:30
Svedala församlingshem

 2019-10-29
Spökvandring
Kl 18 och kl 19:45
Torups slottspark

 2019-10-29
Skorv. spigg och ålgräs 
– föreläsning med 
Patrik Svensson
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2019-10-30
Deckarskola med  
Jeanette Bergenstav
Kl 13–15:30
Bara bibliotek

 2019-10-30 
(varje onsdag)
Språkcafé
Kl 15:30–17:30
Svedala bibliotek

 2019-10-30 
(varje onsdag)
Onsdagsträff med 
Bygg och miljö
Kl 16–19
Kommunhuset, Svedala

 2019-10-30
Spökvandring
Kl 18 och kl 19:45
Torups slottspark

 2019-10-31
Höstlovsfilm: 
Paddington 2
Kl 14–16
Bara bibliotek

 2019-11-01
Träffas och Trivs – 
Besök av Anna-Stina 
Hultgren Lööw
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-11-01
Spökrunda ”Pestens 
hus”
Kl 19–23
Kulturhuset Flamman

 2019-11-01
Spökvandring
Kl 18 och kl 19:45
Torups slottspark

2019-11-01
Spökrunda  
”Pestens hus”
Kl 19–23
Kulturhuset Flamman

 2019-11-02–11-03
Oljemålningar av 
Åke Ziegenfeldt
Kl 11–15
Galleri KVIS, Svedala

 2019-11-02–11-03
Konst: Tegelbruk och 
återbruk
Kl 11–15
Galleri KVIS

 2019-11-02
Spökvandring
Kl 18 och kl 19:45
Torups slottspark

 2019-11-03
Spökvandring
Kl 18
Torups slottspark

 2019-11-04
Bebisbibblan
Kl 9:30–11:30
Klågerups bibliotek

 2019-11-04
Juristjour
Kl 15–17
Svedala bibliotek

 2019-11-05
Sagostund för 
barn 3–6 år
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2019-11-05
Bokfika
Kl 13:30 –15
Svedala bibliotek

 2019-11-05
Filmklubb för vuxna
Kl 15–17
Klågerups bibliotek

 2019-11-05
Fika för livet – 
föreläsning med Peggy 
Dicksdotter Hermansson
Kl 19:15
Kulturhuset Flamman

 2019-11-05  
(varje tisdag)
Träna teater – 
Vuxengrupp
Kl 19:30–21
Svedala Folkets Hus

 2019-11-06
Om skånskt yllebroderi
Kl 19–20
Svedala bibliotek

 2019-11-07
Bokfika
Kl 14–15:30
Bara bibliotek

 2019-11-07
Juristjour
Kl 15–17
Bara bibliotek

 2019-11-07
Om utgrävningarna 
i Värby
Kl 19–20
Bara bibliotek

 2019-11-08
Träffas och Trivs 
– Boktips
Kl 13:30–15:30
Stella dagcentral

 2019-11-09
Lions loppis Svedala
Kl 10–13
Hörnet Åbjörngatan/
Gjuterigatan, Svedala

 2019-11-09
Arkivets dag
Kl 11–16
Statarmuseet, 
Bara/Torup

 2019-11-10
Fira Fars dag
Kl 11–16
Statarmuseet

 2019-11-11
Prova brädspel
Kl 16–19
Bara bibliotek

 2019-11-12
Sagostund på Bara 
för barn 3–6 år
Kl 10–10:30
Bara bibliotek

 2019-11-12
Novellkväll med macka
Kl 17:30–19
Svedala bibliotek

 2019-11-12
Aktieträff med Inwido 
och European Institute 
of Science AB (EURIS)
Kl 18:30–21
Svedalahallen 
(Svedala Tennisklubb)

 2019-11-12
Forskarturnén: 
Molekylär gastronomi
Kl 19–21
Klågerups bibliotek

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 2019 med reservation för ändring:   
29 november.

Fotograf: Anna Kroon, Robert Karlsson, Kulturen i Lund, 
June Förlag och P-O Hägg, Pexels/Pixabay, Swedish 
film, Danne Eriksson, Patrik Bergenstav, Moa Blom.

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
13 november kl 17:00,    
27 november kl 09:00,    
(28 november),     
11 december kl 19:00

Kultur- och fritidsnämnden 
6 november, 4 december kl 18:30

Teknisk nämnd 
19 november, 10 december kl 17:00

Socialnämnden 
7 november, 5 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


