
APRIL & MAJ 2020

Äntligen är våren på ingång. Kvällarna blir ljusare, naturen 
börjar spira, solen börjar värma och vitsipporna leker tittut.
Här får du njuta av årets första nummer av SvedalaNytt.
Vi önskar dig en riktigt härlig påsk.

VÄLKOMMEN TILL 
SOMMARGATAN
Mellan den 1 april och 30 september 
är vår ambition att skapa en trivsam 
sommargågata av två delar av Storgatan 
som inbjuder till tryggt flanerande och 
ger möjlighet till mer aktiviteter i form av 
bland annat inbjudande uteserveringar. 

SVEDALA 
FRÅN 

“FÖRR”
SIDAN 8
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Du som kommuninvånare har möjlighet att skriftligen 
ställa en fråga till ansvariga politiker. Frågestunden är 
onsdag 27 maj kl 18 och startar en timme innan 
kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde. 

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 och du kan inte heller vara 
anonym. Om du vill får du gärna läsa upp din fråga för 
kommunfullmäktige. För att ha möjlighet att förbereda 
svaret behöver vi få din fråga senast under måndagen 
18 maj 2020. Din fråga besvaras av en ansvarig politiker 
som kan vara ordföranden i kommunstyrelsen eller en 
ordförande från någon av de andra nämnderna – det 
beror på din fråga. 

STÄLL DIN FRÅGA TILL DE 
LEDANDE POLITIKERNA

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 din fråga till oss via mejl eller post. Märk ditt mejl 
eller brev med ”Allmänhetens frågestund”. Du kan också 
lämna in din fråga till Kundservice i kommunhuset i 
Svedala tätort.

registrator.ks@svedala.se
Kanslienheten, Svedala kommun, 233 80 Svedala

POPULÄR CYKELVÄG MELLAN KLÅGERUP OCH BARA
Det har blivit säkrare för dig att ta cykeln eftersom en av 
cykelvägarna som Skåne satsar på är den 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 mellan Klågerup och Bara 
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!

FLER CYKLISTER PÅ NYA CYKELVÄGAR 
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. 

Energimyndigheten har uppmärksammat satsningen som be-
viljat Region Skåne pengar till en marknadsföringskampanj 
av ett 10-tal nya cykelvägar. 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 
de inte aktivt marknadsför cykelvägen. Efter testperioden 
ska de utvärdera insatsen och förhoppningen är att Region 
Skåne och vi skånska kommuner ska tillsammans finna en 
effektiv metod för marknadsföring av ny infrastruktur.

”Cykelvägsplan för Skåne” finansierar satsningen på cykel-
infrastruktur i Skåne och den blir färdigställd under projekt-
perioden 2018–2020.

GÅR DET ATT ”FÅ HJULEN ATT SNURRA” OCH SPARA 
PENGAR, HÄLSA, PLATS OCH ENERGI PÅ SAMMA GÅNG?

Hur mycket hade du sparat i hälsa, tid och pengar om du 
hade bytt ut bilen mot en cykel?
Visste du att 75% av Svedala tätort nås inom 10 minuters 
cykelavstånd? För de lite längre avstånden kan elcykel vara 
ett bra alternativ. Med en elcykel når du cirka 140 km på 
1 kWh jämfört med cirka 5 km för en elbil. Cykelvagnar 
och lastcyklar kan underlätta för dig för att lösa träningen, 
vardagstransporterna och inköpen utan bil. Du kan ta med 
vikcyklar gratis på kollektivtrafiken. Med fler lokala inköp 
stärker vi den lokala handeln och folklivet. Fler av oss 
invånare som möter varandra på gatorna bidrar till att stärka 
tryggheten och samhörigheten.

Forskning visar att elever som går och cyklar till skolan får 
en bättre inlärning än barn som blir skjutsade i bil. Vanor blir 
etablerade som bekant tidigt och följer med oss under resten 
av livet. För varje bilparkering behöver vi i genomsnitt 22 
kvadratmeter asfalterad yta inklusive svängrum. Motsvarande 
yta för en cykel är cirka 2 kvadratmeter. Om vi kan minska 
ner de hårdgjorda parkeringsytorna skapar vi mer plats för 
bostäder, grönytor och förskolor. Fler grönytor leder till mindre 
risk för översvämningar vid kraftiga skyfall. Grönskan bidrar 
också till att sänka bullernivåerna och jämna ut temperaturen 
så att vi blir mindre sårbara vid en värmebölja. 
Välkommen att berika och upptäcka våra lokala cykelvägar 
du också!

LÅNA ELCYKEL!
Just nu har vi utlåning av elcykel i Svedala men inom kort 
erbjuder vi även det genom Bara bibliotek. Vi planerar att 
börja med utlåning i Bara efter påsk och två månader framåt 
med reservation för eventuella ändringar. Då är ni välkomna 
att testa ett effektivt och roligt transportmedel som vi hoppas 
kan inspirera dig som kommuninvånare till att prova cykel-
vägen mellan Bara och Klågerup eller kanske prova bilfri 
arbetspendling eller inköp. På biblioteket hittar du tips på 
böcker om cykling och cykelutflykter i närområdet.

EARTH HOUR
28 MARS KL 20:30
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*DU KAN KÄNNA 
LYCKORUS OCH 
VÄLBEFINNANDE

OVÄNTADE EFFEKTER 
AV CYKLING*

Håll utkik på svedala.se/elcykel 
och Svedala kommuns Facebooksida

Lördag 28 mars kl 20:30 är det Earth Hour. Timmen där vi tillsammans 
skickar ett meddelande globalt till våra politiker att agera mer kraftfullt i 
klimatfrågan. Gör skillnad genom att delta i Earth Hour Challenge där du 
kan mäta och minska din klimatpåverkan och bidra till att öka den biologiska 
mångfalden. Earth Hour Challenge – Utmana dig själv, vänner, kollegor eller 
dina samarbetspartner. Det skulle krävas fyra jordklot om alla på jorden levde 
som vi gör i Sverige idag. Det är dags att ta ett större ansvar för vår miljöpå-
verkan, och det går faktiskt lätt att göra skillnad. När vi är många som gör små 
saker skapar vi stor förändring. Anmäl dig därför till Earth Hour Challenge – ett 
roligt sätt att tillsammans agera för klimatet, djur och natur. Du kan delta som 
privatperson, med din skola eller arbete. Earth Hour Challenge är ett samar-
bete mellan WWF och appen Deedster. Räkna ut ditt klimatavtryck, quizza 
dig till ökad kunskap om hållbarhet och klimat samt sänk ditt avtryck genom 
mikrouppdrag, så kallade ”Deeds”. Du kan sen följa dina framsteg och se hur 
mycket koldioxidutsläpp du sparar, live i appen. 
Mer information på wwf.se/earthhour. 



Tillsammans med tio andra kommuner medverkar Svedala 
i Svenskt Näringslivs årliga utvecklingsprogram för ett 
stärkt företagsklimat. För att få delta krävs att näringslivs-
frågor är högt prioriterade, vilket ligger helt i linje med 
Svedalas mål att bli en av Skånes tio företagsvänligaste 
kommuner senast 2022!

Programmets syfte är att förbättra det lokala företagsklima-
tet genom att utveckla kommunernas arbete kring ledar-
skap, kommunikation, digitalisering och service i samband 
med myndighetsutövning. 

– Vi arbetar för att skapa förutsättningar för utveckling och 
tillväxt i befintliga företag och i nyetableringar. Och vår 

UTVECKLINGSPROGRAM GER 
NÄRINGSLIVSARBETET EN EXTRA SKJUTS!

medverkan i programmet vill vi ska synliggöra våra insatser 
för att utveckla företagsklimatet, säger Thomas Carlsson, 
närings- och turismutvecklare.

Utvecklingsprogrammet innehåller utbildningar, inspiration 
och träffar för erfarenhetsutbyte med de andra kommu-
nerna. På träffarna medverkar både tjänstepersoner och 
politiker.

– Vi ser verkligen framemot att under året få samverka 
med kommuner från hela landet med olika utmaningar och 
förutsättningar, säger Thomas Carlsson. Det här kommer ge 
vårt näringslivsarbete en extra skjuts!

TYCK TILL OM FRAMTIDENS 
AVFALLSHANTERING
Vad tänker du på när du hör ordet avfall? Kanske tänker du på soporna 
under diskbänken eller din halvgamla fåtölj? Eller så tänker du att din  
fåtölj är ett kap för någon annan och säljer den vidare? 

Det är dags att sluta se avfall som det sista steget i en produkts liv, utan som 
början på ett nytt. I den gemensamma kretsloppsplanen för 2021–2030 
presenteras mål för att kunna gå mot ett hållbart samhälle. 

Utställning: Vi har tagit fram förslag till en ny renhållningsordning och mellan 
den 25 mars och 29 april kan alla som bor och verkar i Svedala kommun 
ta del av förslaget och lämna synpunkter. Förslag till ny renhållningsordning 
ställer vi ut i kommunhuset och på biblioteken i Bara, Klågerup och Svedala. 

Så kan du tycka till: Alla är välkomna att lämna skriftliga synpunkter. 
Det finns flera sätt att göra det på. För mer info se svedala.se.
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Om du känner för att hjälpa invånarna i Svedala kommun i händelse av en kris, är du 
välkommen att ingå i Frivilliga resursgruppen i Svedala (FRG). FRG är i dag ett trettiotal 
personer som har gått FRG:s grundutbildning och ledarutbildning och kan ställa upp om 
kommunen behöver hjälp. Ersättning vid en ”skarp” insats utgår enligt avtal för deltid 
räddningstjänst.

VAD ÄR FRG?
Frivilliga resursgruppen i Svedala (FRG) fungerar som en resursförstärkning vid en större 
händelse/svår påfrestning. Gruppen kan hjälpa till att informera allmänheten, bistå vid 
utrymningar, transporter och handräckning av skilda slag samt bemanna trygghetspunkter.

FRG GRUNDUTBILDNING
Alla medlemmar i FRG får en 36 timmars grundutbildning med bland annat hjärt-lung-
räddning, brandkunskap, krisinformation, krishantering samt information om kommunens 
RSA (risk och sårbarhetsanalys). Denna grundutbildning är gratis. Utbildningen fördelas 
på 10 tillfällen.

VILL DU BLI EN DEL AV FRIVILLIGA RESURSGRUPPEN?
Vi behöver bli fler för att kunna hantera långvariga kriser. Målsättningen är att bli totalt 
40 FRG medlemmar under 2020. Vi ser gärna intresserade från den norra kommundelen. 
Grundutbildningen beräknas starta under hösten 2020.

För att bli medlem i en Frivillig resursgrupp behöver du vara medlem i en frivillig försvars-
organisation till exempel Svedala Civilförsvarsförening. Det blir du enklast genom en 
anmälan på Civilförsvarsförbundets webbplats: civil.se/bli-medlem. Skicka din intresse-
anmälan om FRG till bo.hansson@svedala.se, 0705–71 61 75.

VILL DU 
HJÄLPA TILL 

VID EN KRIS?

DAGLIG VERKSAMHET 
SÖKER UPPDRAG 
Just nu söker vi på daglig verksamhet fler uppdrag på externa  
arbetsplatser. Vi kan utföra olika uppgifter som till exempel sortering, 
montering, paketering, packa upp varor, djurskötsel med mera.

Daglig verksamhet är anpassad sysselsättning för personer med  
funktionsvariation. En del av oss arbetar på olika arbetsplatser runt om  
i kommunen, ofta med stöd från en handledare från daglig verksamhet.

Har ditt företag ett uppdrag till oss? Hör av dig till  
enhetschef Yvonne Lenander, 040-626 83 03, 
yvonne.lenander@svedala.se
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NYINVIGNING 
AV BARA BADSJÖ
29 maj kl 17–19
Just nu håller vi på att rusta upp utemiljön vid 
friluftsbadet i Bara. Vi gör om hela entrén så att 
den blir mer välkomnande och lättillgänglig för 
alla. Vi ska även anlägga nya picknickytor och 
ny lekplats. Stenläggningen kring Bara badsjö 
ska vi ersätta med gummibeläggning.

Välkommen på nyinvigning! Under invigningen 
kan du bada fram till kl 18:30 och handla i 
kiosken. Birgitta Delring, ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden, inviger ”nya” friluftsbadet i Bara.

VÅRKONSERT I BARA KYRKA
21 APRIL 2020 KL 18:30

”DANSENS DAG” PÅ STORTORGET I MALMÖ
25 APRIL 2020
Dansare från kulturskolan deltar.

STIPENDIEKONSERT I BARA KYRKA
28 APRIL 2020 KL 18:30 
Föräldraföreningen i kulturskolan delar ut sina årliga stipen-
dier till elever som utmärkt sig inom musik, dans, eller bild.

KONSERT PÅ BAKKEN
9 MAJ 2020
Blåsorkestrarna ”mest Luft ” och Happy band” håller konsert 
på tivoli Bakken i Danmark.

ÖPPET HUS SVEDALA KULTURSKOLA
14 MAJ 2020 KL 18–19:30
Kulturskolan avslutar sin rekryteringsvecka med öppet hus 
på Naverlönnskolan/kulturskolan. Barn och ungdomar i 
alla åldrar är välkomna att prova instrument eller kolla in 
vår bildundervisning.

ÖPPET HUS FÖR DANS
19 MAJ 2020 KL 18–19
Denna dag kan du prova på dans i Svedala sporthall. 
Gäller för barn i åk 1–3.

DANS- OCH SLAGVERKSFÖRESTÄLLNING
26 MAJ 2020 KL 18
Utanför entrén på Naverlönnskolan i Svedala.
svedala.se/kulturskolan

Bli din egen chef – ta chansen och ansök till Sommarchefen 2020! 
Vi erbjuder dig mellan 15 och 19 år som är folkbokförd i Svedala kommun möjlighet att starta 

eget i sommar! Som Sommarchef får du under vecka 25 utbildning med allt från marknadsföring 
och idéutveckling till ekonomi och kontakter med andra Sommarchefer. Efter utbildningen får du ett 

startbidrag och möjlighet att under tre veckor, vecka 26–28, utveckla ditt eget företag med stöttning 
av utbildade handledare. Ansökan hittar du på svedala.se/sommarchef

SMAKPROV PÅ VAD SOM 
HÄNDER HOS SVEDALA 

KULTURSKOLA I VÅR
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ANSÖKAN TILL SOMMAR-
SIMSKOLAN ÖPPNAR 1 APRIL
Till sommaren håller vi som vanligt sommarsimskola i 
Bara och Svedala. Ansökan öppnar 1 april.
• Period 1: 15 juni–3 juli i Svedala

(ingen simskola på midsommarafton)
• Period 2:  6 juli–24 juli i Bara
• Period 3:  27 juli–12 augusti i Svedala

Simskolan slutar på onsdag12 augusti eftersom
skolan börjar åter på torsdagen 13 augusti.

Anmäl ditt barn senast 30 april 2020.
Mer information på svedala.se/sommarsimskola

Med reservation för ändringar. Håll utkik på svedala.se/kalender
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Vi har släppt tre nya digitala kartor. Kartan över Kultur-
slingan har fått en ansiktslyftning och får nu sällskap av en 
karta över kommunens sevärdheter och dessutom en stads-
karta från 1908. I stadskartan kan du se ett antal vyer från 

NYA REGLER FÖR ATTEFALLSHUS
Från den 1 mars 2020 utökas storleken på det 
bygglovsbefriade attefallshuset från 25 m² till 
30 m². De nya reglerna gäller enbart om du 
bygger det som ett komplementbostadshus och 
följer de krav som ställs på ett bostadshus. 

Vill du läsa mer om de nya reglerna finns det 
information på svedala.se om vad som gäller 
för ett attefallshus, och hur du går tillväga för 
att göra en bygganmälan. 

Mer information om attefallshus på svedala.se/
attefallsatgarder

Det är mycket att hålla reda på när du ska bygga något. 
Nu kan du få en bra överblick över bygglovsprocessen på 
svedala.se. Vi har uppdaterat vår information för att göra 
det enklare för dig. Du som ska bygga nytt, bygga om eller 
bygga till kan behöva bygglov. Om det du ska bygga inte 
kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en så kallad 
anmälan. På svedala.se får du reda på vad du behöver, 
hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med. 

NYA SPÄNNANDE KARTOR ÖVER SVEDALA
Svedala centrum från tidigt 1900-tal. Du får se bilder 
och läsa om Svedala från ”förr”. Du har alltid tillgång till 
våra digitala kartor via datorn och i mobilen. 
Gå in på svedala.se/kartor.

ARBETET MED NYTT 
IDROTTSOMRÅDE I SVEDALA
Just nu arbetar vi med att anlägga två nya fotbollsplaner i anslutning 
till Aggarpshallen i Svedala. Den 10 december 2019 tog vi första 
spadtaget till de nya fotbollsplanerna vid Aggarpsskolan. Den ena 
planen blir en miljövänlig biokonstgräsplan och den andra en natur-
gräsplan. Vi beräknar att fotbollsplanerna blir klara i slutet av mars 
2021. Naturgräsplanen blir dock spelbar först ett år senare.

OM MILJÖVÄNLIG BIOKONSTGRÄSPLAN
En av fotbollsplanerna är en unik konstgräsplan som är biologiskt 
nedbrytbar. Konstgräsplanen är av biogranulat i stället för gummig-
ranulat. Biogranulatet är gjort av barken från råsockerrör. Fotbolls-
planen saknar latexmatta och gjuts ihop istället för att limmas. Vi är 
bland de första i Sverige med detta koncept för konstgräsplan.

BYGGLOV – SÅ 
FUNGERAR DET!

ONSDAGSTRÄFFAR
Varje onsdag kl 15–17 är du också välkommen till drop-in 
hos Bygg och miljö på Svedala kommun. Våra handläggare, 
inspektörer och administratörer står redo för dina frågor.

Se mer på svedala.se/bygglov
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SVEDALA 
FRÅN 

“FÖRR”

Svedala civilförsvarsförening delar på nationaldagen 
6 juni ut ett stipendium på 3 000 kr till förening, 
organisation eller enskild person för ideellt arbete/
verksamhet inom Svedala kommun. De behöver din 
ansökan senast 1 maj 2020. 

Skicka din ansökan via mejl eller post: 
bo.hansson@svedala.se
Svedala kommun, Bo Hansson, 233 80 Svedala

STIPENDIUM 

ANSÖK HOS SVEDALA 
CIVILFÖRSVARSFÖRENING

Med reservation för ändring av onsdagsträffar. Håll utkik på svedala.se



KURSPAKET – START AUGUSTI 2020

Vuxenutbildning: Vård och omsorg 
Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta som undersköterska 
inom hälso- och sjukvård, LSS och äldreomsorg. 
Studielängd: 3 terminer, heltid. Förkunskaper: Grundskola.

Vuxenutbildning: Barn och fritid
Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som barnskötare eller 
elevassistent inom förskola, skola, fritidsverksamhet eller annan  
pedagogisk verksamhet.
Studielängd: 2 terminer, heltid. Förkunskaper: Grundskola.

Anmäl dig senast 3 juni
Mer info och anmälan på nfvux.se

Vuxenutbildningen 
i Svedala

Du som är 7–18 år och bor i Svedala kommun är välkom-
men på lördagsaktivitet med mindre och större boll. 
Lördagsaktiviteterna är ett samarbete mellan projektet 
Barnens bästa Svedala och Svedala Tennisklubb. 

Vid några tillfällen blir det även boulespel utomhus hos 
Svedala Boule Club. Det finns ledare på plats och föräldrar 
är välkomna att följa aktiviteterna från läktarplats.

Vi samlas i Svedalahallen (tennishallen) bakom Svedala 
sporthall. Åldersgrupper är indelade enligt följande tider:

• Kl 13:15–15:15, 7–9 år
• Kl 14–16, 10–12 år
• Kl 14:45–16:45, 13–18 år 

Det kräver ingen föranmälan. Aktiviteterna är gratis men 
barnen behöver uppge fullständigt personnummer vid 
deltagande. Barnen behöver sportskor för inomhus med 
rena sulor.  

OM BARNENS BÄSTA SVEDALA
Barnens Bästa Svedala är ett projektet som ska främja en 
jämlik hälsa och öka antalet aktiva barn och ungdomar 
samt ledare inom föreningslivet. Barnens Bästa Svedala 
är ett samarbetsprojekt mellan Föreningsrådet i Svedala, 
Svedala kommun, NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne, 
Svenska kyrkan Svedala församling med finansiering av 
Länsstyrelsen Skåne.
Kontakt: Bengt Alm, 0708-40 32 48.

LÖRDAGSAKTIVITET 
FÖR BARN OCH 
UNGDOMAR

I år mellan den 1 april och 30 september stänger vi ner två 
delar av Storgatan inför sommargågata. Följande delar blir 
sommargågata:
• Delen mellan Kyrkogatan och Bankgatan
• Delen mellan Bankgatan och Hantverkaregatan
• Delen mellan Trädgårdsgatan och Långgatan

Det blir gångfartsgata mellan Hantverkaregatan och Träd-
gårdsgatan.

Vår ambition är att skapa en trivsam sommargågata av två 
delar av Storgatan som inbjuder till tryggt flanerande och 
ger möjlighet till mer aktiviteter i form av bland annat in-
bjudande uteserveringar. Storgatan får dessutom nya stora 
blomsterurnor i cortenstål som ska pryda Storgatan året om. 
Vi har också uppdaterat våra riktlinjer för uteserveringarna 
och förser de med ny enhetlig och snygg avskärmning för 
sina uteserveringar. Näringsidkarna hyr avskärmningarna 
av kommunen för en låg kostnad.

TRAFIKINFORMATION 1 APRIL–30 SEPTEMBER
Bilist: Du som bilist får inte köra ett motordrivet fordon på 
gågatan annat än för att korsa den. Det innebär att det 
blir fortsatt möjligt för motordrivna fordon att korsa gågatan 
på alla korsande gator till Storgatan, utmed hela sträckan 
Kyrkogatan–Långgatan, dock högst i gångfart och med 
väjningsplikt mot gående.

Varuleveranser: Vissa fordon får dock köra på gågator till 
exempel varuleveranser till eller från butiker eller motsva- 
rande vid gågatan.

Cyklister: När du cyklar på gågatan eller gångfartsområdet 
är högsta hastigheten gångfart (7 km/timmen) och du har 
väjningsplikt mot gående.

Vi inför också sänkt hastighet till 30 km/timmen på 
Långgatan i Svedala.

VAD GÄLLER UNDER VINTERHALVÅRET?
Under vinterhalvåret är stora delar av Storgatan gång-
fartsområde. I ett gångfartsområde gäller följande 
särskilda krav:
• Du får inte köra fordonet med högre hastighet än  

gångfart. 7 km/timmen räknas ofta som gångfart. 
• Du som är förare har väjningsplikt mot gående.
• Du får inte parkera fordonet, annat än på markerade 

platser. Tänk på att platserna är tidsbegränsade och  
att du ska använda p-skiva.

STORGATAN BLIR 
SOMMARGÅGATA

I år mellan den 1 april och 30 september 
stänger vi ner två delar av Storgatan 

och inför sommargågata.
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TILL DIG 
SOM ÄR 
7–18 ÅR

Med reservation för ändringar. Håll utkik på svedala.se/kalender
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ÖPPETTIDER 

ORDINARIE ÖPPETTIDER PÅ MÖTESPLATSERNA
Måndag, onsdag, torsdag kl 18–21.
Fredag kl 18–23. Tisdag stängt.

ÖPPETTIDER UNDER PÅSKEN PÅ MÖTESPLATSERNA
Måndag, onsdag kl 18–21. Skärtorsdag kl 18–21.
Långfredag stängt.

Utöver våra öppettider finns vi på Ungas fritid tillgängliga 
på vardagar dagtid för att förverkliga dina drömmar och 
idéer genom vårt Projektkontor och i våra gruppverksam-
heter. Kom in till oss så berättar vi mer. Välkommen du som 
är mellan 13 och 18 år! Mer information på svedala.se/
ung-i-svedala.

AKTIVITETER MED UNGAS FRITID

LÖRDAGSAKTIVITETER
LÖRDAGAR 2 MAJ, 9 MAJ OCH 30 MAJ 2020
Håll utkik på Instagram och Facebook för information 
kring våra lördagsaktiviteter.
App: Ung i Svedala
Instagram: ungasfritidsvedalakommun
Facebook: Ungas fritid Svedala kommun

KAUS – KULTUR FÖR ALLA UNGDOMAR I SVEDALA
Är du mellan 13–18 år och vill vara med att påverka kultur-
utbudet i Svedala kommun? Gå med i KAUS! Kaus—Kultur 
För Alla Ungdomar i Svedala är ett projekt som påverkar 
och utforskar kultur för unga i kommunen. Projektet är ett 
samarbete mellan biblioteken i Svedala kommun och Ungas 
fritid. KAUS är finansierat av Region Skåne. 

I KAUS har du chansen att arrangera olika typer av kultur-
ella evenemang. Det kan vara allt ifrån en konsert, en dans- 
eller dj-workshop, eller en föreläsning med till exempel en 
influencer eller en fotbollsspelare.

Tycker du att det är långt till biblioteket? Vill du komma 
hit eller verkar det knepigt? Kanske skulle du gå om du 
bara hade tid? 
Under våren och sommaren träffar du på oss på olika 
platser och i olika skepnader. Då kan vi berätta om vad 
du kan göra på biblioteket idag. Låna strömmad film, 

FÖR DIG SOM ÄR UNG 

prova på green screen, pyssla ett födelsedagskort, spela 
spel och kanske lyssna på en mysig saga. Och du kan 
berätta för oss vad biblioteket kan göra för just dig – 
oavsett hur gammal du är eller hur mycket tid du har. 
Tillsammans ordnar vi det mesta! 
Titta efter BiblioteksExpressen nästa gång du är ute!

VILL DU HA ETT MENINGS-
FULLT SOMMARJOBB? 
Hos oss är du viktig och gör skillnad i någons vardag. Du kan job-
ba på äldreboenden, inom hemtjänsten och med att stötta personer 
med funktionsnedsättning. Du får ett aktivt och varierande jobb som 
ger dig erfarenheter för livet.

Vi söker sommarvikarier som tycker om att jobba med människor och 
har förmågan att möta våra vårdtagare. Arbetet innebär att du möter 
personer som är i behov av din hjälp, ditt stöd och ditt engagemang 
utifrån sin livssituation. Du kan jobba inom hemtjänsten, LSS-boende 
och inom våra särskilda boenden.

VEM ÄR DU?
För att trivas hos oss har du intresse för att jobba med människor. 
Vi ser gärna att du har utbildning inom omvårdnad men det är inget 
krav, erfarenhet av liknande arbete är en merit. Vi söker dig som är 
trygg, ansvarsfull och har ett intresse för att arbeta med personer i 
behov av vård och omsorg. 

I rollen som sommarvikarie är ett gott samarbete med kollegor, 
brukare, anhöriga och chefer mycket viktigt. Du behöver vara 
18 år för tjänsten. Inom verksamheterna förekommer både dag-, 
kvälls- och nattarbete, skriv gärna i din ansökan om du har 
specifikt önskemål kring detta. 

Se mer på jobb.svedala.se

Med reservation för ändringar av aktiviteter och öppettider. 
Håll utkik i våra kanaler!

Har du en idé eller vill du veta mer? 
Kom in till biblioteket, mötesplatserna 
eller kontakta fritidsassistenterna Anna 
eller Stephanie.
anna.lundqvistnilson@svedala.se, 0709–47 83 20
stephanie.georghiou@svedala.se, 0709–89 64 12



Med reservation för ändringar. 
Håll utkik på bibliotek.svedala.se 
eller svedala.se/kalender

STICKLING- OCH FRÖBYTARDAG MED VÅRIGT PYSSEL 
BARA BIBLIOTEK | LÖRDAG 2/5 KL 10–13 
SVEDALA BIBLIOTEK | LÖRDAG 2/5 KL 10–13
Välkommen vår! Ta med en stickling, planta eller frö du fått 
över och plocka något annat spännande med dig hem!  
Vi vårpysslar tillsammans med enklare pyssel för alla åldrar. 

KLÄDBYTARDAG MED BARNKLÄDER 
BARA BIBLIOTEK | LÖRDAG 9/5 KL 10–12:30 
Plagg som du har tröttnat på eller som inte längre passar 
kan bli nya och roliga för någon annan. Kom och byt 
barnkläder på biblioteket, en rolig aktivitet som gör gott för 
miljön. Ta med upp till fem fina och rena plagg på onsda-
gen kl 10–14 eller torsdagen kl 12–19 samma vecka. För 
varje plagg får du en biljett som du kan byta mot ett nytt 
plagg under lördagen. Kläder som blir över skänks vidare.

STUDIEDAG PÅ BIBBLAN – BARNEN I LYCKESKOLAN              
SVEDALA BIBLIOTEK | ONSDAG 12/5 KL 13–15
Träffa författaren Ebba Berg och lär känna Barnen i Lycke-
skolan! Hittills har det kommit nio böcker i den lättlästa 

serien om Lyckeskolan. Här finns Abel som är kär, Karam 
som kan trolla, Amy som skriver låtar med sin bonussyster 
och många fler klasskompisar. Alla har sin egen historia! 
Ebba berättar om hur hon och illustratören Carl Flint har 
skapat personerna och hur hon kommer på vad böckerna 
ska handla om. Alla får också skriva och rita en egen bok! 
Från 6 år. Föranmälan till biblioteket från 27/4. 
  
HUNDEN – MÄNNISKANS BÄSTA VÄN        
BARA BIBLIOTEK | TORSDAG 28/5 KL 19 
Hundpsykolog Charlotte Swanstein vet det mesta om 
hundar. Hon berättar med utgångspunkt från sina böcker 
om hundens utveckling från valp till vuxen hund. Tips och 
frågestund. Biljetter på biblioteken från 14/5. Pris 50 kr.

Svedala Företagsmässa, som skulle ägt rum 18 april, 
har tillsammans med sponsorer, utställare och samar-
betspartners beslutat att flytta årets mässa till lördagen 
den 19 september med anledning av coronaviruset 
(covid-19).
 
Efter att ha följt utvecklingen av coronaviruset önskar vi 
inte att genomföra ett evenemang där folk inte känner 
sig trygga eller bekväma att nätverka, mingla eller um-
gås i stora folksamlingar. Genom vårt ansvarstagande 
hoppas vi kunna bidra till att smittspridningen hålls på 
en så låg nivå som möjligt, säger Alexander Lärnerhem, 
arrangör av Svedala Företagsmässa.
 

Arrangörerna är glada över det stöd de har fått av 
alla, och de känner sig trygga i sitt beslut att flytta 
fram mässan.
 

– Som största samarbetspartner åt Svedala 
Företagsmässa tycker vi det är klokt och 
stöttar Candatia i sitt beslut att flytta mässan 
till hösten. Även vi vill ju ha så många 
besökare och utställare som möjligt till 
detta trevliga event, säger Johan Lundgren, 
kommundirektör Svedala kommun.

SVEDALA 
FÖRETAGS-

MÄSSA FLYTTAS 
TILL HÖSTEN

Alexander Lärnerhem, arrangör av Svedala Företagsmässa.
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Svedala kommun och andra arrangörer har valt att flytta fram vissa evenemang och aktiviteter 
tills vidare. Du hittar aktuella evenemang och aktiviteter på svedala.se/kalender. Du som inte 
har tillgång till internet är välkommen att besöka våra bibliotek i Bara, Klågerup eller Svedala 
och använda deras datorer. Givetvis går det även bra att kontakta biblioteken eller vår 
Kundservice via telefon.

INFORMATION OM CORONAVIRUSET PÅ SVEDALA.SE
Vi har valt att fokusera på att informera om coronaviruset (covid-19) på vår webbplats. Vi upp-
daterar löpande vår information på svedala.se och det är där du får svar på dina frågor om 
hur vi i Svedala kommun agerar. Du är så klart även välkommen att besöka våra bibliotek eller 
kontakta Kundservice, som alltid har aktuell information. 
svedala.se/coronaviruset

Bara bibliotek 040–626 89 70, biblioteket.bara@svedala.se.
Klågerups bibliotek 040–626 89 08, biblioteket.klagerup@svedala.se.
Svedala bibliotek 040-626 82 03, biblioteket.svedala@svedala.se.

Kundservice 040-626 80 00, kommunen@svedala.se.

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

Fotograf: Svedala kommun, Anna Nordström, 
Trafikverket, Scandinav/ Mathilda Ahlberg och 
Susanne Kronholm, Candatia AB, Adobestock.

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

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
1 april kl 19, 29 april kl 19,

27 maj kl 19, 17 juni kl 19

Kultur- och fritidsnämnden 
8 april kl 18:30, 22 april kl 18:30,  

10 juni kl 18:30

Teknisk nämnd 
21 april kl 17, 26 maj kl 17, 

16 juni kl 17

Socialnämnden 
23 april kl 17:30, 14 maj kl 17:30, 

4 juni kl 17:30

 

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




