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Upplev hösten med ny 
cykel- och upplevelsekarta
Se mer på sidan 12

Hösten klär naturen i guldskimrande färger 
och aldrig har naturen varit viktigare än just 
nu. En utflykt eller promenad i vår vackra natur 
ger kraft och ny energi. Vi önskar en skön höst.

PÅ BIBLIOTEKET I 
KLÅGERUP BLIR DET 
FÖRELÄSNING OM 

KONSTNÄREN 
HILMA AF KLINT

SIDAN 14

Välkommen till medborgardialog 
om trygghet och folkhälsa lördag 
26 september. Läs mer på sidan 4



Vår kommundirektör Johan Lundgren blev intervjuad i bland annat TV4, SVT Skåne, Sydsvenskan och Skånska Dagbladet. 
Har ni inte sett hälsningen kan ni gå in på svedala.se/hemesterhalsning 

Harriet Svedman 

HUR UPPLEVER DU CORONATIDEN?
Tragisk, jag känner mig instängd, vet inte hur jag ska 
förklara.

HUR HAR VARDAGEN VARIT?
Det är lite samma sak varje dag. Jag är mycket på mitt rum.

HUR HAR KONTAKT MED ANHÖRIGA VARIT?
Bra, genom telefon och så uppskattar jag plexiväggen. 
Jag hade önskat ett vanligt möte men är tacksam för det 
som finns. 

Frideborg Olsen 

HUR UPPLEVER DU CORONATIDEN? 
Jag är så gammal så jag tar det som vanligt, men det är ju 
klart att saknaden efter mina barn och barnbarn finns men 
den finns ju där även då det inte är corona. Tack och lov 
så finns det telefoner.

HUR HAR VARDAGEN VARIT?
Den är som den brukar. Jag är ju så gammal nu så jag 
vilar mest och läser mycket. Jag kan ju inte dansa mer. 
Förr dansade jag squaredance.

HUR HAR KONTAKT MED ANHÖRIGA VARIT?
Min dotter ringer mig nästan dagligen och vi har möjlighet 
att träffas vid plexiglaset. Det går jättebra. Till höst och vin-
ter blir det ju lite sämre men det är väl bara att ta på sig.

Carin Svensson 

HUR UPPLEVER DU CORONATIDEN? 
I början tänkte jag inte så mycket på det, jag var 
mest rädd för att bli smittad. Sista tiden tycker jag 
att det har blivit långtråkigt. 

HUR HAR VARDAGEN VARIT?
Jag läser många böcker och löser korsord och sitter 
mycket inne i min lägenhet. Jag tycker att vardagen 
har blivit lite tråkig. 

HUR HAR KONTAKTEN MED ANHÖRIGA VARIT?
Jag saknar att träffa mina anhöriga som jag gjorde 
innan det blev besöksförbud. Men jag pratar dagligen 
med dem i telefon, och träffar de ute vid plexiglaset. 
Men det är inte samma sak. Det jag saknar mest 
denna sommar är att jag inte har fått komma upp 
till stugan.

VI BESÖKTE ÄLDREBOENDET HOLMAGÅRDEN I SVEDALA

Coronaviruset har förändrat vardagen för oss alla. 
I kommunen arbetar vi varje dag för att du ska ha det så 
bra som möjligt, känna dig trygg och få den service du 
behöver. Oavsett om du är 1 år eller 100 år, vare sig du 
bor eller jobbar i Svedala kommun. Tänk på att vi finns 
här för att stödja och underlätta. Vi följer ständigt hälso-
myndigheternas rekommendationer och arbetar för att 
anpassa kommunens verksamheter efter aktuella riktlinjer. 

VIKTIGT ATT HÅLLA IGÅNG
Vi bor i en av Sveriges vackraste kommuner. Ge dig ut 
och förundras över de små och stora naturupplevelserna. 
Naturen står och väntar på dig och du kan vara säker på 
att det är en bra medicin i vardagen för att känna dig stark 
och full av energi. Jobbar du hemifrån? Glöm inte bort att 
ta paus och gärna en rask promenad i friska luften. 

TACK FÖR ATT DU HÅLLER UT OCH TAR ANSVAR
VISA OMTANKE GENOM ATT HÅLLA AVSTÅND
I takt med att fler personer provtas för covid-19 i Skåne 
visar statistiken att fler barn, ungdomar och unga vuxna har 
smittats av covid-19. Därför ar det viktigt att alla, oavsett 
ålder fortsätter hålla det rekommenderade avståndet två 
meter mellan varandra. 

HÅLL FAST VID HYGIENRUTINER
Om vi följer de restriktioner som finns så minskar smittsprid-
ningen. Därför är det viktigt att vi fortfarande är försiktiga, 
framförallt med hänsyn till våra äldre och den hårt belasta-
de sjukvårdspersonalen. Tvätta händerna ofta med tvål och 
vatten och undvik röra dig själv i ansiktet.

På sidan 11 och på sista sidan kan du läsa mer om vart 
du kan vända dig för att få hjälp.
 

Svedala kommuns hemesterhälsning i somras skapade 
publicitet i både lokal och nationell media. Den corona-
inspirerade låten med viktigt budskap har nått över en 
miljon människor via både redaktionell press 
och olika kanaler i social media. 

Att med värme och glädje nå ut med ett allvarligt budskap
– Det känns fint att vi med värme och glädje kunde nå ut 
med det allvarliga budskapet att vi måste vara uthålliga i 
det här pandemiläget och fortsätta med att följa Folkhälso-
myndighetens rekommendationer. Håll i, håll ut, håll 
avstånd och ta hand om varandra säger kommundirektör 
Johan Lundgren och tillägger: glöm inte tvätta händerna.

Bilder: André de Loisted

Besöksförbudet på äldreboende upphör den 1 oktober, enligt besked från regeringen den 15 september. I Svedala 
kommun satte vi upp plexiglas utanför våra äldreboende för att bryta isoleringen och möjliggöra möten mellan 
äldre och anhöriga. Vi har besökt Holmagården i Svedala, för att se hur coronatiden har varit hittills.
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Visste du att en familj på fyra personer slänger drygt 1 
kilo mat per dag? Det är inte alls bra, varken för miljön 
eller plånboken. Nu har elever i grundskolan chansen att 
göra en insats och rädda resterna hemma i kylen – och 
samtidigt tävla om 10 000 kr eller 3 000 kr till klasskassan 
och presentkort från Matsmart.se.

SÅ HÄR TÄVLAR DU
Det hela är enkelt. Laga något riktigt smaskigt av resterna 
i kylen, rädda mjölken med kort utgångsdatum eller leta 
fram förra årets grötris i skafferiet och gör ett supersmarrigt 
mellanmål. Fota, filma eller skriv ner receptet och voilà – du 
är en Resterkock!

 bästa resterkock?
Är du skolans

Tävla som klass, grupp eller individuellt. Tävlingen startar 
1 oktober och pågår till 1 december 2020.

VINN MED HJÄLP AV HJÄRTRÖSTER!
När tävlingen kör igång så kan du hjärtrösta på din favorit. 
Flest hjärtröster vinner ett presentkort från Matsmart.se. 
Missa inte det.

Följ i sociala medier:
Fb.me/resterkocken (Facebook)

@resterkocken (Instagram)

NYA LOKALER FÖR HATTSTUGANS FÖRSKOLA
Hattstugans förskola får nya lokaler på Henriette Coyets gata 1 i Bara, på förskolans befintliga tomt. Byggstarten 
beräknas till 2021 och förskolan förväntas kunna tas i bruk i augusti 2023. Under byggtiden kommer verksamheten 
att bedrivas i ersättningslokaler. Den nya förskolan blir två våningar hög och får en annan utformning än de nuvarande 
byggnaderna. Den nya byggnaden tillåter mer utrymme till förskolans skolgård. Förskolan ska kunna ta emot 160 barn
En del av det nya huset blir matsal åt Baraskolans elever. Matsalen är separerad mellan förskola och grundskola. Köket 
blir effektivt utnyttjat till båda skolenheterna.
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MEDBORGARDIALOG OM 
TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA
LÖRDAG 26 SEPTEMBER

På temat ”Trygghet och folkhälsa” bjuder polisen och kommunen in till 
medborgardialog i Svedala centrum, Bara centrum och Klågerup centrum 
lördagen 26 september. 

Svedala centrum på gågatan vid Hemköp kl 9–11
Bara centrum vid ICA kl 11:30–13 
Klågerup centrum vid Matöppet kl 13:15–14:30

Det är rådet för trygghet och folkhälsa som arrangerar medborgardialogen. 
Rådet är Svedala kommuns lokala brottsförebyggande råd. Polisen är med i 
rådet och kommer att vara där med sin husbil samt tjänstepersoner från Gatu- 
och parkenheten, Ungas fritid och Socialtjänsten.

Syftet med medborgardialog är att få en fördjupad bild av medborgarnas 
upplevelse av tryggheten och folkhälsan i sin närmiljö och stärka relationen 
mellan medborgare, kommun och polis. 

Medborgardialogen ska leda till att medborgarna engagerar sig i trygghets-
skapande arbete, stärka kommunens och polisens lokala lägesbilder samt ge 
ökad förståelse av medborgarnas behov.  

DE ÖVERGRIPANDE FOKUSOMRÅDEN OCH MÅLEN 
FÖR ARBETET MED TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA ÄR
• Att öka människors faktiska och upplevda trygghet 
• Att förbättra folkhälsan för barn och unga 0–18 år
• Att motverka våldsbejakande extremism
• Att upprätthålla lokala nätverk kring trygghet och folkhälsa. 

Vill du veta mer om hur rådet för trygghet och folkhälsa arbetar finns det mer  
information om rådet på kommunens hemsida svedala.se. Vår förhoppning är  
att så många som möjligt ska träffa oss och tycka till då det är viktigt att dina  
synpunkter kommer till vår kännedom. 
Vi tänker förstås på att hålla tillräckligt avstånd i dessa coronatider.

Du är varmt välkommen att komma och prata med oss!
KONSTGRÄS PÅ MARBÄCKS-
SKOLANS GRUSPLAN
Marbäcksskolans grusplan har fått konstgräs som inbjuder till 
boll- och spontan lek. Konstgräsplanen innehåller inte gummi-
granulat utan har fyllts på med sand. Gång- och cykelbanan 
öster om planen har asfalterats med röd asfalt för att ge intryck 
av en löparbana och blir cirka 60 meter och markeras med linjer. 

BOR DU I 
SVEDALA KOMMUN?

DÅ SES VI 
26 SEPTEMBER!
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VI HJÄLPER DIG TILL EN 
ENERGI- OCH KLIMAT-
SMART VARDAG
Visste du att du kan få gratis och oberoende 
energi- och klimatrådgivning från din kommun? 
Sedan hösten 2019 samarbetar vi tillsammans med 
Lund, Lomma och Staffanstorp kring rådgivningen.

VI SÄLJER INGET – MEN VI 
ÄR GENERÖSA MED GODA RÅD!
Har du frågor om värmepumpar eller andra upp-
värmningssystem eller är du intresserad av att börja 
producera din egen el med hjälp av solceller? Det 
är några av frågorna som rådgivarna Jörgen, Sara, 
Anders och Karin kan svara på.

Är du företagare? Vi kan hjälpa dig att spara både 
energi och pengar så tveka inte att kontakta oss.
Mer information om energi- och klimatrådgivning: 
svedala.se/energi-och-klimatradgivning 

HAR DU LÅNGT TILL NÄRMASTE 
BUSSHÅLLPLATS?
Eftersom det inte finns bussförbindelser till alla platser i Svedala 
kommun har kommunen avtal med Skånetrafiken om utökad 
trafik. Vi erbjuder närtrafik i områden där det saknas busslinjer. 
Tillköpet omfattar även alla efterfrågestyrda turer på linje 140, 
143 och 153. Du har rätt till Närtrafik om du har mer än två 
kilometer till närmaste hållplats om du bor längs med en vanlig 
busslinje såsom linje 141, 142, 145 och 165. Bor du närmre 
någon av de andra linjerna som har ett glest turutbud har du rätt 
till Närtrafik oavsett avståndet till hållplats. Skånetrafiken Service-
resors fordon kör Närtrafik med personbilar eller specialfordon, 
samordnat med annan anropsstyrd trafik. Från de olika närtra-
fikområdena åker du till närmaste lokala tätort, såsom Svedala, 
Bara eller Klågerup inom kommunen, för att därifrån eventuellt 
fortsätta resan med vanlig busslinje eller tåg. Såhär förbeställer 
du Närtrafik och anropsstyrd trafik:
Beställ genom att ringa 0771–77 44 99. Beställ minst två 
timmar i förväg. Om du ska resa en tidig morgontur är det 
önskvärt att du beställer din resa dagen innan. Beställ minst 
fem arbetsdagar i förväg om ni är en grupp på mer än fyra 
personer. Vill du veta mer kontakta Skånetrafiken.

Det ska vara lätt att göra rätt, och därför påbörjar vi nu ett arbete med att förbättra och 
förenkla din möjlighet att söka bygglov eller göra en bygganmälan hos oss digitalt. 
Arbetet är i full gång och redan i höst planerar vi att lansera nya e-tjänster för bland annat 
anmälan om eldstad, och ansökan om att få uppföra en mur eller ett plank. Det viktigt att 
tänka på följande när du söker bygglov eller gör en bygganmälan digitalt:
• Planera ditt projekt noga. Då blir det lättare och går fortare för oss att fatta ett beslut. 

Information om vilka handlingar vi behöver och vilken handläggningstid du kan  
planera efter hittar du på svedala.se/bo/bygga-bo-och-miljo/bygglov/.

• Skicka din ansökan eller anmälan via vår befintliga e-tjänst eller till e-postadressen 
registrator.bmn@svedala.se. Var noga med att alla handlingar du skickar in är i  
filformatet PDF. 

Arbetet med att ta fram nya och smidigare e-tjänster väntas bli klart i början av 2021  
och vi informerar löpande om digitaliseringen via vår hemsida. 

UTÖKADE TELEFONTIDER HOS BYGGLOVSENHETEN
Nu förbättrar vi tillgängligheten och utökar våra telefontider. Du kan ringa till oss på 
måndagar, tisdagar och torsdagar mellan 10 och 12 på 040-626 80 00. För frågor som 
rör bygglov är det en handläggare du ska prata med, men gäller dina frågor start- eller 
slutbesked, samråd eller tillsyn är det istället en inspektör. Har du frågor om din fastighet, 
handlingar du har skickat in eller om du vill begära ut exempelvis ritningar, så får du hjälp 
med det av vår Kundservice och våra bygglovsadministratörer.

Varmt välkommen att delta i medborgardialogen om ny 
hållbarhetsstrategi. Kommunstyrelsen har fattat beslut om 
framtagande av ny hållbarhetsstrategi i enlighet med 
Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

I en första etapp kommer kommunen att arbeta   
med följande fyra målområden som utgör den
miljömässiga dimensionen i hållbarhetsarbetet:
• mål 6   Rent vatten och sanitet för alla
• mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
• mål 14 Hav och marina resurser
• mål 15 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Vi ser fram emot att, i ett tidigt skede, ta del av dina 
förslag på hur vi gemensamt bäst uppnår målbilden 
lokalt i kommunen. Vi arrangerar medborgardialogen 
vid två tillfällen, i Svedala den 22 september och i Bara/
Klågerup den 1 oktober. Dialogen kommer också erbjudas 

digitalt via webben vid ett senare tillfälle under hösten. 
Evenemanget anpassas utifrån rådande pandemiläge 
(max 50 deltagare). Vi månar om att hålla avstånden. 
Vi bjuder på frukt och kaffe/te.

TILLFÄLLE 1 – Svedala 22 september kl 18–20:30
(Detta tillfälle har redan ägt rum) 

TILLFÄLLE 2 – Bara/Klågerup 1 oktober kl 18–20:30
Plats: lokal kommer att meddelas via e-post efter att din 
anmälan registrerats.

Anmälan: via svedala.se/medborgardialog-hallbarhets-
strategi senast 27 september. Där hittar du även mer 
information om medborgardialogen. 

Vid eventuella frågor kring arrangemanget, kontakta 
strategiskplanering@svedala.se. Varmt välkommen!

HJÄLP OSS ATT TA FRAM EN HÅLLBARHETSSTRATEGI

Svedala kommun har inlett ett samarbete med Nyföreta-
garCentrum Öresund, så att du som vill starta eller nyligen 
har startat företag i kommunen kan få kostnadsfri, konfi-
dentiell och affärsmässig rådgivning av lokala rådgivare. 
Du har också möjlighet att delta i mentorprogram och 
träffa andra nyföretagare via frukostträffar och andra 
aktiviteter.

RÅDGIVNING OCH STÖD
Rådgivning ges på plats i kommunen varje vecka. Den 
lokala rådgivaren är företagare med engagemang i det 
lokala näringslivet och du erbjuds både individuell råd-
givning och informationsträff i grupp. Det går också att få 
rådgivning på engelska, arabiska, persiska och dari samt 
online. 

NÄTVERK OCH AKTIVITETER
Utöver den lokala rådgivningen finns det också ett stort 
aktivitetsutbud: Mentorprogram, Club Eget frukostträffar och 
StartUp Bar för att nämna några. Och årligen utses också 
Årets Nyföretagare i kommunen.

BOKNING AV RÅDGIVNING
All rådgivning samt kostnadsfria informationsträffar bokar 
du på www.nyforetagarcentrum.se/oresund där du även 
hittar information om aktuella aktiviteter samt anmälnings-
länkar till dessa.

KOSTNADSFRI 
RÅDGIVNING 
FÖR DIG SOM VILL 
STARTA FÖRETAG

Anders Nissen, lokal rådgivare, Thomas Carlsson, närings- 
och turismutvecklare och Anne A Marbrandt, VD Nyföretagar-
Centrum Öresund.

Näringsliv
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Som ersättning för 
onsdagsträffarnapå 

Bygg- och miljökontoret 
har vi telefontid kl 15–17. 
Vi uppdaterar löpande om 

läget på vår hemsida.
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Fredag den 4 september, invigde barn, personal och poli-
tiker kommunens nybyggda förskola, Åkerbrukets förskola. 
Förskolan ligger på en uppvuxen lummig tomt och kan ta 
emot 160 barn. 

Invigningen var coronaanpassad och högst 50 personer 
fick delta. 
– Här har vi ett fantastiskt läge där vi kan följa säsongens 
skiftningar genom alla fönster, sa Kristina Elvingsson, rektor 
på Åkerbrukets förskola i sitt välkomsttal och lyfte fram allt 
gott kring förskolans personal och barn som satt i sina barn-
grupper på gården. 

– Det är en unik miljö med den här omgivningen och vi 
försöker verkligen ta hand om arvet, minnena och den 
historia som finns på en plats, när vi ska utveckla den för 
framtiden, sa Linda Allansson Wester (m), kommunstyrelsens 
ordförande.

”SPIRALEN” VID AGGARPSKOLAN ÄR INVIGD 
Tillsammans med Metamorfos Performencegrupp från Österlen, fanfar med Kulturskolan och ett festligt 
konfettiregn, invigde utbildningsnämndens ordförande Hans Järvestam (M) ”Spiralen” vid entrén till Aggarpskolan 
fredagen den 4/9. Konstnär Melissa Henderson berättade för skolbarnen om sina idéer och tankar bakom skulptu-
ren och överlämnade den med orden ”Varsågoda, nu är Spiralen er”! ”Spiralen” är till verkad i stål som lackerats. 
Skulpturens formspråk samspelar med skolans runda arkitektur, associerar till uttrycket ”positiva spiraler” och inbjuder 
till lek. Konstnären fascineras av sambandet mellan matematik, natur och mönster, speciellt matematikens närvaro i 
naturen där spiralformen ständigt återkommer i snäckans form, vindstormar, i havets virvlar i våra egna avlopp när 
vattnet rinner ned. Människans dna-molekyl har en spiralform och Vintergatan är en spiralformad galax.

ÅKERBRUKETS FÖRSKOLA 
ÄR NU INVIGD

– Så härligt att få vara här idag, på den här gamla fina 
gården. Vi vill investera i framtiden för våra barn så att de 
får fina miljöer. Jag vill också belysa att Svedala kommun 
bedriver ett fantastiskt arbete med att utveckla den peda-
gogiska verksamheten, sa Hans Järvestam (m) ordförande i 
utbildningsnämnden.

AVSLUTNINGSTAL OCH BANDKLIPPNING
Sista talaren för dagen var Joakim Ollén, vd för Kunskaps-
porten som äger, förvaltar och lät uppföra Åkerbrukets 
lokaler.
– Det är ni barn som är de viktiga idag, tillsammans med 
era pedagoger och skolledning. Det som är vår mission på 
Kunskapsporten är att utveckla kreativa lokaler och miljöer 
där man kan växa, avslutar Joakim.

Tillsammans med Oksana, ett av Åkerbrukets förskolas barn klipper Joakim Ollén det blågula bandet som final på sitt tal. 

SUGEN PÅ NY LÄSNING?
Nu kan du hitta jättebra böcker på ännu fler ställen! Bibliotekets nya bokskåp 
har suttit uppe på baden i Svedala och Bara hela sommaren och böckerna har 
lånats och lästs flitigt. Nu finns det också skåp i foajéerna på Kuben i Bara, 
Svedala Sporthall och i Aggarpshallen. Vi kallar det BiblioteksExpressen – det 
är när biblioteken i Svedala  flyttar ut på nya ställen! Du får gärna låna en bok 
med dig hem eller läsa den där du är. När du är klar kan du ställa tillbaka den 
eller låna ut den till en vän. Håll utkik efter BiblioteksExpressens bokskåp från 
biblioteken i Svedala, Bara och Klågerup! 

Inom Vård och omsorg finns två stiftelser att ansöka om 
bidrag ur, Svedala sociala samstiftelse och Syskonen 
Amanda och Gustaf Danielssons i Lilla Bramstorps stiftelse. 
Båda stiftelserna är till för att främja barn och ungdomsvård 
och bistå åldringar och handikappade.

SVEDALA SOCIALA SAMSTIFTELSE
Bidrag ur Svedala sociala samstiftelse kan lämnas till 
enskilda och organisationer. För att söka bidrag ur Svedala 
sociala samstiftelse ska man vara folkbokförd och boende i 
Svedala kommun. 

SYSKONEN AMANDA OCH GUSTAF DANIELSSONS
Bidrag ur Syskonen Amanda och Gustaf Danielssons i Lilla 
Bramstorps stiftelse kan lämnas till enskilda. För att söka 
bidrag ur Syskonen Amanda och Gustaf Danielssons i Lilla 
Bramstorps stiftelse ska man vara folkbordförd i Svedala 
kommun och boende i före detta Börringe församling.

Ansökan till respektive stiftelse ska vara oss tillhanda 
senast den 1 november. Bidrag utgår inte till ändamål 
som enligt lag ska tillgodoses med skattemedel.

FONDMEDEL ATT SÖKA
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Ställa dina frågor anonymt till socialtjänsten genom tjänsten Fråga Socialtjänsten på Svedala kommuns webbplats.
På Fråga Socialtjänsten kan du ställa frågor om bland annat föräldraskap, familjerätt, missbruk och ekonomi. 
Vi som besvarar dina frågor arbetar inom Individ- och familjeomsorg samt Arbete och integration. Svaret hittar du 
under rubriken Frågor och svar inom fem arbetsdagar. Här kan du även läsa och ta del av redan ställda frågor 
och svar. Vår förhoppning är att du som besöker oss ska få råd och stöd, och vid behov, information om vart du 
kan vända dig för fortsatt hjälp. Vill du ställa frågor av brådskande karaktär, frågor som rör dig personligen eller 
ansöka om stöd kontaktar du Kundservice på telefon 040-626 80 00. Vid nödsituation på helger och vardagar 
efter kl 16 kan du ringa Sociala Jouren Syd på telefon 112. Du hittar mer information om vilket stöd socialtjänsten 
kan erbjuda dig på Svedala kommuns webbplats.

FRÅGA SOCIALTJÄNSTEN – DIN SOCIALRÅDGIVNING PÅ NÄTET

TÄNK PÅ ATT 
DU KAN VARA 
ANONYM OM 
DU ÖNSKAR



Under vecka 43 deltar kommunens kök och restauranger 
på förskolor och skolor i Climate week (klimatveckan) 
tillsammans med 25 andra kommuner. Detta för att upp-
märksamma hur vi kan påverka matens miljöpåverkan 
med goda och smarta val. 

MATSEDELN UNDER CLIMATE WEEK
• finns på Svedala kommuns webbplats, sök på matsedel 
• består både av fisk och vegetariskt men även av kött 

o fågel, för att visa att det går att äta en del kött och 
ändå vara klimatsmart

• är planerad för att kunna ta tillvara på eventuella rester 
från de andra dagarna på fredagen då skolornas 
matgäster får kombinera sin egen superbowl. Detta är 
kökets variant på poké bowl. Grunden kan till exempel 
vara havreris eller potatis och sen får matgästen själv 
välja topping.

MINDRE OCH BÄTTRE KÖTT 
Produktion av livsmedel kan påverka miljön både negativt 
och positivt. Kött är det livsmedel som påverkar mest. Där-
för kan det få stor effekt om man minskar köttportionerna 
eller byter ut några rätter till vegetariska alternativ. Enligt 
Livsmedelsverket äter vi för mycket rött kött för vad som är 
bra för både vår hälsa och miljö. 

Vi väljer att servera mindre men bättre kött till våra mat-
gäster genom att välja svenskt kött och fågel. För oss är 

det viktigt att gynna våra bönder, svensk djurhållning och 
minskad användning av antibiotika. Vi ställer krav på detta 
vid upphandling och följer upp. Färskt kött köper vi in från 
Bondens skafferi som levererar kött från skånska gårdar och 
mjölken kommer från Skånemejerier. 

MER GRÖNT PÅ MATSEDELN
Att välja grönsaker efter säsong och från närområdet är kli-
matsmart. Många barn- och ungdomar äter för lite frukt- och 
grönsaker. Frukt och grönsaker innehåller många närings-
ämnen, bland annat vitaminer, mineraler och kostfiber som 
har en positiv inverkan på hälsan. Därför vill vi ge grönsa-
ker ett större utrymme på matsedeln.

VAD HÄNDER MER UNDER VECKAN?
Förutom god mat så kommer det finnas information om 
hållbara måltider i restaurangerna. Skolorna får tillgång till 
pedagogiskt material, filmer och quiz som kan användas i 
klassrummen.

MINDRE MATSVINN OCH MER MAT I MAGEN
Matsvinn kallas det matavfall som är onödigt, eftersom ma-
ten hade kunnat ätas upp. Måltidsservice som ansvarar för 
kommunens kök arbetar aktivt med att minska matsvinnet. 
Matsedeln planeras så att kockarna kan ta tillvara på rester 
från dagens rätt. Resterna erbjuds som en restfest en annan 
dag eller används i en ny maträtt. Under Climate week 
kommer vi att fokusera ännu mer på att minska matsvinnet.

Klimatveckan – 
Goda måltider 
för smak, hälsa 
och miljö

Information om coronaviruset (covid-19) till dig 
som bor i Svedala kommun och är 70 år eller äldre

Ta hand om er!
Vi på Svedala kommun vill uppmärksamma dig på att 
Folkhälsomyndigheten råder dig som är 70 år eller 
äldre att vara särskilt försiktig och begränsa dina nära 
kontakter.

Du som är 70 år eller äldre tillhör en riskgrupp, vilket 
innebär att det är mycket farligt för dig att bli smittad av 
covid-19. Det är därför viktigt att du skyddar dig själv och 
andra från att smittas av covid-19. Då hjälper du även 
sjukvården som är högt belastad.

Håll ut – det går över
Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensamhet i en 
situation då man behöver hålla sig från andra människor. 
Åtgärderna för att begränsa nära kontakter är under en 
avgränsad tid. Försök att sysselsätta dig med det du tycker 
är roligt och stimulerande.

Så håller du dig frisk
Du bör begränsa dina sociala kontakter, låta bli att åka 
med kollektivtrafik, handla i butiker som apotek och 
mat-varubutiker eller vistas på andra platser där människor 
samlas. Ta istället hjälp av anhöriga eller grannar för att 
till exempel handla mat eller uträtta ärenden.

Behöver du hjälp?
Svedala och Värby församling, med volontärer, är ett 
extra stöd till Svedala kommun under rådande pandemi. 
Om du behöver hjälp med att handla eller uträtta andra 
nödvändiga sysslor ring oss på Svedala kommun på telefon 
040-626 80 00, så samordnar vi kontakten med försam-
lingarna.

Extra insatser för serviceresor
Du som reser med Skånetrafikens serviceresor tillhör risk-
grupper och måste kunna ta dig till sjukhus eller vårdcentral 
på ett tryggt och säkert sätt med minimal risk för smitta. 
Serviceresor har därför vidtagit flera åtgärder för att minska 
smittspridning. Läs om drive-in-provtagning och ensamresor 
på skanetrafiken.se eller ring telefon 0771 77 44 11. 

Information om coronaviruset (covid-19)
Vi rekommenderar dig att hålla dig uppdaterad via olika 
medier som till exempel tv och radio. Du som har internet 
kan besöka vår information på svedala.se/coronavirus. 
Följ också Folkhälsomyndighetens information på folk-
halsomyndigheten.se.

Vår Kundservice finns också tillgänglig för information 
och frågor på telefon 040-626 80 00.
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Viktiga telefonnummer
För allmänna frågor om covid-19, ring 113 13.

För sjukvårdsrådgivning, besök Vårdguiden, www.1177.se 
eller ring telefonnummer 1177, linjen är öppen dygnet runt.

Om du känner oro ring Äldrelinjen, 020-22 22 33.  
Öppet vardagar kl 8–19, helger kl 10–16.

Nationella telefonlinjen på flera språk: 08-123 680 00.  
Öppettider: vardagar kl 9–12 och 13–15.

Vid livshotande tillstånd ring 112.



SÅ HÄR KAN DU PÅVERKA
Det finns flera sätt att delta och påverka Svedala kommuns verksamheter.

SYNPUNKTER OCH FELANMÄLAN – svedala.se/synpunkter-felanmalan 
Har du synpunkter på vår verksamhet? Berätta det för oss! Vi tycker det är värdefullt 
att få ta del av dina tankar, åsikter eller tips. Det ger oss en chans att bli bättre. Även 
när du hittar fel på kommunens egendom uppskattar vi att du felanmäler det till oss.

En synpunkt lämnar du när du vill framföra en synpunkt, åsikt eller tips på vår 
verksamhet – funktion och kvalitet.

En felanmälan gör du vid fel och brister i utemiljön. Det kan till exempel handla 
om klotter, trasig belysning eller hål i gatan. 
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ÖPPETTIDER MÖTESPLATSERNA SVEDALA, 
BARA OCH KLÅGERUP: 
Måndagar kl 18–21. Tisdagar stängt. Onsdagar 
kl 18–21. Torsdagar kl 18–21. Fredagar 18–23.

EXTRAÖPPET PÅ MÖTESPLATSERNA:  
Svedala: varje måndag kl 16–17:30 från 5/10 till 
14/12 för årskurs 6 och 7.  
Bara: varje torsdag kl. 16–17:30 från 17/9 till 
17/12 för årskurs 6. 
Klågerup: Varje onsdag 15:30–17 från 30/9 till 
16/12 för årskurs 6. 

LÖRDAGSAKTIVITETER: 
Under höstterminen kommer Ungas fritid ha lördagsakti-
viteter för dig i åldern 13–18. Har du önskemål eller ett 
förslag? Kom och prata med personalen på någon av 
mötesplatserna och planera en rolig aktivitet! Lördagsak-
tiviteterna kommer vara följande lördagar: 19/9, 26/9, 
17/10, 24/10, 14/11, 21/11, 12/12.

ONSDAGSAKTIVITETER MED UNGAS FRITID 
PÅ AGGARPSSKOLAN OCH NAVERLÖNNSKOLAN:
Följande onsdagar kl 14–16 hittar ni Ungas fritid på 
respektive skola. Vi kan t.ex spela spel, göra läxor eller 
planera andra aktiviteter som ni önskar att göra. 
Hoppas vi ses!

Aggarpsskolan: 9 september, 7 oktober, 4 november och  
2 december  
Naverlönnskolan: 16 september, 14 oktober, 1 november 
och 9 december.
Är du i åldern 13–18 och vill arrangera ett kultur evene-
mang? T.ex en workshop i dans, graffitti eller DJ-workshop. 
Eller önskar du kanske att få lyssna på en influencer, 
idrottsperson eller annan spännande person? 
Kontakta då Stephanie Georghiou 070-989 64 12 eller 
Anna Lundqvist Nilson 070 947 83 20 så hjälper vi dig 
att förverkliga din idé. 

TJEJGRUPP PÅ KUBEN I BARA
Varannan onsdag från den 16/9 har Ungas fritid tjej-
gruppsverksamhet på Kuben i Bara kl 16–17:30. Detta 
är för dig i åldern 13–18 och definierar dig som tjej eller 
icke-binär. På träffarna kan vi fika, prata, spela spel eller 
åka på utflykt. 

UPPLEV HÖSTEN MED NY CYKEL- OCH UPPLEVELSEKARTA 
I Svedala kommun är det lätt att ta sig fram med cykel, både inom kommunen och till flera närliggande kommuner. 
Att cykla är ett miljövänligt, snabbt och hälsosamt sätt att ta sig fram på. Nu har vi tagit fram en cykel- och upple-
velsekarta med tips på utflyktsmål i Svedala kommun. Kartan kan du hämta på kommunhuset eller våra bibliotek. 
Vi hoppas du kan få inspiration till en härlig höstutflykt som kanske ger dig och dina följeslagare en härlig endor-
finkick. Att cykla är ett riktigt smart sätt att resa, inte minst nu under coronapandemin. 

Kartan kan du hämta på bibliotek, i kommunhuset eller digitalt på svedala.se/kartor 

KOMMUNENS STADSARKITEKT 
UTSEDD TILL ÅRETS STADS-
BYGGARE 2020
Karin Gullberg, stadsarkitekt i Svedala kommun, har 
utsetts till årets stadsbyggare 2020 av Föreningen 
Sveriges stadsbyggare. Karin arbetar brett med stads-
byggnadsfrågor, planfrågor och med att gestalta och 
förädla innehållet både i ny och befintlig stadsmiljö. 
Fokus ligger på de offentliga stadsrummen, det vill säga 
park- och grönområden, centrala torg, stråk och mötes-
platser i Svedala kommun.

– Det känns så positivt att jag som verksam i en mindre 
kommun får utmärkelsen. I en mindre kommun behöver vi 
arbeta på ett annat sätt, det är viktigt att inse att det går 
att komma långt med små medel – det enkla är ofta det 
slående, men det kan vara är svårt att komma fram till det 
enkla, att skala av och komma in till kärnan. Det kräver, 
enligt mitt sätt att se på det, att både vara envis, tänka 
själv, inte släppa pennan, men samtidigt kunna ha roligt 
tillsammans, lyssna av och bjuda in till dialog, säger Karin 
Gullberg, stadsarkitekt Svedala kommun. Karin Gullberg, stadsarkitekt i Svedala kommun.

IDÉ SVEDALA
svedala.se/ide-svedala

Har du förslag på hur kommunens 
verksamhet och service kan utvecklas 
och förbättras? Besök Idé Svedala 

på svedala.se och lämna din idé till 
kommunens förtroendevalda. Vi publicerar 
din idé på svedala.se så andra kan rösta 
för eller emot ditt förslag. Du har också 

möjlighet att rösta på andras idéer.  
Din idé ligger som ett öppet förslag i 

90 dagar och måste få minst 30 röster 
för att gå vidare till berörd nämnd.

Har du en idé eller vill du veta mer? 
Kontakta Anna eller Stephanie.
anna.lundqvistnilson@svedala.se, 0709–47 83 20
stephanie.georghiou@svedala.se, 0709–89 64 12
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Under hösten uppmärksammar biblioteken ett tema varje 
månad. Pysselpåsar finns att hämta! Håll också utkik 
på www.bibliotek.svedala.se efter digital sagostund, 
frågesporter och annat skoj. 

KALAS I DAGARNA TRE 1, 2 OCH 3/10
Oktober inleds med kalas i dagarna tre på biblioteken i 
Klågerup, Svedala och Bara. Under bibliotekens ordinarie 
öppettider hittar du extra festliga pysselpåsar, tävlingar och 
fina bokpresenter gömda runt utanför biblioteken.

Lördag 3 oktober fyller Bara bibliotek 5 år och då firar 
vi lite extra i Bara. Välkommen till oss kl 10–13!  Det blir 
skojiga utomhusaktiviteter för hela familjen, frågesport, 
skattjakt och jubileumspåsar för utdelning (begränsat antal, 
först till kvarn gäller.)  

MUMIN 75 ÅR! 
I oktober firar vi också att Tove Janssons berättelser om 
mumintrollet fyller 75 år i år. På vår hemsida www.biblio-
tek.svedala.se kan du lyssna på digital sagostund och på 
biblioteken kan du rita muminfamiljen och deras vänner, 
låna med dig böcker hem och gå vår tipspromenad med 
chans att vinna ett pris!  

1 augusti 2021 lämnar Svedalahem över nycklarna till 
Svedalas nya bibliotek på Storgatan och då är det dags 
att flytta in. Planeringsarbetet inför flytten är redan igång 
men kommer att accelerera och nå sin topp när inredning-
en, tekniken och alla böcker ska komma på plats. När 
allt är klart senare under hösten kan biblioteket ta emot 
besökare även när personalen inte är på plats!  

– Än så länge går allt enligt planerna, säger kultur- och 
bibliotekschef Eva Thorgilsson som har erfarenheter av att 
planera nya bibliotek både från Bara och Vellinge.

MER PLATS FÖR BARN OCH UNGA 
Det nya biblioteket kommer att vara ungefär 100 kvm större 
än det nuvarande som från början planerades och använ-
des som postkontor. Den nya byggnaden blir helt anpas-
sade efter en modern biblioteksverksamhet. Det blir fler 
studieplatser och grupprum, bättre möjligheter till att hålla 
föreläsningar, programverksamhet och skapande. Och så 
får barn och unga betydligt mer utrymme.

– Vi kommer att anlita en flyttfirma när det blir dags att 
flytta in. Innan dess kommer vi att märka upp exakt var 
böckerna ska placeras i det nya biblioteket. Eftersom jag 
har varit med om att flytta bibliotek förr så vet jag att med 
god planering går det ganska smidigt. Det är viktigt att 
böckerna flyttas på ett sätt så att ordningen behålls, annars 
får vi ett enormt stort arbete att sortera alla igen, säger Eva 
Thorgilsson.

CHECKA IN NÄR DU VILL 
Det nya biblioteket blir meröppet, precis som Bara och 

TYCK TILL OM 
NYA BIBLIOTEKET! 
Vad har du för tankar och idéer nu när vi ska få 
ett nytt bibliotek i Svedala? Vad saknar du idag? 
Vi är nyfikna och vill gärna ta del av svedalabornas 
synpunkter. Kom in på biblioteket och berätta, ring 
eller skicka e-post! Som tack erbjuds ni en plats på 
VIP-visning innan biblioteket öppnar för allmänheten. 
Missa inte denna chans! Telefon 040-626 82 04
e-post: biblioteket.svedala@svedala.se På biblioteken kör vi nu igång så smått med Covid 19-anpassad programverk-

samhet både på biblioteket och i andra lokaler. Kom till biblioteket redan idag 
eller gå in på www.bibliotek.svedala.se så får du veta mer om datum, plats och 
hur du säkrar din plats! I Klågerup erbjuder vi bland annat ett föredrag om hästar, 
bokfrukost för föräldralediga och en föreläsning om Hilma af Klint. I Bara kan du 
gå på workshop i återbrukshantverk, lyssna på föredrag om hundar och gå på 
föreläsning om Mannen som uppfann julen. I Svedala kan du få tips på hur du 
förbättrar din privatekonomi genom den underhållande föreläsningen Spara rätt 
och lätt. Senare i höst kommer Karin Wahlberg och berättar om sitt författarskap 
och Malmö Opera gästspelar med kammaroperan Cosi fan tutti på Kulturhuset 
Flamman. På biblioteket och på www.bibliotek.svedala.se finns mer information. 

 C
os

i f
an

 t
ut

ti

Hi
lm

a 
af

 K
li

nt

Föredrag 
 om hästar

STÖRRE MÖJLIGHETER I NYTT BIBLIOTEK
Klågerups bibliotek är idag. Det innebär att biblioteket 
är anpassat för att vara öppet mellan kl 7–21 varje dag 
året om, även när personalen inte finns på plats. För att 
bli meröppetlåntagare måste du vara över 18 år. Med ditt 
lånekort och en personlig kod kan du sedan checka in på 
biblioteket när du vill. Då kan du låna och lämna böcker 
i automaterna men också studera, jobba på distans, ha 
möten, besöka barnavdelningen, läsa tidningar med mera. 

HOPPAS PÅ FÖRSTÅELSE 
Vid tiden runt själva flytten finns det risk för att biblioteks-
servicen kommer vara begränsad. Vi tittar på lösningar som 
förhoppningsvis inte ska rubba svedalabornas biblioteksva-
nor alltför mycket, men vi hoppas på förståelse för att det 
kan bli lite rörigt under en period. Jag är trots det övertygad 
om att Svedalaborna kommer tycka att det var värt det när 
vi slår upp dörrarna till det nya biblioteket, det är efterläng-
tat av många, avslutar Eva Thorgilsson. 

Sagorummet i det nya biblioteket får en rund form.

KALAS FÖR BARN 
OCH FAMILJ

Alla människor har rätt att mötas med respekt, tydlighet, 
lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Insatserna 
inom Vård och omsorg ska vara av god kvalitet, persona-
len ska ha lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i 
verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas 
och säkras. Personalen ska skapa förutsättningar för att den 
enskilde ska uppleva en meningsfull tillvaro. 

Personalen ska också bidra till att stärka den enskildes 
självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. De lokala 
verksamhetsgarantierna ska tydliggöra för den enskilde vad 
hen kan förvänta sig av Vård och omsorg. Vi vill att du ska 
uppleva ett gott bemötande från biståndshandläggaren.

Vård och omsorg har tagit fram lokala 
verksamhetsgarantier för följande områden:

• Boende LSS
• Dagcentraler och dagverksamhet
• Daglig verksamhet LSS
• Hemtjänst
• Hälso- och sjukvård
• Korttidsvistelse och korttidstillsyn LSS
• Mötesplats Linden
• Socialpsykiatri
• Särskilt boende
• Biståndshandläggning, SoL och LSS

VÅRD OCH OMSORG 
LOKALA VERKSAMHETSGARANTIER

HJÄLP MED BIBLIOTEKETS    
DIGITALA TJÄNSTER
På www.bibliotek.svedala.se kan du låna film, e-böcker 
och e-ljudböcker och här hittar du också bibliotekskatalogen 
där du kan söka, reservera, låna om böcker och dessutom 
spara din lånehistorik på ”Mina sidor”. Biblioteket hjälper 
dig över telefon med att komma igång med dessa tjänster 
hemifrån om du av någon anledning inte kan eller vill 
komma till biblioteket just nu. 
Måndagar 19/10, 16/11 kl 17:30–18:30, 
tel 0709-478 427.
Torsdagar 8/10, 5/11, 3/12, kl 14–15:30, 
tel 0733-731 389.

BIBLIOTEKENS HÖSTPROGRAM

14 15



Svedala kommun arbetar intensivt för att våra samhällsviktiga verksamheter ska kunna 
fortsätta att bedrivas, samt för att minska följderna av coronaviruset på alla plan inom 
kommunen. Vi följer noggrant händelseutvecklingen och myndigheternas rekommenda-
tioner och tar löpande beslut om hur kommunen ska agera.

Bekräftad och uppdaterad information om coronaviruset hittar du på krisinformation.se
Det finns också information på vår webbplats och du är såklart även välkommen att 
besöka våra bibliotek eller kontakta Kundservice.
svedala.se/coronaviruset. Kundservice 040-626 80 00, kommunen@svedala.se

Information about the coronavirus in English: www.krisinformation.se/en/hazards-
and-risks/disasters-and-incidents/2020/officialinformation-on-the-new-coronavirus. 
You can get answers to general questions via the national information number 113 13. 
You can call around the clock.

VAR HITTAR JAG UPPDATERAD 
INFORMATION OM COVID-19?

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

Fotograf: Svedala kommun, Billy Lindberg, Scandinav/
Susanne Kronholm, Lina Arvidsson, 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

Ansvarig utgivare   
Louise Sandell

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
28 oktober, 25 november,   
9 december kl 19

Kultur- och fritidsnämnden 
21 oktober, 11 november,   
2 december kl 18:30

Teknisk nämnd 
29 september, 20 oktober,   
17 november, 8 december kl 17

Socialnämnden 
22 oktober, 26 november,   
10 december 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

Att hålla avstånd är att visa omtanke. 
Keeping distance is being thoughtful. 

Ilaalinta masaafada ama kala  
fogaanshuhu waa arrin tixgelin mudan. 


