
SOMMAREN OCH HÖSTEN 2021

På svedala.se håller du dig uppdaterad 
på vad som händer i kommunen.

UPPTÄCK ALLT DET VACKRA
I vår vackra kommun finns fantastiska 
möjligheter till nya upplevelser. Ge dig 
ut och upptäck unika naturområden 
med vandrings-, rid- och cykelleder, 
trolska sjöar och böljande backland-
skap. Var är din nya favoritplats för 
picknicken? På sidan 8 hittar du 
fem bra tips! 

https://www.svedala.se


Svedala kommuns nye kommunpolis satsar 
på synlighet och dialog. Dessutom har ett nytt 
projekt startats med skola, fritids och social-
tjänst för att hjälpa ungdomar på glid.

Sedan Paul Nilsson tillträdde som kommunpolis har han 
blivit ett bekant ansikte i Svedala kommun. En typisk dag 
syns han till på flera ställen där han patrullerar, utför 
fartkontroller, för dialog med medborgarna med mera.

— Svedala kommun är en säker och bra kommun. Man 
kan röra sig fritt alla tider på dygnet i hela kommunen utan 
att känna någon otrygghet. Mina gamla gymnasievänner 
från Svedala har alltid talat varmt om kommunen. Och 
många av dem har flyttat tillbaks när de själva fått familj. 
Det är ett gott tecken. Då har man haft en bra och trygg 
uppväxt som man vill ge till sina egna barn, säger Paul 
Nilsson till SvedalaNytt.

FÅNGA UPP UNGDOMAR I RISKZONEN
I alla fina fasader finns det såklart sprickor, så även i vår 
kommun. I senaste trygghetsmätningen sjönk trygghetstalen, 
om än marginellt. Paul Nilsson identifierar unga och narko-
tika samt motorburen ungdom som områden där mer 
insatser kan göras.

KOMMUNPOLISEN SER GODA 
RESULTAT FRÅN UTÖKAD DIALOG

— Vi kommer nu att starta upp ett projekt som heter 
”Youngster” för att tidigt fånga upp ungdomar i riskzonen. 
Vi kommer att ha veckovisa möten med skolor, fritids, 
trygghetsvärdar och socialtjänst. 

— Vad gäller den motorburna ungdomen har vi börjat 
med att ta dialog och förklara att man inte ska göra 
justeringar på fordon så att de går fortare än vad de ska. 
Men vi har även riktat in oss på att det inte ska busköras 
i parker och bostadsområden. Och vi har fått mycket 
mindre rapporter kring detta, påpekar Paul Nilsson.

BOSTADSINBROTT – ETT FOKUSOMRÅDE
Ett annat fokusområde är arbetet för att motverka bostads-
inbrott, där Paul själv ronderar i kommunen vid utvalda 
tidpunkter då fler inbrott inträffar.
— Jag brukar prata mycket med medborgarna, det är 
viktigt att man inte tappar den biten. Det blir som en 
konstant medborgardialog där man får mycket information. 
Man pratar med näringsidkare, kollar av läget. Träffar 
någon från grannsamverkan, delar ut broschyrer och så 
vidare. Alla har något att bidra med. Vi håller oss nära 
socialtjänsten, skolor och trygghetsvärdar, men sen finns 
det ju nattvandrare och andra organisationer som också 
kan ställa upp med väldigt mycket, avslutar Paul Nilsson.

Som vi har längtat efter sol, ljus och värme och det finns 
verkligen fog för att se ljust på framtiden. Vaccineringen 
mot covid-19 pågår sakta men säkert land och rike över, 
och vi får hoppas att den kan slutföras utan förseningar 
och innan många fler av våra medmänskor drabbas av 
denna pandemi.

Men det gäller att fortsätta följa myndigheternas rekommen-
dationer, som uppdateras efterhand. Vi vill alla att det ska 
vara över och framför allt vill vi att andra halvan av 2021 
ska innehålla mycket hopp och glädje. 

Det ser också ljust ut för Svedala kommuns utveckling.  
Kommunen växer som planerat. Vi är en omtyckt familje-
kommun med väl fungerande förskola, skola och äldreom-
sorg. Många barn föds i kommunen och många flyttar hit. 
Under förra året hade vi den största befolkningsökningen i 
hela Skåne. Samtidigt fortsätter vi med nybyggandet som vi 
ger exempel på i detta nummer av SvedalaNytt. Hela kom-
munen ska leva och utvecklas. Vi bygger inte bara på nya 
områden utan vi arbetar också aktivt med att ge platser som 
redan används ett nytt sammanhang och en ny användning. 

Vi har byggt nya idrottsområden och förnyar i befintliga, 
till exempel i Klågerup. Allt för ett blomstrande föreningsliv 
och god folkhälsa. Något som känns ännu mer angeläget 
”efter-Corona”.

Vi är en trygg kommun att bo och verka i. Längre fram i 
tidningen får du en inblick i hur vår nya kommunpolis 
Paul arbetar. Han och kollegorna både kör och cyklar 
runt i kommunen för att arbeta förebyggande. 

Vår kommun bjuder på fantastiska naturområden som vi kan 
njuta av under sommaren, men som är lika vackra, på olika 
sätt året om. Med vår cykel- och upplevelsekarta kan ni få 
tips om olika turer och besöksmål. Jag cyklar också en del 
under alla årstider. Visst är det något särskilt med att cykla 
genom en ljusgrön bokskog. En av mina favoritplatser är 
när man cyklar ut ur Torup via Hyby Grindväg. Där, strax 
utanför skogen, högst upp på backen, stannar jag gärna 
till och hämtar andan och njuter av vyn över landskapet. 
Fler smultronställen kan du läsa om längre fram i denna 
upplaga. Njut av naturen och trevlig läsning!

LJUSNANDE FRAMTID I SIKTE
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Linda Allansson Wester (m) 
Kommunstyrelsens ordförande Svedala kommun

Scanna QR-koden och se en kort film om Pauls vardag.

SVEDALA KOMMUN 
ÄR EN SÄKER OCH 

BRA KOMMUN
Paul Nilsson, kommunpolis

29 MAJ–13 JUNI
• Måndag–fredag kl. 16.30–20.00:   

Kvällssimning för allmänheten.
• Lördag och söndag kl. 10.00–17.00:  

Öppet för allmänheten.
• 24 maj–11 juni är baden öppna dagtid  

för skolsimundervisning.

14 JUNI–18 AUGUSTI
• Måndag–fredag kl. 06.15–07.00:   

Motionssimning.
• Måndag–fredag kl. 10.00–19.00:   

Öppet för allmänheten.
• Lördag och söndag kl. 10.00–17.00:   

Öppet för allmänheten.
• Midsommarafton och midsommardagen,  

25–26 juni, öppet kl. 10.00–17.00.
• 14–24 juni, de två första veckorna på  

sommarlovet, är Barabadet begränsat  
mellan kl. 10.00–11.00.

19–22 AUGUSTI
• Måndag–fredag kl. 16.30–20.00:    

Öppet för allmänheten.
• Lördag–söndag kl. 10.00–17.00:   

Öppet för allmänheten.
• Vi stänger baden den 22 augusti för   

allmänheten.
• 23–27 augusti är baden öppna dagtid  

för skolsimundervisning.

SIMSKOLA
• Period 1: 14 juni–2 juli i Svedala   

(ingen simskola på midsommarafton).
• Period 2: 5 juli–23 juli i Bara.
• Period 3: 26 juli–13 augusti i Svedala.

ÖPPETTIDER PÅ FRILUFTSBADEN I SOMMAR
VI ÖPPNAR FÖR ALLMÄNHETEN DEN 29 MAJ. VÄLKOMMEN! 
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 Företagare 
  nöjdare med 
kommunens service

I Sveriges Kommuner och Regioners årliga 
mätning av företagsklimatet får Svedala 
kommun ett förbättrat totalbetyg. Vi ser en 
positiv utveckling av hur företagen upplever 
kommunens arbete inom de flesta myndig-
hetsområden. Det innebär att vi stiger i total-
rankingen från plats 159 till 144. 

– Mycket glädjande att vi nu ser en effekt av vår utveck-
lingsresa. Det här stärker hela Svedala kommun. Men vi 
är inte nöjda med detta, vi jobbar vidare. Ett gott före-
tagsklimat är ett prioriterat arbete, säger kommunstyrelsens 
ordförande Linda Allansson Wester.

För att utvärdera och utveckla Svedala kommuns företags-
klimat görs olika insatser. Ett exempel är den årliga service-
mätningen ”Insikt – Öppna jämförelser: Företagsklimat” 
av Sveriges Kommuner och Regioner som presenterades 
i slutet av april. Det är en enkätundersökning och många 
företagare i Svedala kommun har svarat på enkäten för 
2020. Resultatet visar att det totala omdömet har ökat från 
68 till 70 i nöjd-kund-index (NKI). 

HÖGRE BETYG ÄN 2019
I undersökningen har en enkät skickats till företagare som 
haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under 
mätåret 2020. Här mäts kommunens myndighetsutövning 
och service inom sex områden – brand, bygg, miljö,  
markupplåtelse, livsmedel och servering. 

–  Det är ett positivt resultat som visar en bra utveckling, 
och att våra insatser för att företagen ska uppleva 
kontakten med oss som enkel, ger resultat. Jämför vi med 
2019 års mätning ger företagen oss högre betyg inom i 
stort sett alla serviceområden. Det har varit ännu viktigare 
nu under pandemin att ge bästa möjliga service till våra 
företag och det ser vi också i mätningen att de upplever, 
säger Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare.  

SATSNING PÅ DIGITALA TJÄNSTER 
När det gäller livsmedelsärenden och miljö- och bygglovs-
ärenden har omdömet gällande information och tillgäng-
lighet förbättrats. Framför allt tycker företagen att Svedala 
kommunens bemötande, kompetens och hur rättssäkert ären-
den utförs är riktigt bra. Dock behöver upplevelsen av hur 
effektiv kommunen är bli bättre, framför allt kring bygglovs-
ansökningar. Och detta är ett arbete som pågår. 

– För att underlätta ärendeflödet gör vi nu en satsning på 
att kunna erbjuda fler digitala tjänster som vi vet efterfrågas 
av företagen. Detta ska leda till en mer effektiv myndig-
hetsutövning med god service för företagarna, säger Anna 
Cedergren, bygg- och miljöchef. 

Resultatet för Svedala kommun 2020 finns i sin helhet på 
svedala.se. Du hittar det i nyheten som publicerades den 
22 april, ”Svedalas företagare nöjdare med kommunens 
service”.  

KOMMUNEN EFTERSKÄNKER AVGIFTER 
Kommunfullmäktige har beslutat att tillsyns-
avgifterna för restaurangbranschen i Svedala 
kommun ska efterskänkas 2021. Det handlar 
om tillsynsavgifter för offentlig kontroll av 
restauranger enligt livsmedelslagen. 
Fakturorna har skickats ut, men vi kommer 
att makulera och återbetala till dem som 
redan har betalt.

Som ytterligare stöd till caféer och restauranger så tar 
Svedala kommun 2021, precis som förra året, inte ut 
någon avgift för uteserveringar eller torghandel. Vi har 
även hjälpt till att utforma uteserveringarna med enhetliga 
och snygga inramningar som restaurangerna kan använda 
kostnadsfritt även i år. På svedala.se/naringsliv kan du 
läsa mer om vad kommunen gör för att underlätta för 
det lokala näringslivet. 

ETT BLOMSTRANDE 
FÖRENINGSLIV KRÄVER 
BRA ANLÄGGNINGAR 

Kommunstyrelsen planerar för en stor idrotts- 
och aktivitetssatsning i Klågerup och nyligen 
invigdes det nya idrottsområdet vid Aggarps-
vallen. För Svedala kommun är målet tydligt.
– Inför framtiden är det viktigt att kommu-
nens idrottsanläggningar utvecklas och att 
verksamheten ökar i samma takt som befolk-
ningen. Alla föreningar är välkomna! Fören-
ingslivet ska vara brett och tillgängligt för alla 
barn och ungdomar i Svedala kommun, säger 
Tomas Djurfeldt, områdeschef på Kultur och 
Fritid. 

I Svedala kommun finns många anläggningar som står hela 
föreningslivet till förfogande. Majoriteten är kommunägda 
men det finns även anläggningar som ägs och drivs av 
föreningar själva eller av företag som hyr ut. Här finns 
det mesta för den som letar efter en fritidsaktivitet. Fotboll, 
volleyboll, dans, teater, gymnastik, handboll, basket, skytte, 
brottning, tennis, friidrott, jujutsu, badminton, bowling, 
padel – ja, listan kan göras nästan hur lång som helst. 
– Att ha en aktiv och meningsfull fritid är viktigt, inte minst 
ur ett folkhälsoperspektiv. Kommunen vill skapa förutsätt-
ningar för föreningar att verka och samarbeta med varan-
dra så barn och ungdomar ska kunna vara med i fler än  
en förening samtidigt, säger Tomas Djurfeldt.   

ANLÄGGNINGAR FÖR ALLA
Att som kommun kunna erbjuda bra anläggningar är en 
förutsättning för ett blomstrande föreningsliv. I satsningen 
i Klågerup planeras bland annat en nybyggnation vid 
Nya IP – en lokal för omklädning, kiosk, toalett och idrott. 
Idrottsområdet vid Aggarpsvallen utvecklas också med till 
exempel två nya fotbollsplaner som föreningarna i kommu-
nen kan använda. Utöver detta har Kultur- och fritidsnämn-
den äskat pengar till nytt konstgräs i både Klågerup och 
Bara 2022. Det finns behov av det, och tanken är då att 
byta till ett miljövänligare alternativ än gummigranulat.  

Föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga samt 
äldre kan boka samtliga kommunanläggningar helt avgifts-
fritt. Föreningar som bedriver vuxenverksamhet får 50 % sub-
vention på hyreskostnaden. Vidare kan de föreningar som 
äger sina egna anläggningar söka och få anläggningsstöd. 

– Verksamheten som föreningslivet bedriver är ovärderlig 
för kommunens barn och ungdomar. Klart att vi vill bidra 
på olika sätt, fortsätter Tomas Djurfeldt. 

Pandemin har slagit hårt mot föreningarna det senaste 
året. Vad har Svedala kommun gjort för att stötta deras 
arbete? 
– Kultur- och fritidsnämnden fattade tidigt beslut att samtliga
föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet 
beviljas minst lika mycket i aktivitetsstöd som redovisades 
under 2019. Utöver detta införde vi ett riktat Coronastöd 
så att föreningarna skulle kunna ställa om till en smittsäker 
verksamhet. 
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Svedala Volleybollklubb är en av många föreningar i kommunen.

Nya IP i Klågerup är en av många idrottsanläggningar i kommunen som föreningar nyttjar flitigt.

Läs mer
på svedala.se 
Klicka in på 

”Kultur och fritid”   
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https://www.svedala.se/paverka/nyheter/2021/April/svedalas-foretagare-nojdare-med-kommunens-service/
https://www.svedala.se/naringsliv


SLÄNGER DU EN HEL SOFFA I MÅNADEN?
Visste du att för hundra år sedan slängde vi bara trettio 
kilo sopor per person och år? Det motsvarar ungefär två 
mjölkpaket i månaden! Hade du klarat det idag? Nej, 
förmodligen inte. Idag slänger vi femhundra kilo per person 
och år. Det är som att slänga en hel soffa i månaden. Om 
alla levde som vi gör i Sverige, skulle det behövas cirka 
fyra planeter.
 
ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
Svedala kommun och nio andra kommuner har tillsammans 
med Sysav tagit fram en gemensam kretsloppsplan. Planen 
sträcker sig fram till 2030 och har som mål att minska 
avfallet och skapa ett mer hållbart samhälle – utan att det 
blir krångligt och svårt. 

HUR KAN DU VARA EN DEL I PLANEN?
Du kan själv ställa dig frågan om du verkligen behöver den 
där nya saken – går den att köpa begagnad istället? Kan 
jag reparera cykeln istället för att köpa en ny. Du kanske 
kan sopsortera en extra plastförpackning i månaden? Om 
alla svenska hushåll återvann en plastförpackning extra i 

ÄR DU SVEDALAS     
MINIMERINGSMÄSTARE?
Så klart att du är! Ta chansen att få kunskap i hur du minskar ditt 
klimatavtryck samtidigt som du minskar onödiga utgifter och stress. 
Var med i utmaningen Minimeringsmästarna. Ett roligt sätt, att under 
ett års tid bli den där miljöhjälten på riktigt. 

Läs mer och ansök senast den 18 juni på 
www.minimeringsmastarna.se

månaden, istället för att slänga den i vanliga soppåsen, 
skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3600 ton. 
Det motsvarar utsläppen från ca 1200 bensindrivna bilar 
varje år eller oljeuppvärmning av 675 medelstora villor. 
En plastförpackning kan återvinnas många gånger innan 
den är utsliten.

Det finns alltså massor av små och stora insatser som 
vi kan göra. Alla kan göra något och tillsammans kan  
vi göra allt! 

DEN GEMENSAMMA KRETSLOPPSPLANEN
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Nu har Toftavägen i Svedala, mellan Solskens-
gatan och Bjeretsvägen, blivit en bygdeväg. 
Teknisk nämnd tog beslutet i samband med 
ett förslag som kom in till Idé Svedala om 
förlängd gång- och cykelbana på Toftavägen. 
Syftet med en bygdeväg är att fotgängare och 
cyklister ska få en tryggare trafikmiljö.

En bygdeväg, eller enfältsväg som den också kallas, är 
en väg som målas och skyltas så att det blir tydligare för 
alla trafikanter att de måste samsas om utrymmet och visa 
hänsyn till varandra.

Att du som trafikant ska ”iaktta den omsorg och varsamhet 
som krävs med hänsyn till omständigheterna” är en av 
grundbestämmelserna i Trafiklagstiftningen. Är vägen smal 
och sikten dålig ska du anpassa hastigheten och vara 

En bygdeväg ökar tryggheten för fotgängare och cyklister i trafiken. 

FÖRSTA BYGDEVÄGEN I SVEDALA
uppmärksam. Utformningen av bygdevägen är ett sätt att 
förstärka det beteendet.

Bygdevägen består av en dubbelriktad körbana i mitten, 
så smal att två bilar inte kan mötas, samt en vägren på 
varje sida. Vid möte mellan motorfordon får du använda 
vägrenen tillfälligt – om det kan ske utan fara. Vägrenen 
är bredare än vanligt, så att de oskyddade trafikanterna 
förfogar över en tydligare plats. Vägrenen ska användas 
av gående, cyklister, mopedister och ryttare.

SÅ CYKLAR, GÅR OCH KÖR DU PÅ EN BYGDEVÄG:
• Du cyklar och går på vägrenen.
• Du som kör bil, motorcykel eller annat motorfordon kör 

på körbanan. Om du får möte eller blir omkörd får du 
tillfälligt använda vägrenen.

Under 2021 förändrar Svedala kommun 
skötseln av flera gräsytor i tätorterna Svedala, 
Bara och Klågerup. Det gör vi för att gynna 
den biologiska mångfalden och minska vår 
miljöpåverkan samt för att förbättra arbets-
miljön och spara på resurser. 

Förändringarna sker på ett flertal sätt. I ett första steg slutar 
vi klippa cirka 250 000 kvadratmeter gräs som gräsmatta. 
Dessa ytor ska vi istället sköta som högvuxet gräs, äng eller 
gräsbevuxen naturmark.  

VAD BETYDER DÅ DET? 
• Högvuxet gräs innebär endast en klippning med  

slaghack per år.  
• Äng innebär endast en klippning med efterföljande 

uppsamling per år.  

• Gräsbevuxen naturmark innebär att vi inte klipper  
gräset regelbundet utan endast vid särskilda behov.

På svedala.se finns en karta som visar vilka områden vi 
inför förändrad skötsel av gräsytor: svedala.se/grasytor  

Under sommaren ska vi utvärdera ytorna och bestämma 
vilken skötselnivå de fortsättningsvis ska få. Förändringar 
av skötselnivå kan även gälla fler ytor än de som redovisas 
på kartan. Detta gäller främst ytor vi har svårt att klippa 
på ett resurseffektivt sätt med bibehållen god arbetsmiljö, 
men även ytor där det finns vinning för pollinerare, andra 
djur och växtarter. Vi ska också utvärdera höggräsytor som 
hittills har klippts en gång per år och eventuellt senarelägga 
fortsatt slaghackning till slutet av augusti eller i början på 
september. 

NY KURSKATALOG FÖR KULTURSKOLAN
Kolla in Kulturskolans nya kurskatalog på svedala.se/kulturskolan! Det finns lediga platser.  
Har du frågor? Kontakta kulturskolans samordnare Mattias Rosén, mattias.rosen@svedala.se. 

NY SKÖTSEL AV GRÄSYTOR GYNNAR 
DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN  
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För mer information och 
inspiration besök 
www.kretsloppsplanen.se

https://www.svedala.se/grasytor
https://www.svedala.se/kulturskolan
https://www.kretsloppsplanen.se
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I Svedala kommun är möjligheterna många till spännande 
utomhusupplevelser, inte minst under sommaren. Leder och 
stråk för vandring, cykling eller träning i naturreservat, 
och övriga naturområden erbjuder något för alla – oavsett 
ålder. I anslutning till många av dessa leder hittar du  
också flera goda matställen och gårdsbutiker. Passa på 
och njut! Nedan har vi samlat 5 tips på vad du kan  
uppleva nära dig.

1. PRÄSTASKOGENS NATURRESERVAT:
Undangömt i kommunens östra delar hittar du denna 
höglänta mark med vacker ek- och bokskog med mysiga 
promenadstråk. Testa gärna på mountainbikeslingan på 
2,5 km. Perfekt för nybörjare.

2. BARA – KLÅGERUP CYKELVÄG:
Inte långt ifrån Statamuseet i Torup hittar du starten på 
denna både mysiga och storslagna cykelled som tar dig 
genom ett böljande landskap. Den är strax under 4 km. 
Längs med leden kan du även ta del av Döängens 
gripande historia och via anslutande grusväg når du 
även Pude badsjö.

Förra året bestämde Linda Wolski med familj att hemestra 
på hemmaplan. Med inspiration från cykel- och vand-
ringsguideboken ”Upptäcktsfärder i backlandskapet” och 
kommunens egen cykelkarta, begav sig familjen ut på en 
övernattningstur med inriktning på lokala upplevelser. 

Från Skurup cyklade familjen in i de östra delarna av 
Svedala kommun och passade på att besöka vackra Hav-
gårdssjön med Turestorpsö ruiner och branter. Närliggande 
Kungsbacken gav ett välkommet inslag av storslagen utsikt 
över det böljande landskapet. Färden gick vidare ner till 
Börringesjöns lummiga omgivningar och en välsmakande 
lunch intogs på ”Anita på Börringekloster”. Längs med lite 
mindre grusvägar och lätt trafikerade asfaltsvägar cyklade 
familjen vidare till Svedala centrum. Där åt de middag och 
cyklade sedan vidare mot bokskogen och övernattade på 
”HosMig” (Mi Casa).  

– Syrsorna spelade i takt till hästarnas tuggande den där 
kvällen, och känslan av att nå målet efter en heldags lokal-
historisk och naturnära upptäcktsresa på cykelsadeln var 
oslagbar. Storasyster var helnöjd med att ha cyklat de  
3 milen nästan själv, säger Linda Wolski.

– Morgonen därpå cyklade vi tillbaka till Svedala, njöt av 
en glass i centrum under ett ösregn. Sen tog vi cyklarna på 
tåget till Skurups station och cyklade de 3,5 kilometrarna 
från Skurup hem till Lindby. Det blir garanterat fler liknande 
turer framöver.  

3. TÖRRINGELUNDS SKOGSRESERVAT:
Populärt besöksmål med anslutande restaurang. Här 
upplever du ädellövskog på kullen som höjer sig över 
omgivande odlingslandskap. Lämpar sig mycket väl 
för promenader.

4. KULTURSLINGAN:
Kulturslingan är en vandringsled som går på delar av 
Östersjöleden längs landsvägar, cykelvägar och gångs-
tigar. Hela Kulturslingan är cirka 3,6 mil lång. Ett 10-tal 
sevärdheter av kulturellt och historiskt intresse finns 
uppmärkta längs med slingan.

5. SKÅNELEDEN 21, TORUP – FRU ALSTAD: 
Från Torups vackra bokskogar i norr tar denna Skåneleds-
etapp på 18 km dig genom hjärtat på Svedala tätort 
och ger dig chans att bland annat fylla på matsäcken 
på något mysigt fik. Förbi Aggarps kvarn tar sedan det 
böljande slättlandskapet vid och följer med hela vägen 
söderut till Fru Alstad. 

”Upptäcktsfärder i backlandskapet” är skriven av 
Per Blomberg och finns att låna på kommunens bibliotek. 

På hemestertripp med bok och karta

EN LOKAL UPPTÄCKTSRESA 
FÖR HELA FAMILJEN

När en cykelolycka sker skyddar hjälmen huvudet och hjärnan, detta är väl belagt 
i forskningen. Därför behöver både barn och vuxna ha hjälm när de cyklar. Om du 
som vuxen använder hjälm är du också en bra förebild för dina och andras barn. 

Till barn under sju år bör du välja en hjälm med grönt spänne. Detta är konstruerat 
för att lösa ut vid den belastning som uppstår om barnet skulle fastna och bli hängande 
i hjälmen i samband med lek.

Cykelhjälmen – en god kamrat
TÄNK PÅ DETTA! 

• Enligt Trafikverket minskar risken för huvudskador  
med minst 50 procent om du har cykelhjälm. 

• Två av tre allvarliga huvudskador kan undvikas  
om cyklisten använder hjälm. 

• Om alla använde cykelhjälm skulle antalet   
omkomna kunna minska med 25 procent.

Linda Wolski med familj. Linda jobbar till vardags som miljöstrateg 

i Svedala kommun.

Fler tips hittar du på 
svedala.se/destinationsvedala 

UPPLEV SVEDALA – 
CYKEL- OCH UPPLEVELSEKARTA
Lindas cykeltur och många fler finns markerat på kommunens 
egna Cykel- och upplevelsekarta som finns att hämta på  
våra olika Info Point, till exempel kommunhuset i Svedala. 
Kartan finns även att ladda ner digitalt på:
svedala.se/destinationsvedala. 

https://www.svedala.se/destinationsvedala
https://www.svedala.se/destinationsvedala
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Alla människor har rätt att mötas med 
respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och 
acceptans för den man är. Som kommun-
invånare ska det vara tydligt vad du kan för-
vänta dig i mötet med verksamheterna inom 
Vård och omsorg i Svedala kommun. Därför 
har Socialnämnden beslutat att dessa verk-
samheter ska ha lokala verksamhetsgarantier.    

Svedala kommun vill att kvaliteten inom Vård och omsorg 
systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.  
Respektive verksamhet har tagit fram garantier för vad du 
kan förvänta dig i mötet med just den verksamheten.  

VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG I 
MÖTET MED VÅRD OCH OMSORG? 

Det handlar bland annat om att insatserna inom Vård och om-
sorg ska vara av god kvalitet, personalen ska ha lämplig ut-
bildning och relevant erfarenhet. Personalen ska även skapa 
förutsättningar för att den enskilde ska uppleva en meningsfull 
tillvaro, och man ska bidra till att stärka den enskildes själv-
känsla och tilltro till sin egen förmåga.  

Alla verksamheter inom Vård och omsorg har tagit fram  
lokala verksamhetsgarantier för äldreomsorg, LSS, hälso-  
och sjukvård, socialpsykiatri och individ- och familjeomsorg.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Moa Blom,  
verksamhetsstrateg Vård och omsorg:    
moa.blom@svedala.se, telefon 040-626 81 87. 

NUMERA KAN DU SOM HAR HEMTJÄNST VÄLJA 
MELLAN TRE OLIKA UTFÖRARE
• Agaten hemtjänst erbjuder följande service: städning, 

inköp samt omvårdnadsinsatser och delegerade hälso- 
och sjukvårdsinsatser. 

• FemtioFemPlus erbjuder följande service: städning  
och inköp.

• Svedala kommun erbjuder följande service: städning, 
inköp samt omvårdnadsinsatser och delegerade  
hälso- och sjukvårdsinsatser.

Agaten hemtjänst och FemtioFemPlus utför även tilläggs-
tjänster som bland annat storstädning, fönsterputs och 
trädgårdsskötsel. Tilläggstjänsterna ingår inte i bistånds-
handläggarens beslut och betalas direkt till utföraren. 

NYA UTFÖRARE 
AV HEMTJÄNST I 
SVEDALA KOMMUN

BYT NÄR DU VILL
Du som har hemtjänst kan när som helst byta utförare och 
det krävs ingen förklaring till varför du byter. I e-tjänsten på 
svedala.se finns ”omval av hemtjänsteutförare”. Där kan du 
fylla i en blankett direkt digitalt eller välja att skriva ut blan-
ketten och skicka till kommunen. Från det att kommunen 
har fått din blankett tar det högst 14 dagar innan den nya 
utföraren tar över. Du kan också kontakta biståndshand- 
läggaren för mer information. 

För att säkerställa att alla hemtjänstutförare i kommunen 
bedriver en trygg och säker omsorg görs kvalitetsuppfölj-
ningar varje år, och kommunen kontrollerar att utförarna 
följer de lagar och regelverk som finns.

 

Det finns två nya utförare av hem-
tjänst i Svedala kommun – Agaten 
hemtjänst och FemtioFemPlus.

SVEDALA: 
1. Bökebergsgatan, brorenovering, maj/juni

2. Kyrkogatan, nya busshållplatser, sommaren/hösten

3. Södergatan, VA-arbeten. Gatan får ny gestaltning  
 efter ombyggnaden, hösten

4. Börringevägen, VA-arbeten, juni

5. Segestrandsgatan, fastighetsbyggnation,   
 maj 2021–2022

6.  Norra Tvärgatan, cykelåtgärder, hösten

NÄR KOMMUNEN VÄXER UPPSTÅR  
VISSA STÖRNINGAR I TRAFIKMILJÖN 

BARA: 
7. Malmövägen, väg 841 ny refug, våren

8. Malmövägen, väg 841 ny busshållplats, vintern

9. Bäcktistelgatan, upphöjd cykelöverfart, hösten

10. Sigvard Grubbesgata, cykelåtgärder, hösten

Trafikverket har också en del större arbeten. Mellan den 
13–30 maj planeras arbeten vid E6 Alnarp, vilket kan 
innebära ökad trafik på väg 108. I höst planeras också 
arbeten på Ystadbanan som kommer medföra störningar  
i tågtrafiken.Bakgrundskartan är från Lantmäteriet.

Under försommaren och hösten planeras en del större arbeten i det befintliga 
gatunätet som påverkar trafiken. Bussarna leds om under vissa perioder vilket 
du kan följa i Skånetrafikens reseplanerare. Kör du bil, cyklar eller går så följ 
orange vägvisning förbi arbetena och visa god hänsyn.

BIBLIOTEKSEXPRESSEN 
RULLAR PÅ 
Under våren har BiblioteksExpressen bjudit 
på utesaga för förskolorna och pysselpåsar 
kring påsk. Nu när vi närmar oss sommaren 
är det snart dags att öppna våra bokskåp 
på baden igen. 

Håll utkik efter fler aktiviteter med 
BiblioteksExpressen – ditt bibliotek 
utanför biblioteket!

61
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Svedala kommuns resultat för 2020 landade på -62,7 
miljoner kronor. Ett negativt trendbrott jämfört med senaste 
årens plusresultat. Siffrorna förklaras av en pensionsskuld 
på 100 miljoner som löstes in. Kostnaden ligger utanför 
den dagliga driften och har en positiv påverkan på 
framtida utgifter.

– Detta kommer att ge minskade utgifter. Efter 2025 sparar 
vi runt 6–8 miljoner kronor per år med hjälp av detta.  
Det ger mer pengar till välfärden, säger Boris Blumenfeld, 
ekonomi- och utvecklingschef.

ÖKAD SJUKFRÅNVARO I PANDEMIN
2020 steg sjukfrånvaron som en direkt effekt av Corona-
pandemin och rekommendationer att stanna hemma vid 

symptom. För att öka hälsotalen har kommunen utvecklat 
“Hälsa genom livet” – en satsning för att främja frisk-
faktorer. Målen är bland annat minskad sjukfrånvaro, 
ökad användning av friskvård och minskade sjuklöne-
kostnader.

FLER FLYTTAR HIT OCH BETALAR SKATT
Befolkningstillväxten är Skånes högsta och håller det i sig 
kan Svedala kommun räkna med 350–450 nya invånare 
per år de kommande åren. En gynnsam utveckling då en 
åldrande befolkning nyttjar mer och mer kommunal service, 
och kommunen har behov av fler invånare som betalar 
skatt. Enligt kommunens första uppföljningsrapport är 
2021 års prognostiserade resultat beräknat till 102,5 
miljoner kronor plus.

LÅNGSIKTIG INVESTERING 
BAKOM NEGATIVT RESULTAT 2020 

VI SÖKER KONTAKTPERSONER, 
LEDSAGARE OCH AVLÖSARE! 
Nu söker Svedala kommun kontaktpersoner, ledsagare 
och avlösare. Du ska fungera som en vän och med-
människa till en ungdom eller vuxen som har någon form 
av funktionsnedsättning. Du blir en viktig kontakt som kan 
ge stöd och social träning, och tillsammans kan ni delta i 
fritidsaktiviteter. Kort sagt så underlättar du för den enskilde 
att leva ett så självständigt liv som möjligt. 
 
Du får ersättning för din insats och vanligtvis behöver 
personen stöttning några timmar per månad.

För mer information: Carina Svanebjär, administratör: 
carina.svanebjar@svedala.se, telefon 0709-89 67 97.

Läs årsredovisningen på svedala.se/ekonomiska-rapporter

SVEDALA KOMMUN SÖKER
STÖDFAMILJER INOM LSS
LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
Som stödfamilj förväntas du att fungera som en avlastning 
för familjen samt stötta och vägleda den unge i vardagen.
Uppdragen ger rätt till ersättning.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Mari Ekberg, biståndshandläggare
040-626 81 37, mari.ekberg@svedala.se

Svedala kommuns årsredovisning för 2020 pekar på ett negativt 
resultat på 62,7 miljoner kronor. Men pensionsskulden minskar 
och skatteunderlaget ökar, vilket bådar gott.

Nu går vi äntligen mot varmare tider och snart är sommarens soliga och lugna dagar här. 
När värmen kommer är det många av oss som vill fylla poolen för att kunna ta ett svalkande 
dopp, eller vattna rabatterna för att kunna njuta av växtlighetens prunkande prakt. Med 
andra ord, det går åt mer vatten än vanligt. För oss som jobbar på Vatten- och Avlopps-
enheten (VA-enheten) innebär också sommaren att det blir mer hektiskt emellanåt. Många 
vill ha mycket vatten samtidigt och det kan bli svårt för vårt vattenverk att hinna med att 
pumpa ut tillräckligt till alla. Vattnet är en resurs vi måste skydda och ta hand om, och det 
finns mycket som du som kommuninvånare kan hjälpa oss med. 

TILL EXEMPEL:
• Gräsmattan är tuffare än du tror. När den väl är etablerad klarar den perioder   

av torka utomordentligt bra!
• Vattna rabatterna när det har börjat skymma, då avdunstar mindre vatten och mer  

vatten kommer växterna till godo. 
• Samla upp regnvatten i till exempel regntunnor och använd sedan för att vattna   

dina blommor.
• Fyll poolen sakta under lång tid. Fyll gärna på nattetid för då är vattenförbrukningen 

lägre i hela samhället.

Men vad kan hända om vi inte följer dessa råd? Risken är att det används för mycket  
vatten under varma perioder och då kan kommunen utfärda ett bevattningsförbud. Detta  
kan innebära att du inte får lov att använda vatten för att vattna dina blommor, eller för att 
fylla poolen. Vattnet får då enbart användas för hushållsbehov, det vill säga dricksvatten, 
matlagning, dusch och tvätt. Detta vill vi ju helst undvika men då är det viktigt att vi alla 
hjälps åt att använda vattnet på rätt sätt. 

Fler tips om hur du kan spara vatten hittar du på svedala.se/spara-vatten

Med önskan om en lugn och fin sommar från Svedala kommuns Vatten- och Avloppsenhet.

NÄR DET BLIR VARMARE ANVÄNDS MER VATTEN

Årsredovisning
2020

KOMMUNENS BUDGET FÖR 2022 
Den 23 juni ska kommunfullmäktige besluta om kommunens budget för 2022 med ram för 2023–2024. Sammanträdet 
börjar kl. 09.00 och sänds på svedala.se. Alla är välkomna att följa debatten. Handlingar finns tillgängliga en vecka 
innan sammanträdet på svedala.se/kallelser-kf, eller hämta ett exemplar hos Kundservice på kommunhuset.

https://www.svedala.se/ekonomiska-rapporter
https://www.svedala.se/spara-vatten
https://www.svedala.se/kallelser-kf
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I september 2015 antog FN:s medlemsländer 
Agenda 2030, en universell agenda som in-
rymmer Globala målen för hållbar utveckling. 

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar 
utveckling som världens länder någonsin antagit och finns 
till för att uppnå fyra saker till 2030: Att avskaffa extrem 
fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 
Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. 
Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här 
bli verklighet.

NY HÅLLBARHETSSTRATEGI
Under hösten och vintern har Svedala kommun samordnat 
en medborgardialog med utgångspunkt från de globala 
målen. Denna gång var den miljömässiga dimensionen i 
fokus. Dialogerna har varit en del i framtagandet av en ny 
hållbarhetsstrategi. En av dialogerna hölls på ungdoms-
parlamentet som är ett forum där elevrådsrepresentanter 
från kommunens skolor deltar. 

Vid dialogerna har vi utforskat vad rent vatten, havsmiljö, 
klimatförändringar och biologisk mångfald innebär för dig 
som bor eller verkar i kommunen: Vad vill du kunna göra, 
se och känna? Vad är viktigt för dig? Vad kan kommunen 
och du själv göra för att bidra? 

Totalt har 78 personer deltagit på olika sätt. 
Ovan är några av svaren som lämnats.

SÅ HÄR BLIR VI HÅLLBARA TILLSAMMANS
MÅNGA TANKAR OCH IDÉER FRÅN DELTAGARNA  
Som svar på vad kommunen kan göra för klimatet önskas 
bland annat att underlätta för återbruk och göra det lättare 
att cykla. Deltagarna anser att de själva kan minska ner 
och konsumera bättre genom återbruk eller närproducerad 
och ekologisk mat. De kan också resa mindre och på
andra sätt, till exempel gå med i bilpool, sluta flyga, tanka 
biogas, gå och cykla med barnen till skolan samt producera 
egen el.

För ett friskare vatten och hav föreslås att kommunen satsar 
på att öka kunskapen om hur vattenförsörjningen och 
reningen går till och hur vi kan minska vattenanvändningen. 
Svaren handlar bland annat om att säkra vattenkällorna, 
återetablera grönska på asfaltsytor, bygga fler gröna tak 
och återställa vattenmiljöer. Saker som man själv anser sig 
kunna göra är att plocka skräp, inte övergöda gräsmattan, 
cykla mer, handla hållbara fisk- och skaldjur samt samla 
regnvatten på tomten.

Deltagarna anser sig kunna gynna mångfalden genom  
att anlägga en äng, bevara träd, sätta upp fågelholkar, 
anlägga dammar, odla mer, utbilda sig själv och engagera 
sin omgivning. Deltagarna önskar även att kommunen främ-
jar vackra, levande och artrika grönytor, planterar in mer 
ätliga växter som bär, frukter och nötter, skapar gröna stråk 
och stadsodlingar. Kommunen föreslås också att skydda 
skog och stötta odlare i arbetet med att gynna mångfalden.

Kommunens energi- och klimatrådgivare ger kostnadsfri 
rådgivning kring vad du bör tänka på innan du investerar  
i solceller, till exempel vilka bidrag som finns, hur stor 
anläggning du behöver och mycket mer.
Självklart kan du kontakta rådgivarna även i andra frågor. 
Det kan handla om allt från laddboxar för elbilar till tips på 
hur du kan minska din elförbrukning.     

WEBBINARIUM 2021
Under 2021 genomför rådgivarna webbinarium på 
olika teman, bland annat energieffektivisering av bostäder 
och hållbara transporter. Alla webbinarium kan ses på 

Facebook – Energi- och klimatrådgivarna i Skåne:   
facebook.com/ekrskane 
• Butiken – 3 juni kl. 16.00 
• Bostaden – 26 augusti kl. 16.00
• Bilen – 21 september kl. 16.00

KONTAKTUPPGIFTER
I ett samarbete med Lund, Staffanstorp och Lomma 
erbjuder Svedala kommun företag, privatpersoner,   
bostadsrättsföreningar och byalag inom kommunen  
kostnadsfri energi- och klimatrådgivning. Kontakta   
Medborgarcenter i Lunds kommun: 046-359 50 00. 

VILL DU PRODUCERA DIN EGEN SOLEL?

Varje år delar Svedala kommun ut priser och stipendier 
inom kultur- och idrottsområdet. I vanliga fall sker detta 
i samband med firandet av nationaldagen på Stortorget 
i Svedala. På grund av pandemin gör vi i stället en 
Nationaldagsfilm där vi presenterar pris- och stipendie-
mottagarna. Filmen kommer du att kunna se på    
svedala.se. Håll utkik!  

Kultur- och fritidsnämnden har utsett följande fyra 
pristagare för prestationer år 2020 och tidigare: 

IDROTTSPRIS 
Rasmus Hedberg, Svedala motorklubb 

KULTURPRIS
Monica Holmquist, konst

KULTURSTIPENDIUM
Johan Nilhåk, slagverk 

ÅRETS LEDARE FÖR BARN OCH UNGA
Martin Jönsson, Svedala kampsportförening

”Jag vill kunna fortsätta 
uppleva Svedalas fantastiska 
natur och djurliv. Jag vill 
kunna höra och se humlor 
och bin i min närmiljö”

”Jag vill kunna paddla, 
bada och fiska i Segeå” 

”Alla i samhället är 
med och bidrar till 
utfasning av fossila 
bränslen”

”Vi tar vara på vattnet så långt det är 
möjligt med insikten om dess värde 
som en ändlig resurs”

Läs mer om dialogen 
och slutrapporten på 

svedala.se/medborgardialog-miljo

NATIONALDAGSFILM MED       
PRIS- OCH STIPENDIEUTDELNING

”Kärnans äpple” målad av Monica Holmqvist som är årets 
kulturpristagare. 

Det går att söka stipendier och nominera pristagare från den 1 januari varje år. 
Mer information finns på svedala.se/priser-kultur-fritid

http://www.svedala.se/medborgardialog-miljo
https://www.svedala.se/priser-kultur-fritid
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UTMANA HELA FAMILJEN – 
VAR MED I SOMMARBOKEN!

SE SPÖKBERÄTTELSER PÅ FILM
Under året har biblioteket arbetat med projektet ”Svedala 
berättar”. Vi har samlat in spökhistorier från hela kommunen 
och till hösten kommer berättelserna att bli en bok. 

Spökberättelserna kommer från många olika ställen i Svedala 
kommun, bland annat från Torups slott. Redan år 1545 lade 
Görvel Fadersdotter Sparre grundstenen till Torups slott och genom 
århundraden har många människor bott på slottet. Det finns flera 
spännande berättelser knutna till händelser som utspelat sig i och 
kring slottet.  

Berättelserna kring Torup har vi valt att filma. Det är en serie om 
tre filmer berättade av slottsguiden Eva Roos. Dessa filmer kan 
du ta del av på webbplatsen för biblioteket i Svedala kommun: 
bibliotek.svedala.se

Mellan den 11 juni och 27 augusti har du 
chans att vara med i Sommarboken. Nytt för  
i år är att vi har ett häfte för alla åldrar och  
en tävling med extra fina priser! 

GÖR SÅ HÄR: 
Hämta ditt Sommarbokenhäfte på något av kommunens 
bibliotek eller använd formuläret på bibliotekets webbplats. 
Läs tre böcker och beskriv böckerna med en bild eller en 
kort text. Lämna in Sommarbokenhäftet och hämta din 
presentbok på biblioteket. Du har möjlighet att lämna in  
två häften under sommaren.  

Den 11 juni firar vi starten av Sommarboken utanför våra 
tre bibliotek i kommunen. Vi delar ut häften och bjuder på 
annat skoj – missa inte det! 

Mer information hittar du på bibliotek.svedala.se

Nu kan du få personlig hjälp hemifrån. Precis som på 
biblioteket kan vi ge boktips, hjälpa till med digitala 
tjänster eller guida dig när du söker information.

Vi ses genom ett videosamtal så att vi kan visa böcker 
eller annat på skärmen. 

Vill du hellre prata i telefon går det också bra. 

Ring eller mejla biblioteket så bestämmer vi en tid: 
biblioteket.svedala@svedala.se eller 040-626 82 03.

Biblioteken i Svedala

Svedala kommun är en populär kommun och
vi ser en stadig ökning av nya invånare, som 
förra året var Skånes högsta i procent. Håller 
trenden i sig kan kommunen räkna med 
350–450 nya invånare per år de kommande 
åren. Tillväxten möjliggör nya spännande 
byggprojekt och satsningar på utveckling av 
områden för de som bor och verkar i kommu-
nen. SvedalaNytt har pratat med Fredric Palm, 
strategisk planeringschef, för att höra mer om 
vilka de största projekten i Svedala kommun 
är just nu och i framtiden.

– Sedan en tid tillbaka jobbar vi med flera nya projekt, 
säger Fredric. Allt från förtätning och omvandling av redan 
ianspråktagen mark till planering på längre sikt. Framöver 
behöver vi lägga särskilt fokus på utveckling inom   
digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. 

REKORD I BYGGLOVSANSÖKNINGAR
De senaste två åren har kommunen satt nytt rekord i  
antal bygglovsansökningar som kommit in. Hela 648  
ansökningar under 2019 och 2020. Vi ser ett fortsatt  
högt inflöde även i år och för att förenkla sökprocessen  
och ge en effektivare handläggning arbetar vi aktivt med 
att utveckla våra e-tjänster.

LEVANDE CENTRUM
För att gamla och nya kommuninvånare, besökare och  
näringsliv ska trivas och känna sig hemma jobbar kommu-
nen hårt för att skapa ett levande centrum. Det har nog  
inte undgått någon att Storgatan i Svedala är i förändring. 
Svedalahem är i slutfasen med att färdigställa kvarteret  
Svanen som innehåller både nya bostäder och lokaler 
med beräknad inflyttning till sommaren. I bottenplan av  
det högsta huset som vetter ut mot Storgatan får Svedala 
bibliotek nya lokaler. Samtidigt under 2021 sker arbetet 
med ombyggnaden av Stortorget med nya busshållplatser.

– Även om alla har behövt ställa om mycket i sina liv och 
i sina verksamheter under coronapandemin, har vi ställt in 
siktet på framtiden och satsar för att möjliggöra fler projekt 
som kan komma till glädje både för de som bor, verkar och 
besöker kommunen. Allt måste hänga med så att vi kan få 
en balanserad tillväxt och på så sätt nå en hållbar samhälls-
utveckling och samhällsnytta, avslutar Fredric.

Exempel på några stora projekt i kommunen:

COOP
Butikskedjan Coop planerar bygga en livsmedelsbutik på 
Östra industriområdet i Svedala, som beräknas stå klar 
hösten 2022. Kommunen har godkänt detaljplanen och 
arbetar i nuläget med frågor kopplade till avtalet.

PADELHALL
På Norra industriområdet i Svedala, bredvid Nordic Well-
ness, planerar extern exploatör bygga en padelhall som 
förhoppningsvis står klar i början av nästa år. 

STATIONSOMRÅDET
I samband med att Svedala växer krävs större förutsättningar 
för en fungerande kollektivtrafik och här planeras ombygg-
nad av stationsområdet med nya sidoperronger och gång-
tunnel som ansluter med ICA-området. Projektering pågår 
tillsammans med Trafikverket, Skånetrafiken och Region 
Skåne med beräknad anläggningsstart i slutet av 2023.

NYGÅRDSDAMMAR
Söder om Börringevägen, strax öster om Svedala tätort, 
planerar vi för Nygårdsdammar. Ett hållbart och trivsamt 
grönt bostadsområde med gångavstånd både till stilla lands-
bygd, centrum och tågstation. Planerad byggstart 2022.

BOVIERAN
Extern exploatör planerar för att börja bygga den så kallade 
Bovieran på gamla idrottsplatsen i Svedala vid årsskiftet 
2021/2022. Bovieran är ett seniorboende som består av 
tre flerbostadshus med 54 lägenheter i tre våningar, 
grupperade runt en gemensam inglasad vinterträdgård. 

SVEDALA BYGGER FÖR 
ATT MÖTA DAGENS OCH 
FRAMTIDENS INVÅNARE
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Fredric Palm, strategisk 
planeringschef i Svedala kommun.

Stationsområdet.

https://www.bibliotek.svedala.se/#/
https://www.bibliotek.svedala.se/#/


VÄLKOMMEN TILL 
UNGAS FRITID I SOMMAR! 
SOMMARLOV MED UNGAS FRITID
Ungas fritid arrangerar aktiviteter hela sommarlovet, vecka 
24–33, för dig som är född 2003–2008. Håll koll på 
våra aktiviteter i sociala medier och i appen. Vecka 24–26 
håller Ungas fritids feriearbetare i aktiviteter för barn och 
unga födda 2006–2015. Information om dessa aktiviteter 
finns också i våra sociala medier och i vår app.
 
SOMMARSCEN
Sommarscen Svedala 2021 hålls under vecka 26 och 27. 
Ungas fritid tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen 
arrangerar bland annat aktiviteter för barn och unga. Håll 
utkik på sociala medier.
 
SOMMARKUL 2021
Sommarkul går tyvärr inte att genomföra i traditionell 
bemärkelse i sommar på grund av rådande restriktioner. 
Vi vill trots det erbjuda barn och ungdomar roliga och 
alternativa aktiviteter. Håll utkik i vårt sommarprogram.
 

VÅRA SOCIALA OCH DIGITALA KANALER
Instagram: @ungasfritidsvedalakommun
Facebook: Ungas fritid Svedala kommun
App: ”Ung i Svedala”
Webben: sommarkul.svedala.se, svedala.se/kalender

OLGA – SVEDALA KOMMUNS 
HEMBYGDSPORTAL
Olga Cederholm har gett namnet till den hembygdsportal som 
biblioteket håller på att fylla med innehåll och som kommer 
att ligga på bibliotekets hemsida, bibliotek.svedala.se. Sidan 
heter kort och gott ”Olga” och besökaren får där möjlighet att 
lära sig om kommunens lokala historia. Länkar och tips leder 
vidare för den som är mer intresserad. 

UTSTÄLLNING PÅ NYA BIBLIOTEKET
Parallellt med Olga kommer lokal historia också att 
lyftas fram i det nya biblioteket som öppnar på Storgatan i 
Svedala i höst (där ICA hade sin butik). I en permanent utställ-
ning, där delar ska kunna förändras och bytas ut, ska besöka-
ren lockas till att lära sig mer om kommunens historia.

VEM VAR OLGA CEDERHOLM?
Under årens lopp har tre fotografer med fotoaljé i Svedala 
avlöst varandra. Först var det Betty Sandberg, sen Olga 
Cederholm därefter Sture Falhed.

Betty Sandberg startade troligen sin verksamhet vid  
sekelskiftet 1900 och öppnade då sin första fotoateljé  
på bakgården till Storgatan 14. År 1913 byggde Betty 
den ateljé på Kyrkogatan 6 som fortfarande finns kvar men 
som idag är ombyggd till bostad. Ingen förteckning finns 
bevarad över Betty Sandbergs fotograferingar. Hon gick   
ur tiden 1924.
 
När Olga Cederholm efterträdde Betty Sandberg vet vi 
inte men hennes anteckningsböcker börjar i mars 1928. 

Kanske har Olga övertagit Bettys fotoateljé vid Bettys 
död 1924, eller ännu tidigare? Olga Cederholm drev 
fotoateljén under cirka 25 år, fram till april 1947 då Sture 
Falhed tog över. Efter nästan 35 år som fotograf i Svedala 
stängde han affären och fotoateljén 1981. Sture Falhed av-
led 2001 och efterlämnade ett testamente där han donera-
de hela negativsamlingen till Svedala kommun. Föreningen 
Svedala-Barabygden har på uppdrag av kommunen lagt 
ner ett gediget arbete på att skanna och katalogisera hela 
samlingen. I den ingår också Betty Sandberg och Olga 
Cederholms bilder.

På Föreningen Svedala- Barabygdens webbplats, fsbb.se, 
finns förutom fotosamlingen även mycket annat historiskt 
material om lokal historia.
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BYGGLOV – ATT TÄNKA PÅ 
Svedala växer och våra kommuninvånare trivs. Nya 
bostäder byggs, trädgårdar får murar eller plank, och  
fasader målas om och fräschas upp. Trivseln märks på 
bygg- och miljökontoret, där det nu är högsäsong för 
bygglovsansökningar.

Vi arbetar för fullt med att leverera snabba och säkra beslut, 
och för att den processen ska gå så smidigt som möjligt är 
det viktigt att du planerar ditt projekt noga. Läs på om vilka 
regler som gäller för just din fastighet och i ditt område. 
Ta också reda på vilka handlingar som vi behöver få in 
tillsammans med din ansökan.

På svedala.se/bygglov hittar du information, råd och  
uppdaterad information om handläggningstider. Under 
högsäsong är vår tillgänglighet något påverkad, men vi 
besvarar frågor så fort vi kan. 

KONTAKTA UNGAS FRITID
Har du frågor är det bara att kontakta   
Ungas fritid i Svedala kommun: 
Elsa Nilsson, telefon 0709-89 64 04, 
elsa.nilsson@svedala.se
Mårten Jönsson, telefon 0709-89 64 01, 
marten.jonsson@svedala.se

Åbjörnsgatan med det gamla kommunhuset. 

Här byggdes senare det nya kommunhuset.

Beställt av Byggmästare John E. Nilsson.

VÄRNA OM MILJÖN – 
VÄLJ RÄTT BEKÄMPNINGSMEDEL
En stor del av de bekämpningsmedelsrester som finns i vårt 
grund- eller dricksvatten kommer från villaträdgårdar. Flerta-
let kemiska bekämpningsmedel är giftiga för vattenlevande 
organismer, men kan även påverka människors hälsa nega-
tivt. I många fall behövs inga kemiska bekämpningsmedel 
för att hålla ogräs eller skadeinsekter borta från trädgården. 
Alternativa metoder såsom mekanisk bekämpning, hetvatten, 
och marktäckning kan fungera minst lika bra. 
Vägledning och tips hittar du på Naturvårdsverkets 
webbplats: www.naturvardsverket.se  

HAR DU FÅTT EN NY ADRESS?
På uppdrag av Lantmäteriet uppdaterar kommunen brister i 
vissa adresser, och de som främst berörs är så kallade me-
tertalsadresser. En metertalsadress får en fastighet som ligger 
utanför tätbebyggt område, och benämns efter avståndet 
mellan fastigheten och den närliggande vägens början. 
Uträkningen ser exempelvis ut så här:

Adressen Hyltarpsvägen 354–0: 354 står för avståndet från 
vägens början, oftast räknas det från centrum, torget, på 
den större orten, och 0 visar att det är en avståndsbaserad 
adress. Om det är 0 visar det att huset är beläget mellan 
0–20 meter från vägen. Är det 21–30 meter blir det 2, 
och så vidare.

VILL DU PRATA MED EN BYGGLOVSHANDLÄGGARE 
ELLER EN BYGGLOVSINSPEKTÖR?
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar 
kl. 10–12, samt onsdagar kl. 15–17. Du når oss på 
040-626 80 00 och via registrator.bmn@svedala.se.  

https://sommarkul.svedala.se
https://www.svedala.se/kalender
https://www.bibliotek.svedala.se
https://www.fsbb.se
http://www.svedala.se/bygglov


Fotograf: Svedala kommun, Trafikverket, Astrakan Images AB, 
Wikimedia, Anna Nordström, Billy Lindberg, Monica Holmqvist, 
Scandinav/Fabian Fogelberg/Jens Lindström. Mattias Hallin, 
Jenny Brandt, Robert Karlsson, Niklas Michin Aristoy, Sweco,
Adobestock.

Utebliven SvedalaNytt? Vänligen kontakta PostNord: postnord.se/kundservice/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
2 juni kl. 19.00, 23 juni kl. 9.00, 
22 sept kl. 19.00, 27 okt kl. 19.00,  
24 nov kl. 19.00

Kultur- och fritidsnämnden 
26 maj kl. 18.30, 8 sept kl. 18.30,
29 sept kl. 18.30, 20 okt kl. 18.30, 
17 nov kl. 18.30

Socialnämnden 
27 maj kl. 18.00, 17 juni kl. 18.00,
26 aug kl. 18.00, 30 sept kl. 18.00,
28 okt kl. 18.00, 18 nov kl. 18.00

 

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

Alla kommer
 erbjudas gratis 

vaccin
Håll dig uppdaterad 
om när på 1177.se

ANSÖKAN OM RESEKORT 
ELLER SKOLBILJETT FÖR 
RESOR TILL OCH FRÅN 
GYMNASIESKOLAN
Nu är det snart dags att ansöka om 
skolbiljett för resor till och från gymnasie-
skolan. Du ansöker inför varje läsår,  
digitalt via vår e-tjänst på svedala.se  
eller via pappersblankett. Ansök senast 
20 juli inför läsåret 2021/2022. 

Mer information hittar du på 
svedala.se/resekort

ANSÖK 
SENAST 
20 JULI

I Svedalas nya bibliotek finns ett rum särskilt avsatt för olika typer av skapande.
Det kan vara digitalt, av textilier, trä eller lera – den gemensamma nämnaren 
är inte materialet i sig utan kreativiteten och passionen för problemlösning. 
 
Förutom själva skapandet är tanken att alla som vill ska få möjlighet att dela 
med sig av sina lärdomar och erfarenheter till andra. Tillsammans inspirerar 
vi varandra och bygger ny kunskap. Låter det spännande? Vill du experimentera, 
testa nya saker och lära andra? 

Nu hoppas vi att så många kommuninvånare som möjligt har lust att prova 
sig fram i vår kreativa verkstad. Kanske vet du mycket om 3D-skrivare? Eller 
så har du kunskap inom knyppling och annat handarbete? Gillar du kanske 
att tillverka egna smycken? Eller skapa något helt annat? Oavsett vilket vill 
vi få kontakt med dig! Kontakta Paulina Sjöberg, samordnare för 
Svedala bibliotek: paulina.sjoberg@svedala.se

SVEDALA 
BIBLIOTEK   
FÅR EN KREATIV VERKSTAD

https://www.postnord.se/kundservice/lamna-en-synpunkt
http://www.svedala.se/sociala-medier
http://www.svedala.se/resekort

