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Linda Allansson Wester (M) 
Kommunstyrelsens ordförande Svedala kommun

NYA KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Det nya kommunfullmäktige sammanträdde för första gången den 19 oktober.
Då valdes presidiet, det vill säga ordförande och de olika viceposterna.

Så här ser det ut för den nya mandatperioden:
Ordförande i fullmäktige – Lars Nordberg (M) 
1:e vice ordförande – Hans Järvestam (M) 
2:e vice ordförande – Hellen Boij-Ljungdell (S) 
Mandatperioden för kommunfullmäktige varar till och med den 14 oktober 2026.
Under denna tid kommer många viktiga beslut fattas för dig som bor och verkar här.
 
Kommunfullmäktige utsåg också en egen valberedning. Valberedningen ska fram till 
i mitten av november ta fram förslag på vilka förtroendevalda som ska vara i de olika 
nämnderna. Den 30 november väljer kommunfullmäktige vilka personer som ska sitta 
i kommunstyrelsen och i övriga nämnder samt överförmyndare och kommunrevision.
Även ordförandena till nämnder och styrelser väljs då. Nämndernas nya mandatperiod 
börjar den 1 januari 2023 och pågår till 31 december 2026.
 
Välkommen till kommunhuset i Svedala den 30 november eller följ mötet på webben.

VALRESULTAT 
FÖR SVEDALA KOMMUN
Val till riksdag, region och Svedala kommun hölls den 11 september. Här kan du se hur det gick i Svedala kommun: 

Jag är inte säker på vad som är vackrast, 
Bokskogen om våren i sin ljusgröna dräkt 
och de vita fälten av vitsippor, den mörkare 
gröna dräkt den klär sig i om sommaren, eller 
den röd-gula gyllene färg som den har just nu. 
Men jag tror att vi lätt kan enas i att vi bor 
på en av de vackraste platserna.

Vi lever i en tid där oron i vår omvärld gör sig påmind 
även hos oss hemma i vår fina kommun.

Vi, liksom Sveriges övriga kommuner, hjälper våra ukrain-
ska flyktingar med bostäder. Har du möjlighet att hyra ut  
en bostad till människor i nöd? Läs mer på svedala.se.

Kommunen satsar mycket på det förberedande beredskaps- 
och säkerhetsarbetet och sedan i somras har vi en renodlad 
säkerhets- och beredskapschef. Han heter Karl Dannestam 
och har i uppdrag att förbereda oss som kommun för 
sådant som vi helst inte vill ska hända. Bland annat arbetar 
han med att skapa så kallade Trygghetspunkter i Bara, 
Klågerup och Svedala dit man kan gå för att få information 
och grundläggande stöd i till exempel tider av längre 
oplanerade elavbrott. Mer information om Trygghets-
punkterna kommer.

Kostnaderna för såväl el som gas har stigit kraftigt och i 
detta nummer kan du läsa mer om hur vi som kommun 
arbetar med att sänka vår förbrukning och hur du kan dra 
ditt strå till stacken, antingen för din egen plånboks skull 
eller för att minska belastningen på elnätet. Om vi tillsam-
mans sänker vår samlade elförbrukning med 2% så minskar 
risken för planerade elavstängningar med 20%.

Äntligen! Ombyggnationen av Svedala tågstation kommer 
allt närmre. Trafikverket är ansvariga för projektet och 
kommunen bidrar med ungefär hälften av kostnaderna. 
Med en gång- och cykeltunnel under järnvägen, med per-
ronger på var sida om spåren, med fler parkeringsplatser 
för cyklar och bilar, skapar vi ett nytt, fräscht och lättill-
gängligt område för såväl resenärer som centrumbesökare. 
Tanken är att spaden ska i marken i december 2023 och 
sen pågår byggnationen i ungefär ett år.

Vi stiger i Svenskt Näringslivs företagsranking! Detta gläder 
oss mycket eftersom det är en av de frågor som kommunen 
under en längre tid har haft som ett fokusområde. Vi vill 
vara en attraktiv näringslivskommun så att fler företag väljer 
att etablera sig här. Målet är att skapa ett bredare utbud av 
arbetsplatser i vår närhet och att här ska finnas mer möjlig-
het till handel och service i kommunen.

Den 11 september var det val. Om detta och efterarbetet 
kan du läsa på sidan 3. Från min horisont vill jag poängte-
ra att i Svedala kommun har vi en god stämning mellan de 
politiska partierna, vi har ett gott politiskt klimat som samtli-
ga tio partier i kommunfullmäktige värnar om. Jag vill å alla 
förtroendevaldas räkning tacka dig som röstade för att du 
bidrar till den svenska demokratin. En demokrati vi utvecklar 
tillsammans och som för ett år sedan kunde fira 100 år av 
rösträtt för både kvinnor och män. Något vi ska vara stolta 
över och värna om.

Trevlig läsning!

TRYGGHET OCH UTVECKLING 
I EN OROLIG TID
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Sverigedemokraterna

Moderaterna

Älska Svedala

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Centerpartiet

Kristdemokraterna

Barapartiet

Miljöpartiet de gröna

Vänsterpartiet

Övriga anmälda partier

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

27,0%

24,7%

23,0%

5,8%

4,4%

3,7%

3,4%

2,7%

2,3%

2,2%

0,7%

Här är nya kommunfullmäktige i Svedala kommun 2022–2026. På svedala.se kan du läsa mer och ta kontakt med våra politiker.
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I augusti började Svedala kommuns nya föreningssamord-
nare Joakim Lignercrona. Tjänsten är helt ny och Joakim 
kommer därför att arbeta med att utveckla rutiner och  
struktur för kommunens arbete kring föreningslivet.
Joakim Lignercrona kommer närmast från en roll som 
idrottskonsulent på Riksidrottsförbundet. Där jobbade han 
i knappt sju år med föreningsutveckling och folkbildande 
insatser, bland annat gentemot Svedala kommun.

– Jag vill titta på hela föreningslivet, oavsett om det gäller 
idrott eller kultur. Vi behöver ha en bra, levande dialog 
med föreningslivet. Min ambition är att träffa alla fören-
ingar, och jag uppmanar alla föreningar att bjuda in mig, 
säger Joakim Lignercrona.

KOMMUNENS NYA 
FÖRENINGSSAMORDNARE

Uppdraget innebär att Joakim ska jobba med att utveckla 
samverkan mellan kommunen, föreningslivet och civil-
samhället. Joakim kommer att vara kommunens kontakt-
person gentemot föreningar, frivilligorganisationer, studie-
förbund och övriga civilsamhällesorganisationer, och även 
vara ett stöd vid uppstart av nya föreningar. Arbetet innebär 
också att arbeta med föreningsstöd på strategisk och  
operativ nivå.

– Det är en ynnest för mig att kunna fortsätta jobba med 
den här typen av frågor – dessutom i en kommun med ett 
driv och engagemang. Ett flertal kommuner i Skåne har 
tillsatt liknande tjänster, så det känns som att det ligger i 
tiden, avslutar Lignercrona.

Föreningslivet i Svedala kommun har fått en ny förenings-
samordnare som ska utveckla samverkan mellan kommunen, 
föreningslivet och civilsamhället. Det blev stor glädje när Svenskt Näringsliv 

presenterade sin årliga ranking av det 
lokala företagsklimatet i Sveriges alla 
kommuner. Svedala kommun klättrar hela 
73 placeringar och hamnar på plats 151 av 
Sveriges 290 kommuner. Det är den bästa 
placeringen på många år. 

De tre kategorier som de tillfrågade företagarna i kom-
munen lyfter fram som de mest positiva förändringarna är 
tillgång till kompetens, kommunens information till företagen 
samt service och bemötande.
– Dialogen mellan företagarna och vi i beslutsfattande roll 
har hög prioritet i kommunen. Jag gläds åt att våra företa-
gare märker det, och att de uppskattar vårt arbete, säger 
Linda Allansson Wester (M), kommunstyrelsens ordförande.  

Svenskt Näringslivs ranking bygger främst på en enkätun-
dersökning. Totalt har 32 000 företag i hela landet fått 
betygsätta sin upplevelse av hur det är att driva företag 
lokalt och nationellt.
– Vårt förbättrade och ambitiösa samarbete med närings-
livet har betytt mycket och är något vi på Svedala kommun 
värdesätter högt. Vi har valt att kraftsamla från alla håll och 
det har gett oss en fin utdelning, säger kommunens närings-
livschef Kosovar Gashi.

BOARDING SVEDALA
Företagsfrukostarna ”Boarding Svedala” är ett bra exempel 
på aktivitet som syftar till att skapa fler forum där företagen 
kan träffas för att nätverka, bli inspirerade, utbildas och 
göra affärer med varandra. Första tillfället var i september, 
och lockade nästan 80 företagare till Gamla Brand-

STORT KLIV UPPÅT 
I ÅRETS FÖRETAGSRANKING

stations lokaler för att lyssna på inbjudna föreläsare från 
Almi Företagspartner Skåne och Region Skåne. Temat var 
Vägen till tillväxt.
– Det känns som en nystart på ett nygammalt samarbete. 
Kommunen är en viktig aktör på flera sätt och vi har sen 
många år haft ett bra samarbete men nu är det lite mer 
organiserat och framför allt känner jag att det blir en stabil 
framåtanda från kommunens sida, säger Anders Nissen, 
ordförande i Svedala Företagsgrupp.

Under hela hösten och vintern kommer fler gemensamma 
företagsfrukostar att arrangeras och alla företagare i kom-
munen är välkomna.
– Konceptet Boarding Svedala symboliserar väl den gemen-
samma resa vi har påbörjat för att säkerställa att kommunen 
fortsätter att vara ett attraktiv val för såväl befintliga som nya 
företagare. Vi vill verkligen att vårt samarbete med Svedala 
Företagsgrupp, och andra samarbetspartners, ska stärka 
Svedala som attraktiv näringslivskommun, avslutar närings-
livsutvecklare Martin Bard.

NY UTBILDNING FÖR
KOMMUNANSTÄLLDA
Svedala kommun fortsätter att satsa på det interna 
arbetet för att få till ett bra företagsklimat. Med utbild-
ningen och webbplattformen ”Intebaratrevlig” 
utbildas kommunanställda i syfte att stärka dialogen 
med näringslivet. Förståelsen för näringslivets förutsätt-
ningar är av yttersta vikt och kommunens medarbetare 
får genom utbildningen en bättre insikt i företagarnas 
dagliga villkor. 

ÄR DU FÖRETAGARE I SVEDALA 
KOMMUN? 
Anmäl dig då gärna till vårt nyhetsbrev genom 
att skanna QR-koden. Följ också ”Näringsliv 
Svedala” på Facebook så du vet vad vi har på 
gång i kommunen.

Den nya tillbyggnaden utökar Spångholms-
skolans kapacitet med 200 elever. Ett välkom-
met tillskott för Baras växande befolkning. 
Samtidigt fortsätter den omfattande reno-
veringen av hela skolan, som ska vara helt 
moderniserad till höstterminen 2023.

Inför hundratals elever invigdes Spångholmsskolans nya 
tillbyggnad i augusti med tal, körsång och pianospel. 
Den nya byggnaden ökar skolans kapacitet med 200 
elever och ska husera elevhälsa, fritidshem, skolledning 

SPÅNGHOLMS-
SKOLANS 
TILLBYGGNAD 
INVIGD

och årskurs 4–5. Dessutom flyttar administrationen in nära 
huvudentrén, tillgängligt för de som behöver komma i 
kontakt med skolans personal.
 
– Bara växer ju så det knakar. Och med det kommer det 
fler barn och sedermera elever. Vi har därför sett till att ha 
en skola för ytterligare 200 elever. Alla klassrum har den 
högsta ljudklassen och supermodern ventilation. Arbets-
miljön för elever och personal kan inte bli bättre. Vi är så 
nöjda med den här fina och trevliga byggnaden, säger 
Spångholmsskolans rektor Anders Dybner.

I somras besökte politiker, tjänstemän och företagare i kommunen.

Joakim Lignercrona.

 Rektor Anders Dybner talar vid invigningen av 

Spångholmsskolans tillbyggnad.
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SPEKTAKULÄRT 
VINDSKYDD INVIGT
Det är ingen vanlig syn som möter vandrare 
på Skåneleden som kommer till Eksholms-
sjön. Arkitekturstudenter har i samarbete med 
Svedala kommun byggt ett näckrosinspirerat 
vindskydd i två våningar.

I augusti snickrades och filades det på det nya vindskyddet 
vid Eksholmssjön. Skapelsen är inspirerad av näckrosorna 
på sjön. Fem arkitekturstudenter ligger bakom konstruktio-
nen, som ligger precis i närheten av det gamla vindskyddet. 
Vindskyddet tornar upp vackert i gläntan och har två 
våningar – första våningen vänd mot skogen, den andra 
med öppning och utsikt mot sjön.

– Vi ville göra något inspirerat av näckrosorna och att  
vattenståndet går upp och ner på platsen. Vi ville leka  
med att näckrosformen höjer sig från platsen. Sen visste vi 
att många barn leker här, så vi ville öppna upp för klättring  
och lek, säger arkitekturstudenten Lisa Landgren.

Bygget är del av den svenska arkitekturfestivalen Arknat, 
som skapar platser där arkitektur möter natur. Det handlar 
om funktionella och nyskapande vindskydd med plats för 
samvaro, vila, skydd och inspiration för människor som är 
ute i naturen.  

STORSATSNING PÅ 
UTVECKLING AV VÄG 108
Region Skåne har nu tagit beslut om 
den regionala infrastrukturplanen för 
2022–2033 för hela regionen. Planen 
innehåller bland annat utveckling av 
väg 108 genom Svedala.

Väg 108 är en regionalt viktig väg för persontrafik 
som i Svedala korsar järnvägen med Ystadbanan. 
Vägen är ett viktigt komplement till E6 och förbinder 
många lokala och regionala målpunkter.

– Ökad framkomlighet och säkra vägar är viktiga 
prioriteringar, säger Fredric Palm som är strategisk 
planeringschef i Svedala kommun. Kommunen har 
arbetat länge för att detta projekt skulle prioriteras av 
Region Skåne och att vi kan erbjuda såväl Svedalas 
invånare som tillresande en säkrare och bättre väg. 
När nu fler och fler flyttar till kommunen är vägar en 
viktig faktor för framkomlighet och säkerhet. 

Vägsträckan trafikeras av cirka 8 000 fordon per 
dygn och har delvis en låg standard med begränsad 
omkörningsmöjlighet och en hög andel trafikolyckor. 
Järnvägskorsningen ger en begränsad framkomlighet 
och utgör en trafiksäkerhetsrisk. Just nu görs en 
åtgärdsvalsstudie av nuläget och önskat läget, som 
ska vara klar i slutet av 2022. Planerat byggstart är 
i slutet av planperioden 2022–2033. Kostnaden för 
projektet har bedömts vara 207 miljoner.

För mer information se Region Skånes webb.

December 2023 går startskottet för bygget 
och den stora förvandlingen av Svedala 
station. Mittperrongen byts ut mot stora 
sidoperronger samtidigt som fotgängare 
och cyklister får en bred tunnel under 
spåret med digitala informationsskyltar. 

– Det är väldigt viktigt för oss att binda samman de norra 
delarna av Svedala med de södra. I mindre orter vill man 
samla flödena för att skapa gemenskap och det är det vi 
vill uppnå även här. I utformningen har vi lagt ner tid och 
kraft på att den nya stationen ska passa in i bruksmiljön 
som präglar området. Vi kommer att ha klocktorn med  
hissar med en tydlig svedalaidentitet med rött tegel,  
förklarar stadsarkitekt Karin Gullberg. 

Stationsområdet blir kronan på verket på en större förvand-
ling av centrala Svedala. Busstrafiken som idag är splittrad 
mellan Stortorget och stationsområdet kommer att samlas 
på Stortorget. Som en förberedelse för detta rustades hela 
Stortorget upp redan år 2021. Dessutom har gång- och  
cykelstråk uppdaterats i etapper, i förberedelser för att 
ansluta till den nya stationen. På båda sidor av spåren, 
kommer nya torg att skapas, vilket skapar en inbjudande 
miljö för de som kommer upp från gångtunneln. 

NYA STATIONSOMRÅDET FÄRDIGT JULEN 2024
– Vår utgångspunkt är att vårt läge är så bra som vår  
tillgänglighet är. Att 30 000 pendlare per månad nu  
får enkel tillgång till oss är ett välkommet tillskott, säger 
Magnus Karlsson, chef på Ica Kvantum Karlsson som  
ligger avspärrat på södra sidan stationen i dagsläget. 

Själva stationsombyggnaden har en budget på 
100 miljoner kronor, där Svedala kommun och Trafikverket 
står för 50 miljoner var. Därutöver kommer kommunen att 
satsa 25 miljoner kronor på upprustning och omdaning 
av kommunala kringytor, det vill säga de båda torgen och 
parkeringsytor. Den gamla stationsbyggnaden kommer 
att finnas kvar. 

– Nu är det på riktigt! Det här är ett projekt som   
påbörjades redan innan jag tillträdde. Nu har vi tagit  
nya kliv och det är den här mandatperiodens viktigaste 
projekt. Vi ser betydelsen av att Svedala får den entré  
som vi förtjänar, och att man underlättar för kollektivtrafiken. 
Skisserna och planerna vi ser idag är ett fantastiskt  
exempel på våra tjänstepersoners idoga arbete, avslutar 
kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester.

I december 2024 kan resenärer som stiger av på Svedala station mötas av ett toppmodernt stationsområde. 

Fredric Palm, 
strategisk planeringschef 
i Svedala kommun.

Tågtrafiken kommer att fortsätta under hela ombyggnaden, 
då arbetet sker på ett spår åt gången. 
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Det näckrosinspirerade vindskyddet vid Eksholmssjön.
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SVEDALA KOMMUN KLÄTTRAR   
I HÅLLBARHETSRANKING
Tidningen Dagens Samhälle har rankat hur landets kom-
muner lyckats med att nå målen i Agenda 2030. Svedala 
kommun stiger med hela sju placeringar jämfört med 
2021 och ligger på plats 64 av alla kommuner i Sverige.

– I kommunens arbete har vi gjort en första etapp genom att arbeta 
med hållbarhetsstrategin som hanterar det gröna och ekologiska hållbar-
hetsperspektivet. Kommande etapper kommer att tillföra de sociala och 
ekonomiska dimensionerna, säger Fredric Palm, strategisk planeringschef 
på Svedala kommun.

Agenda 2030 är en handlingsplan som antogs 2015 av FN:s medlemsländer, med mål för 
omställning till ett hållbart samhälle.

Traditionen med bra skolmat i Svedala 
kommun fortsätter. När tävlingen White 
Guide Junior utsåg Sveriges bästa offentliga 
måltider inom en rad kategorier blev det  
flera fina placeringar för Svedala kommun.

RESULTATEN BLEV:
Kyrkskolan
• 2:a i Årets Klimatkök
• 8:a i Årets Gröna måltid
• 10:a i Årets Skolkock, Lina Buttler 
• 27:a i Årets Skolrestaurang

Aggarpskolan
• 3:a i Årets Skolkock, David Gustavsson
• 6:a i Årets Gröna måltid
• 7:a i Årets Skolrestaurang

JURYNS MOTIVERING TILL KYRKSKOLANS ANDRAPLATS 
I ÅRETS KLIMATKÖK LYDER:
”Få skolor lyckas så väl som Kyrkskolan med att visa kopp-
lingen mellan det vi äter och planetens framtida välfärd. 
När barnen gör entré i matsalen möts de av en prunkande 
odlingshörna som inte bara bidrar till trivseln, den skapar 
även en förståelse för hur lång tid det faktiskt tar att odla 
fram råvaror. Menyerna klimatberäknas och varje rätt till-
delas jordglober på en tavla, beroende på hur bra de är. 
Två av många, fina exempel på varför denna skola är en 
av Sveriges bästa klimatskolor!”  

FLERA FINA 
PLACERINGAR 
I WHITE GUIDE 
JUNIOR

– Det är ett ständigt pågående arbete som vi alltid har haft.  
På detta sätt vill vi minska matsvinnet och så klart servera 
det vi odlar i vår salladsbuffé. Det kan inte bli mer närodlat, 
konstaterar Lina Buttler, skolkock på Kyrkskolan i Svedala.

Kyrkskolan tilldelades även extrapriset Årets pudding 2022 
som handlar om den godaste kålpuddingen. Men fram-
gångarna för Svedala kommun slutar inte med det. Måltids-
cheferna Lina Jönsson och Jenny Sandén kom på 8:e plats i 
kategorin Årets Måltidschef. 

SKOLVAL FÖR GRUNDSKOLA 
LÄSÅRET 2023–2024
Går ditt barn sista året på förskolan? Eller går ditt barn på en 
kommunal skola som inte erbjuder nästa årskurs? Från och med 
18 januari är det dags för dig som vårdnadshavare att göra 
skolval vilket innebär att du kan önska vilken grundskola ditt  
barn ska gå på från höstterminen 2023. Sista dagen att önska  
är den 8 februari. 

Mer info och anmälan: svedala.se/skolval

Förra årets positiva trendbrott håller i sig. 
Svedala kommun blir en alltmer tryggare 
plats. I årets trygghetsmätning når vi de 
bästa siffrorna sen det historiskt trygga 2013.  

Polisens och kommunens trygghetsmätning för 2022 
visar återigen upp glädjande siffror för Svedala kommun. 
Mätningens index 1.73 (1.78 för år 2021) pekar på att 
tryggheten inte varit på så goda nivåer sedan 2013, och 
fortsätter på förra årets inslagna väg.  
 
– Utgångspunkten för undersökningen är att fråga vad 
medborgarna upplever. Det är viktigt för oss att få en lokal 
lägesbild. Det i sin tur hjälper oss att se var vi ska rikta våra 
insatser för att förebygga brott, säger Paul Nilsson, kom-
munpolis i Svedala.
  
Efter förra årets kraftiga förbättring på område efter om-
råde, är det något färre tydliga förbättringar som syns i 
undersökningen i år. Det som sticker ut positivt är att färre 
störs av bråkiga ungdomsgäng och buskörning, och det 
finns även en nedgång i observerat narkotikamissbruk och 
öppen försäljning.  
  
Det finns dock delar som sticker ut i negativ bemärkelse. 
Det senaste året har skadegörelse i Bara och Klågerup 
haft tydlig inverkan på det i övrigt positiva resultatet. Det 
anmärkningsvärda är att kommunens kostnader för skade-
görelse totalt sett har sjunkit det senaste året. 

TRYGGHETEN ÖKAR 
I KOMMUNEN FÖR 
ANDRA ÅRET I RAD

– Trenden är ihållande positiv överlag och det känns förstås 
bra. Samtidigt är det tydligt vilka delar medborgarna vill 
att det jobbas vidare med och det fogar vi in i handlings-
planen för kommunens trygghetsarbete framöver: trafik-
beteenden, tryggheten utomhus och skadegörelse, säger 
Karl Dannestam, säkerhets- och beredskapschef i Svedala 
kommun.

Fler uppger att de är trygga med att gå ut sent på kvällarna.
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Fakta om White Guide Junior
Syftet är att lyfta fram allt det goda som görs 
på förskolor, och skolor runt om i Sverige. Juryn 
bedömer smak och näring, men också måltids-
miljö, service, pedagogiskt samarbete, individ-
fokus, engagemang från rektorn, kommunala 
satsningar, hållbarhet och andra faktorer som 
bidrar till att höja måltidsupplevelsen. Drygt 
250 skolor, förskolor och äldreboenden har 
under våren besökts och bedömts av juryn. 
De bästa rankas i totalt 16 kategorier. Det är 
tionde året i rad som Sveriges bästa offentliga 
måltider koras.

Svedala kommun på galan för White Guide Junior: 
David Gustavsson, Lina Jönsson, Nina Lippai, Jenny Sandén, 
Lina Buttler, Anneli Fransen och Katarina Mårtensson.

http://svedala.se/skolval
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Eldning i braskaminer, öppna spisar och kakelugnar kan 
inom tätbebyggda områden orsaka stora hälsoproblem. 
Därför bör eldning endast ske som trivseleldning i dessa 
områden, och inte som basuppvärmning. Trivseleldning 
innebär eldning vid högst två tillfällen per vecka under 
perioden 1 oktober–30 april. Du får starta upp elden 
endast en gång per dygn och du får hålla elden vid liv 
cirka fyra timmar per tillfälle. Läs mer om vad som gäller 
på svedala.se/eldstader-vedeldning.  

EFFEKTIV TÄNDNING
För att elda effektivt ska du se till att snabbt få fyr och hög 
temperatur, elda endast med rent trä, briketter eller pellets. 
För att få i gång din brasa på bästa bör du använda 

tändmedel i form av braständare eller finhuggen ved i 
stället för tidningspapper. Mer information om hur du eldar 
säkert finner du på naturvårdsverket.se/vedeldning 

SÄKERHET
En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till 
eldstäder och skorstenar och det är därför oerhört viktigt att 
du använder din eldstad enligt anvisningar från tillverkaren 
och enbart eldar med det som är tillåtet. Du måste också 
kontrollera att din eldstad är rengjord av en sotare och se 
till att den blir rengjord i rätt intervaller. 

I Svedala är det Skorstensfejarmästarna Syd AB som 
genomför sotning och kontroll, och du når dem via deras 
hemsida, www.sotarna.com.

ELDA RÄTT FÖR 
BÄSTA EFFEKT
I tider som dessa får kommunen fler frågor om eldning och eldstäder 
än vanligt, men vad är det egentligen som gäller?

Hos kommunens energi- och klimatrådgivare 
råder ingen kyla. Här arbetas det för hög-
tryck. Sen många år ger kommunen gratis 
rådgivning till såväl privatpersoner som före-
tag. Sedan elpriserna har skjutit i höjden har 
också behovet av utredningar och tips ökat. 
Frågorna kan vara att man vill se över hel-
heten i en byggnad, investera i ett nytt värme-
system eller producera sin egen el med hjälp 
av solceller. 

– Vi ser en stark ökning av informationsbehovet i hur man 
ser över sin energianvändning. Tack vare webb och 
sociala medier kan vi få ut tips på hur man kan spara 
kilowattimmar. I samarbete med Energimyndigheten 
arbetar vi också med kampanjen ”Varje kilowattimme 
räknas”. Ska elen räcka till alla i vinter måste vi till-
sammans minska elanvändningen, säger Sara Östberg 
som är energi- och klimatrådgivare för Svedala kommun.

HETT MED ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARE
Informationssatsningen från både kommunen och Energi-
myndigheten går ut på att informera så att folk genom 
ökad kunskap kan ändra vanor för att minska elanvänd-
ningen. Att vara sparsam och göra kloka val kan göra 
skillnad både nu och under en tuff vintersäsong. Varje 
kilowattimme räknas. 

Utöver julbelysningen pågår nu ett arbete inom hela 
Svedala kommun för att identifiera små och stora åtgärder 
som minskar elanvändningen både på kort och lång sikt. 
En uppmaning att se över respektive verksamhet har 
skickats ut till enheterna. 

– Här drar ekonomi, hållbarhet och beredskap åt samma 
håll. En eftertänksam och planerad förbrukning från oss 
alla, stor som liten och i den mån det är möjligt, ger goda 
effekter på alla fronter. Om fler använder, portionerar och 
prioriterar sin energianvändning minskar trycket på såväl 
miljö som elnät och plånbok – något som gynnar oss alla, 
säger Karl Dannestam, säkerhets- och beredskapschef i 
Svedala kommun.  

KOMMUNEN MINSKAR 
JULBELYSNINGEN
I energikrisen som råder i Sverige och Europa 
vill Svedala kommun hjälpa till genom 
att minska sin energiförbrukning – på 
olika sätt. Därför kommer kommunen i år 
att kraftigt minska julbelysningen jämfört 
med tidigare. Även belysningen i samband 
med kampanjerna Rosa Bandet som var i 
oktober och Mustaschkampen i november 
minskade belysningen.

 – Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi som 
kommun vill ta vårt ansvar och bidra i detta bekymmer-
samma läge. Med en eftertänksam och planerad energi- 
förbrukning hjälps vi åt att minska trycket på elnätet. Även 
om vi har ett bra och bundet elavtal ska vi vara solidariska 
och inte slösa i onödan, säger Johanna Andersson, gatu- 
och parkchef.

Julbelysningen kommer att minska med ungefär hälften 
jämfört med ifjol, och detta i hela kommunen. Dessutom  
är den bara tänd till i mitten av januari istället för månaden 
ut som tidigare. De centrala delarna i kommuns tätorter 
prioriteras, och det kommer även att finnas en julgran med 
belysning i Svedala, Bara och Klågerup precis som vanligt. 
All julbelysning är LED-lampor.   

• Sänk inomhustemperaturen med en grad, vilket kan 
minska dina kostnader med ca 5 procent. 

• Tvätta och diska fyllda maskiner, det går åt mindre 
vatten och energi. 

• Byt ut gamla och slitna tätningslister runt dörrar och 
fönster. 

• Minska tiden i duschen.

• Om det är möjligt, undvik att möblera framför element 
för då sprids värmen bättre. 

• Vädra smart – skapa tvärdrag och vädra en kort tid så 
kyler du inte ner dina möbler. 

• Se över ditt värmesystem. Till exempel är det bra att re-
gelbundet rengöra filtret om du har en luftvärmepump.  

• Byt till energieffektiva kranar. Cirka 20 procent av en 
familjs uppvärmningskostnader går till att värma upp 
tappvarmvattnet.

ÖNSKAR DU KOSTNADSFRI OCH OBEROENDE RÅDGIVNING? 
Kontakta då kommunens energi- och klimatrådgivare på svedala.se/energi-och-klimatradgivning  

Att spara energi behöver inte kosta något, men det kan minska 
dina kostnader.  

VAD KAN JAG GÖRA REDAN   
IDAG SOM SPARAR ENERGI? 

• Genom att se över isoleringen i ditt hus minskar du 
husets värmeförluster och därmed också dina energi-
kostnader. Att isolera vinden brukar vara det som är 
mest lönsamt i förhållande till investeringskostnaden, 
men det kan också vara värt att se över fönsterna.  
I en del fall kan det bli billigare att renovera befintliga 
i stället för att köpa nya. 

– Julen är en högtid då vi egentligen vill sprida ljus och 
glädje. Därtill är julbelysningen viktig för våra företag,  
och den mörka årstiden gör också att belysningen har  
betydelse ur trygghetssynpunkt. Därför vill vi inte minska 
mer på belysningen. Vi försöker hitta en rimlig balans i 
detta och hoppas kommuninvånarna och näringslivet har 
förståelse för kommunens initiativ, säger kommundirektör 
Johan Lundgren.
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http://naturvårdsverket.se/vedeldning
http://www.sotarna.com
http://svedala.se/energi-och-klimatradgivning


1312

Svedala kommuns nya kultursamordnare 
Anna Lundqvist Nilson blir den som basar över 
kommunens kulturarrangemang såsom som-
marscen och nationaldagsfirande. Men hon vill 
även slå ett slag för kommunens konstskatt.

– Vi har så mycket att visa upp! Jag ser fram emot att 
utveckla det, säger hon.

Anna Lundqvist Nilson har sedan tidigare delat sin tid 
mellan uppdraget som barnbibliotekarie i Klågerup och 
kultursamordnare för barn och unga. Och just barnkulturen 
är ett område som Anna även i fortsättningen kommer att 
ansvara för.

– Det har varit en hel del fokus på kulturgarantin, som 
garanterar olika åldersgrupper i barnomsorg och skola en 
scenkonstupplevelse. Ett exempel på detta är niorna som 
under hösten åker till Malmö opera och ser på ”Anastasia”. 
Sen har jag även jobbat med ”skapande skola”, där man 
inom ramen för vanliga skolämnen bakar in kulturupp-
levelser och eget skapande. Bland annat har man lärt ut 
matte med hjälp av rörelser med händer, fötter och rösten.

Det som nu hamnar på Annas bord är bland annat natio-
naldagsfirandet, sommarscen, samt inköpta arrangemang 
som när Malmö opera kommer till kommun. Dessutom  
kommer hon att ansvara för kommunens offentliga konst.

– En av de mest spännande arbetsuppgifterna är att 
tillgängliggöra konsten. Vi har så mycket att visa upp, 
runt 500 tavlor i kommunens ägo. Till exempel Gerhard 
Nordströms fantastiska målningar här på biblioteket. Men 
hur ska vi uppmärksamma det? Det är inte bestämt ännu. 
Jag ser fram emot att utforska och utveckla detta, förklarar 
Anna.

VINTERUTMANING FÖR BARN OCH UNGA!
Långa vinterkvällar är som gjorda för att krypa upp i soffan med en spännande 
bok. Eller varför inte flera böcker? Passa på att vara med i bibliotekens bok- 
utmaning för barn och unga – din läsning kommer att belönas med en gratis bok! 

GÖR SÅ HÄR: 
1. Hämta foldern Vinterutmaning på ditt bibliotek från och med 19 december. 
2. I foldern skriver och ritar du ditt svar på de tre utmaningar som presenteras. 
3. Den ifyllda foldern kan sedan bytas in mot en gratis bok på något av  
    biblioteken i Svedala, Bara och Klågerup. 
4. Vinterutmaningen är för barn och unga i hela Svedala kommun.
5. Sista dagen att lämna in foldern är den 20 januari.

Tips! Vill du få ditt barn att läsa mer? Bästa förebilden är en förälder som läser. 

ANNA VILL GE DIG 
KULTURUPPLEVELSER

JAZZIGT JULMYS I ADVENTSTID –    
FREDAGEN DEN 2 DEC KL. 16
Biblioteket i Svedala gästas av sångerskan Mimi Terris och 
musikern Johan Ohlsson som bjuder på en julig jazzkonsert. 
Vi utvecklar möjligheterna för konserter på biblioteken och 
det ska bli spännande att prova nya koncept för kultur
Alla är välkomna redan från kl. 14 då vi dukar fram ett 
bord fyllt med adventspyssel. Kom och var kreativ!

MERÖPPET PÅ BIBLIOTEKET
Vill du sitta på biblioteket efter stängningsdags? Kanske 
plugga, läsa tidningar eller läsa en bok? Alla vuxna lån-
tagare kan ansöka om att få tillgång till tjänsten meröppet 
vilket innebär att man kan komma in till biblioteket även 
efter ordinarie öppettid. Med tjänsten meröppet kommer 
du in alla dagar mellan kl. 7–21 i Svedala och mellan 
kl. 6–22 på biblioteken i Bara och Klågerup. 

Läs mer på www.bibliotek.svedala.se 

Årets seniorinspiratör 2021
Årets seniorinspiratör i Svedala kommun är Harriet Nilsson 
i Bara. Harriet var en av fem nominerade till årets senior-
inspiratör 2021 och med följande motivering tog hon hem 
utmärkelsen: 

”Harriet Nilsson är en stor tillgång, hon är en central punkt på vårdcentralen 
i Bara sedan en lång tid tillbaka. Det känns tryggt att ha en person som 
Harriet på en så viktig plats. Harriets omsorg gäller inte enbart seniorer utan 
alla som besöker vårdcentralen. När man möter Harriet på byn då är det 
alltid ett glatt hej, aldrig att hon skulle dra sig för att byta några ord vid en 
sådan träff även om det nog många gånger handlar om hennes arbete på 
vårdcentralen. Detta är något som många seniorer känner en trygghet i. 
Harriet är mycket värdig priset som årets seniorinspiratör.” 

Svedala kommun tackar vinnaren och de nominerade för de insatser de gör 
för de äldre i kommunen. Tack! 

Sista dagen för att nominera till årets seniorsinspiratör 2022 är den  
31 januari 2023. Skicka in din nominering till registrator.sn@svedala.se  

MALMÖ AIRPORT 
FIRAR 50 ÅR!
Sedan starten 1972 har över 60 miljoner rese-
närer passerat Malmö Airport på väg till jobbet, 
semestern eller andra reseäventyr. Under hela 
året har man firat med olika aktiviteter som 
kulminerar i firandet av den faktiska årsdagen 
den 1 december 2022.

Gå gärna in Malmö Airports hemsida och läs  
mer om flygplatsens spännande historik.

www.swedavia.se/malmo

SKA DU UT 
OCH FLYGA?
Nu finns det en ny linje med buss Bogdan som 
går direkt mellan Klågerup till och från Sturup. 

Se tider, priser och boka biljett 
på www.bussbogdan.se

Grattis
Harriet!

Anna 
tipsar

http://www.bibliotek.svedala.se
mailto:registrator.sn%40svedala.se?subject=
http://www.swedavia.se/malmo 
http://www.bussbogdan.se
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Cyklar är det fordon som ökar mest bland 
trafikolyckorna i Svedala och både polisen 
och kommunen arbetar tillsammans för att 
minska riskerna. Men vad gör kommunen 
rent praktiskt, och vad kan du själv göra för 
att undvika olyckor?

KOMMUNEN OCH POLISEN ARBETAR TÄTT IHOP
Inom kommunen finns en Trafiksäkerhetsgrupp. Förutom 
representanter från tekniska nämnden och de som arbetar 
med vägar, cykelstråk och parker i kommunen finns även 
representanter från polisen och skolan samt några yrkesfö-
rare med. I sitt dagliga arbete och genom att analysera de 
olyckor som skett har man sett att det tyvärr är de gällande 
reglerna som inte följs.

– Vi ser att fler olyckor kunde undvikas om folk bara hade 
följt de regler som finns. Man får till exempel inte cykla på 
trottoaren, även om undantag finns för barn upp till 8 år. 

ÖGONKONTAKT 
I TRAFIKEN KAN 
RÄDDA LIV

Vi ser också att god hänsyn i trafiken mot varandra löser-
många problem. Bara en sån sak som att hålla ögonkontakt 
i trafiken kan vara en livräddare, säger Paul Nilsson som är 
kommunpolis i Svedala. 

Kommunen arbetar ständigt med ett förbättringsarbete  
kring säkerhet, ljussättning runt cykelstråk och säkra  
gångvägar. Särskilt fokus läggs på säkra cykelbanor till och 
från skolorna men även cykling till hållplatser och stationen.
– Vi ser en ökning av cyklandet i kommunen vilket är  
mycket glädjande säger Annette Bengtsson, som är  
sammankallande för kommunens trafiksäkerhetsgrupp.
I Svedala kommun finns det många fina gång- och  
cykelstråk. Dessa används flitigt. Att cykla är bra både för 
hälsan och miljön. Kommunen erbjuder dessutom sina an-
ställda förmånscyklar för att fler ska cykla till och från jobbet. 
Dessutom är det erbjudandet en del av kommunens långt- 
gående hållbarhetsstrategi.

Annette Bengtsson, samman-
kallande för kommunens 
trafiksäkerhetsgrupp.

MÖTESPLATSER FÖR SENIORER

I Svedala kommun finns det tre dagcentraler. 
Till dagcentralerna är du som senior välkom-
men, här finns olika aktiviteter att ta del av 
eller så är du välkommen in på en kopp kaffe 
och fika. 

HOLMAGÅRDENS DAGCENTRAL 
Dagcentralen har renoverats och öppnar upp för 
besökande under november.
Tidigare fanns frisören Lydia här men hon finns numera 
på Toftaängens äldreboende. 
Öppettider: Måndag–fredag kl. 9:30–16 
Adressen: Kapellvägen 27, Svedala. 

BARA DAGCENTRAL 
Nyhet! Bara dagcentral kommer under första kvartalet 
av 2023 flytta till nya lokaler i gamla Bara vårdcentral. 
De nya lokalerna innebär större utrymme för olika aktiviteter 
och möjlighet att samla fler personer än tidigare. 
Fram till flytten är de vanliga lokalerna öppna som vanligt: 
Måndag kl. 9–12:30, onsdag kl. 12:30–16, fredag 
kl. 12:30–16. Nuvarande adress: Biblioteksgatan 8, Bara. 

STELLA DAGCENTRAL 
Hos oss är du alltid välkommen för en trevlig stund med 
mycket gemenskap! Vi erbjuder aktiviteter varje vecka.
Öppettider: Måndag–fredag kl. 9–16. Adress: 
Almgatan 10, Svedala.

Välkommen att besöka oss! 

NYA REGLER FÖR ELSPARKCYKLAR
Från den 1 september 2022 gäller nya regler för elsparkcyklar. Reglerna innebär dels att 
elsparkcyklar inte längre får köras på gångbanor, dels att de inte får parkeras på gång- 
och cykelbanor, bara vid cykelställ eller annan uppställningsplats. Det är regeringen som 
infört nya regler för att förbättra framkomligheten och säkerheten för alla.

TIPS PÅ VAD DU KAN GÖRA
• Anpassa alltid farten till väder och ljusförhållandena. 

Är det en mörk och regnig dag är det väldigt viktigt  
att sänka farten. Gäller både bil och cykel. 

• Använd cykelstråk om det finns. På cykelbanan är du 
mycket mer skyddad än på en vanlig väg.

• Använd alltid cykelhjälm. Det är lag på att alla under 
15 år måste ha hjälm i trafiken.

• Störst risk för olyckor är vid övergångsställen eller  
andra platser där gående och cyklister korsar vägen.

REGLER I SVEDALA
• Från 1 september – 1 april är Storgatan i Svedala 

gångfartsområde. Det innebär att du inte får köra 
fordon med högre hastighet än gångfart. 

• När du kör eller cyklar ner mot stationen har du  
väjningsplikt mot trafik på Kyrkogatan i Svedala. 

• Tänk på att cyklister korsar Kyrkogatan lite snett.  
Det blir så eftersom cykelbanan är dubbelriktad på 
södra sidan sista biten ner mot stationen.

NY ORGANISATION 
FÖR HEMTJÄNST 
Hemtjänsten och hemsjukvården servar idag fler antal personer i kommunen 
än förr. Detta har lett till en omorganisation där organisationen delats upp 
i tre delar utifrån de geografiska områdena, väster, öster och norr. 
Personalen kommer att utgå från tre olika arbetsplatser, två är placerade 
i Svedala tätort och en kommer att vara i Bara centrum.

Har du frågor kring den nya organisationen så kontakta gärna områdes-
chef Maria Danielsson, maria.danielsson@svedala.se,  040-626 81 61. 
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Kommunpolisen Paul Nilsson.
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Inom näringslivet utgår man alltid från frågan; 
Vad behöver våra kunder? Frågan är lika 
viktig inom vård, skola och omsorg. Vad 
behöver individen? Med den nya appen 
”OmMej” blir det lättare att få svar från barn.

OmMej är en app som hjälper barnet att berätta om sin 
situation genom att den ställer frågor om olika saker om 
barnets liv, exempelvis hur barnet har det i familjen, med 
kompisar och i skolan. 

Detta verktyg kommer förenkla för barn att få komma till tals i 
olika typer av utredningar inom socialtjänsten. 

Vi kommer snabbare att få kunskap om vad barnet uppfattar 
som problematisk i hens liv. Det kommer innebära att rätt 
insatser snabbare kan sättas in. 
– Vi ser med spänning fram emot att få börja använda 
appen i våra verksamheter, säger Mattias Olsson områdes-
chef Individ- och familjeomsorgen. 

Appen är dynamisk, vilket innebär att barnets svar indikerar 
vilka följdfrågor som dyker upp. Varje barn får alltså endast 
de frågor som är relevanta för just det barnet. På så vis 
målas snabbt en bild av barnets tillvaro upp, som innehåller 
allt från upplevelsen av skolan, beteenden på nätet, 
relationer till andra, tankar, känslor och beteenden. 

– Att barnen svarar i appen innebär inte att det barnet 
kommer att träffa utredaren mindre. Det fysiska mötet med 
barnet är mycket viktigt, däremot kan appen ge oss en bra 
ingång i samtalet med barnet så att vi pratar om rätt saker, 
till exempel det som oroar barnet, säger Charlotte Björklund, 
utvecklingsstrateg på enheten för Individ- och familjeomsorg i 
kommunen.
 
För en del barn räcker det med insatser från en verksamhet, 
exempelvis skolan. Andra barn kan behöva samverkan 
mellan olika verksamheter, det kan vara inom Barn- och 
ungdomspsykiatri (BUP), socialtjänsten och elevhälsan. 
Appen OmMej ger en helhetsbild av problematiken, 
eftersom den utgår från barnets egen berättelse. 

– Vi inom Elevhälsan ser att vi kommer att kunna samarbeta 
bättre med socialtjänsten kring de barn och ungdomar där 
både skolan och socialtjänsten är involverade. Det kan till 
exempel handla om psykisk ohälsa eller problematisk skol-
frånvaro, säger Sara Åberg, chef på Elevhälsan. 

Juryns motivering:
”Ett konstnärligt bidrag, helt i naturmaterial, 
som med kreativitet och ett öga för det natur-
liga vackra förnyat vår syn på hur ett insekts-
hotell kan se ut!”

Bin och humlor är naturens hjältar då de hjälper till att pol-
linera våra grödor, som till exempel raps och jordgubbar. 
På sin jakt efter näringsrik nektar besöker de en mångfald 
av blommor, och flyttar pollen från blomma till blomma 
så att den befruktas och kan bilda frön. På grund av oss 
människor har många naturliga boplatser försvunnit, och 
pollinerande insekter har minskat kraftigt. Men vi kan alla 
hjälpa dem tillbaka genom att bygga boplatser till dem 
och odla blommande växter. 

Under våren 2021 startade kommunen ett treårigt projekt 
”Öka den biologiska mångfalden i parkerna”, för att gynna 
pollinatörer. I parkerna har kommunen ordnat livsmiljöer för 
insekter genom att lägga ut död ved och ris, göra mulmhol-
kar, det vill säga en holk med sågspån som ska efterlikna 
ett dött träd. Dessutom har de ordnat bar mark och sand-
bankar för bobygge. Ängsblommor har också såtts in för 
att ge mat åt insekterna. 

GRATTIS TILL 
ÅRETS VINNARE 
I BIHOTELLS- 
TÄVLINGEN!

En del inom projektet är den årliga tävlingen där medborg-
are, förskolor och skolor tävlar genom att tillverka sitt finaste 
och mest funktionella bihotell.  Projektet finansieras av så 
kallade LONA-medel (lokala naturvårdssatsningen från 
Länsstyrelsen) och av Svedala kommun.

– Ett stort tack till alla som byggt så fantastiskt fina och 
kreativa bidrag, med många hotellplatser för våra minsta 
invånare. Ett otroligt jämnt tävlingsfält i år, säger Jenny 
Ahlqvist, Natur- och miljöstrateg på Svedala kommun. 

Vinnaren får ett presentkort på 500 kr på en lokal restau-
rang eller på bigårdsvisning. Alla som lämnat bidrag får 
ett kuvert med ängsfrön. Samtliga bidrag går att se på 
svedala.se. 

– Kul att se att alla har använt lokalt material från trädgår-
den, skogen, eller parkerna till bihotellen. Många har 
också tänkt på att odla blommor i närheten av hotellet som 
mat till gästerna, konstaterar Jon Springe, enhetschef park-
enheten som också driver projektet och sitter med i juryn.

Vi tackar på binas vägar för alla nya hotell i kommunen.

PROBLEM I PAR- ELLER 
FAMILJERELATIONEN? 
Du vet väl om att det finns familjerådgivning genom Svedala 
kommun? Familjerådgivningen är till för dig som vuxen som 
har problem i par- eller familjerelationen och bor i kommunen. 

Alla människor kan få problem i sina nära relationer i något skede 
av livet. Hos familjerådgivningen erbjuds ni professionell samtals-
hjälp som ger er möjlighet att hitta nya vägar. 

Välkommen att kontakta oss på telefontid för tidsbokning jämna 
veckor: Måndag kl. 13:00–14:00, onsdag kl. 8:30–9:30, 
ojämna veckor: Torsdag kl. 8:30–9:30 på telefonnummer 
040-626 80 86. 

På familjerådgivningen i Svedala kommun möts ni av oss, 
Åsa Jeppsson och Kristina Jonasson.

”OMMEJ” – ETT ENKLARE 
SÄTT ATT LÅTA BARN 
KOMMA TILL TALS

Stort grattis till klassen NA22 på NFU (Nils Fredricsson utbildning) som byggt årets finaste bihotell 2022 i kommunen!

SKAFFA EN DIGITAL BREVLÅDA 
En digital brevlåda är en gratis e-tjänst i form av en 
brevlåda som du har på internet. I den kan företag 
och privatpersoner få digital post från myndigheter 
och företag. Inloggning sker med hjälp av e-legiti-
mation, till exempel Mobilt BankID. 

Genom att använda digital brevlåda i stället för 
vanlig postgång så:

• Ökar kommunens service till dig som kommun- 
invånare och företagare

• Minskar vi tillsammans vårt miljöavtryck

I din digitala brevlåda kan du själv ställa in hur du 
vill bli aviserad när du får ett nytt meddelande från 
kommunen eller andra myndigheter. 

Observera att om du anmält att du vill ha e-faktura 
från kommunen så skickas den direkt till din internet-
bank och inte till den digitala brevlådan.

Läs mer och skaffa digital brevlåda på Myndigheten 
för digital förvaltning (DIGG)  
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Med konsertserien ”Kulturskolan expanderar” 
får du chansen att se kommunens unga 
artister visa upp sina talanger.

Under hela hösten ger Kulturskolan en serie konserter och 
uppträden på biblioteken i Svedala och Bara. Det utlovas 
stråkar, sång, gitarrer, fullt blås och ett och annat danssteg. 
Det hela är ett sätt för eleverna att visa upp vad de lärt sig 
i Kulturskolan.

– De nya bibliotekslokalerna har inneburit ett stort lyft för 
litteratur och läsning i kommunen, men innebär också 
möjligheter att låta fler former av kultur ta större plats. Vi 
vill helt enkelt att fler ska få möjligheten att uppleva frukten 
av Kulturskolans arbete. Redan under det nya bibliotekets 
invigningsdag spelade Kulturskolan och i våras gjorde vi en 
konsert tillsammans för att se om det kunde bli ett återkom-
mande inslag. Konserterna skapade en härlig stämning 
och var väldigt uppskattade, så det fanns inte så mycket 
att fundera kring, säger Anders Johansson, bibliotekarie på 
Svedala Bibliotek.

FRAMTIDENS STJÄRNSKOTT FRAMTRÄDER PÅ BIBLIOTEKEN

KULTURSKOLAN EXPANDERAR!  
Under hösten så har kulturskolan i samarbete med 
biblioteken i Svedala startat konsertserien ”Kulturskolan 
expanderar”!  Läs mer på föregående sida.

TVÅORNAS KÖR  
I år är vi igång med Tvåornas kör i hela Svedala kommun. 
Det betyder att alla tvåor på Marbäckskolan, Roslättskolan, 
Kyrkskolan, Klågerupskolan, Baraskolan samt Skabersjösko-
lan/Ur & skur träffar Karin och Pernilla från Kulturskolan vid 
fyra tillfällen under hela läsåret för att öva. Projektet avslutas 
med konsert i slutet på läsåret.  

JULINBLÅSNING  
Svedala kulturskola kommer även i år att blåsa in julen 
utanför kommunhuset den 24 december kl. 12:00. 
Det är blås- och slagverk som medverkar. Är du en hem-
vändande elev som tidigare spelat på kulturskolan är du 
välkommen att delta. Hör gärna av dig till kulturskolan@
svedala.se  

KULTURGARANTI OCH SKAPANDE SKOLA
Läsåret 2022/2023 kommer alla barn i kommunen som 
är 4–15 år gamla få ta del av en kulturupplevelse!
Det är 4–5-åringar samt 13- och15-åringarna som får ta 
del av en professionell scen konstupplevelse inom ramen 
för kommunens kulturgaranti. Femtonåringarna har fått se 
Anastasia på Malmö Opera och senare i år är det dags 
för fyraåringarna att få ta del av en dansföreställning med 
Memory Wax.

Totalt är det fem tillfällen där bredden av Kulturskolans 
undervisning kommer bli tydlig. Det blir massor med live-
musik, men också animerad film, dans och inspelad musik. 

– Det betyder mycket för kulturskolans elever att få fram-
träda och visa upp vad alla lärt sig både på lång och 
kort sikt, det ligger i kulturskolans pedagogiska arbete. 
Biblioteket är en utmärkt lokal för vår verksamhet, och 
framför allt rummet skapar en lugn och god stämning 
genom närheten till publiken, säger Mats Olofsson, 
kulturskolechef i Svedala kommun. 

AKTIVITETER HELA 
ÅRET MED UNGAS FRITID 
Ungas fritid möjliggör och arrangerar mängder av aktivite-
ter hela året för unga 13–18 år boende i Svedala kommun. 
Håll utkik på våra sociala medier och besök oss på våra 
mötesplatser. Har du en idé, dröm eller passion kanske vi 
kan hjälpa dig att utveckla eller förverkliga den.

För att hålla dig uppdaterad om våra öppettider på loven 
och om alla roliga aktiviteter som vi arrangerar – följ oss på 
sociala medier: 

NYHETER FRÅN KULTURSKOLAN
De andra årsgrupperna kommer under läsåret att få 
utveckla sitt eget skapande genom att dansa och spela 
tillsammans med professionella artister i projekt för 
Ska pande Skola. Eleverna i årskurs åtta har till exempel 
fått dansa och uttrycka sig med hjälp av sin kropp 
tillsammans med dansgruppen Kroppsklubben och 
eleverna i årskurs två kommer under våren få lära sig allt 
från sceneri till operasång tillsammans med MinOpera. 

OM KULTURSKOLAN ALLMÄNT 
Lust, inspiration och skapande är nyckelorden för verk-
samheten i kulturskolan. Kulturskolan ska ge de kunskaper 
och färdigheter inom kulturområdet som bidrar till att våra 
barn och ungdomar växer till harmoniska, ansvarstagande, 
emotionellt och kulturellt mogna människor. Vi har utbildade 
pedagoger som ansvarar för undervisningen. 

ANMÄLAN TILL VÅRTERMINEN 
I Kulturskolan kurskatalog finns allt utbud inom musik,  
dans, bild och film.  

När kan jag boka plats? 
Den 12 december öppnar kurskatalogen.
Hur bokar jag? Se lediga platser och boka på 
www.studyalong.se/svedala.  
När börjar vårterminen? Den 10 januari. 
Vid vilken ålder kan man börja på kulturskolan? Det är 
olika för olika kurser men Kulturskolan har utbud för alla 
kommuninvånare som är födda mellan 2004–2019.  

För mer information om kulturskolans verksamhet se 
www.svedala.se/kulturskolan.

Instagram: @ungasfritidsvedalakommun 
Facebook: Ungas fritid Svedala kommun 
www.svedala.se/ungas-fritid 

UNGDOMSAPPEN 
Ladda ner ”ungdomsappen” där appar kan laddas ner. 
I den kan du se vilka evenemang och aktiviteter som är 
på gång inom Kultur och fritids olika verksamheter – 
Ungas fritid, Kulturskolan samt Kultur och bibliotek. I appen 
kommer du bland annat kunna anmäla dig till evenemang 
och aktiviteter, checka in på mötesplatserna i Svedala och 
Bara/Klågerup, och dessutom chatta med personalen på 
Ungas fritid.  

EXTRAÖPPET FÖR ÅRSKURS 6 PÅ VÅRA MÖTESPLATSER  
Från och med vecka 45 och fram till julen har vi extraöppet 
för dig som går i årskurs 6, på torsdagar mellan 
kl. 16:00–17:30. Du är välkommen för att testa hur det är 
att vara på mötesplatsen och lära känna oss i personalen.  

NÄSTA TILLFÄLLE ATT LYSSNA ÄR   
SVEDALA BIBLIOTEK:

• Tisdag 22 november kl. 18–18:45  
• Torsdag 15 december kl. 17–17:45 

BARA BIBLIOTEK:

• Torsdag 17 november kl. 17–17:45 

JULLOV
Ungas fritid arrangerar aktiviteter under jullovet 
för dig som är född 2004–2009. Håll koll 
på våra aktiviteter i sociala medier och i 
Ungdomsappen. 
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NFU – NILS FREDRIKSSONS UTBILDNING

NYTT FÖRSÄLJNING- 
OCH SERVICEPROGRAM
Till hösten 2023 startar äntligen Försäljning- och service-
programmet på Nils Fredriksson gymnasiet. Programmet 
som har funnits på olika gymnasier i Sverige, hette tidigare 
Handelsprogrammet, men bytte namn till Försäljning- och 
serviceprogrammet hösten 2022. Nu finns möjligheten att 
läsa programmet i Svedala.

Under tre år på programmet kommer eleverna få möjlig-
heten att utveckla sin förmåga att möta människor i olika 
miljöer och situationer. Förutom möjligheten att starta och 
driva ett företag inom Ung Företagsverksamhet (UF) under 
skoltid, kommer eleverna ha 18 veckors praktik (APL) där 
skolan kommer ha ett nära samarbete med företagslivet i 
och utanför kommunen. 

HUNGRIGA PÅ ARBETSLIVET
Matilda Skoog som är lärare på Nils Fredriksson gymnasiet 
ser att det finns ett behov av programmet på skolan: 
– Det finns många unga som vill läsa ett yrkesprogram och 
som är hungriga på att komma ut i arbetslivet under sina 
studier, och möjligheten att direkt efter gymnasiet hitta en 
anställning för det man utbildats till. Vår förhoppning är att 
detta ska bidra till att både utveckla skolan men även att 
fånga in ungdomar som vill ha en blandning av det 
teoretiska och praktiska under sin skolgång.
  
Programmet är för dig som är kreativ, tycker om att arbeta 
entreprenöriellt och projektinriktat, men också för dig som 
drivs av att utmanas tillsammans med andra människor. 

Programmet kommer ge en stor möjlighet till att arbeta 
utifrån “viktigt på riktigt”, vilket innebär att eleven kommer 
tillämpa de kunskaper som ges i skolan under sin arbets-
platspraktik. 
– Vår förhoppning är såklart att öppna dörrar för eleverna, 
där samarbetet leder till en drömanställning efter gymnasie-
examen, säger Matilda.

MÅNGA MÖJLIGHETER
Rektorn Alexander Magnusson ser fram emot att ett nytt 
program kommer starta i de nya lokalerna nästa läsår. 
– Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna, och 
i och med vårt nya program kan vi erbjuda ännu fler 
möjligheter till våra elever. Jag ser fram emot att se eleverna 
i våra nyrenoverade lokaler. Det ger en bra förutsättning för 
roliga studier.
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Att veta om du måste söka bygglov eller göra 
en bygganmälan är inte alltid det lättaste men 
kommunen har svar, hör av dig till oss. Om 
det råkar bli fel är kommunen skyldiga att se 
till att det blir rätt. Men hur arbetar kommu-
nen med säkerhet och tillsyn?

SÄKERHETEN GÅR FÖRST
När kommunen bedriver tillsyn har vi alltid säkerheten i 
fokus, därför prioriterar vi ärenden där det som har gått 
fel kan äventyra människors liv och hälsa. Kommunen tittar 
exempelvis på att sikten vid korsningar och utfarter är god. 
Säker trafik kräver fri sikt i korsningar. Mer information om 
vad som gäller finns på svedala.se/buskage 

KOMMUNENS TILLSYNSANSVAR
En tomt ska också vårdas och får inte vara nedskräpad. 
Den kan då dra till sig ohyra och utgöra ett besvär både 
för miljö och människa. Byggnader får inte heller vara så 
pass förfallna att det leder till stora besvär för omgivningen, 

På NFU – Nils Fredrikssons Utbildning, mitt i Svedala, kan du välja 
mellan olika program. Välkommen på öppet hus för att se lokaler och 
prata med lärare;

• Lördag den 26 november kl. 10–13
• Måndag den 5 december kl. 17–19
• Torsdag den 19 januari kl. 17–19

https://gymnasie.svedala.se/

DET SKA VARA LÄTT ATT 
GÖRA RÄTT NÄR DU BYGGER 
– MEN VAD HÄNDER OM DET HAR RÅKAT BLI FEL?

samhället eller trafiken. Här har kommunen ett tillsynsansvar 
med syfte att alla ska känna sig trygga.

VAD RÄKNAS SOM EN OLOVLIGHET?
Om du utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller 
rivningslov kallas det för olovligt byggande. Det är också 
olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att 
flytta in i eller använda det du har byggt utan ett slutbe-
sked. Du måste följa ditt beviljade lov och det är därför 
viktigt att du läser hela ditt beslut noga. Om kommunen får 
information om misstänkt olovlighet måste vi enligt plan- och 
bygglagen starta ett så kallat tillsynsärende. Kommunen 
finns här för att göra det lätt att göra rätt och, samma regler 
gäller för alla.

VAD HÄNDER OM JAG HAR RÅKAT GÖRA FEL?
Om du har gjort något olovligt kan det leda till att vi tar 
ut en sanktionsavgift, även om du söker bygglov i efter-
hand och kommunen beviljar det. Om du i stället väljer att 
åtgärda genom att riva det som byggts finns det möjlighet 
att få ärendet avskrivet, och du slipper då betala avgiften. 
Avgiften tas ut även om det olovliga utfördes i god tro. 

Mer information om hur kommunen jobbar med tillsyn 
hittar du på https://www.svedala.se/olovligt-byggande 

Om du undrar över tillsyn generellt eller byggnationer på 
din egen fastighet kan du: 
• kontakta kommunen på registrator.bmn@svedala.se
• komma på drop-in onsdagar kl. 15–17 i kommunhuset
• ringa oss på 040- 626 80 00Lärare Matilda Skoog och rektor Alexander Magnusson vill 

uppmuntra nya elever till kreativitet och entreprenörskap.

ÖPPET HUS PÅ 
GYMNASIET I SVEDALA

Vuxenutbildning i Svedala
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Sista dag för ansökan 
18 december

Kursstart 23 januari

Är det dags att byta yrkesbana? På vuxenutbildningen i Svedala kan 
du studera inom vård och omsorg eller inom skola och pedagogik:   

KURSPAKET UNDERSKÖTERSKA
Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta inom 
hälso- och sjukvård, LSS och äldreomsorg. 

ELEVASSISTENT NATIONELLT YRKESPAKET 
Utbildningen ger dig kompetens för att arbeta inom 
förskola, skola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Läs mer om kurspaketen på: https://vuxenutbildning.svedala.se/yrkesvux

http://svedala.se/buskage
https://gymnasie.svedala.se/
https://www.svedala.se/olovligt-byggande 
https://vuxenutbildning.svedala.se/yrkesvux 


KULTURPRIS, IDROTTSPRIS 
OCH ÅRETS LEDARE GÅR TILL
Du kan vara med och påverka vem som ska få pris! Varje 
år delar Kultur- och fritidsnämnden i Svedala ut både priser 
och stipendier. Är du en person som utmärkt dig inom ditt 
område eller känner du någon har gjort det? Gå in och 
ansök eller nominera någon som du tycker behöver stöd 
och uppmuntran för sin insats. Syftet med priser och 
stipendierna är att uppmuntra aktiva inom kultur, idrott 
och ideellt arbete med barn och unga i föreningslivet. 

Ansökning och nomineringstid är 1 januari till 31 mars 
2023. För mer information se kommunens webb: 
svedala.se/priser-kultur-fritid

MILJÖPRIS 
OCH ARKITEKTURPRIS 
Bygg- och miljönämnden delar varje år ut ett miljöpris 
och ett arkitekturpris till personer eller organisationer/före-
tag som bidragit att höja kvaliteten i stadsbyggandet eller 
genom smarta lösningar för vägen till en bättre miljö. 
Är du nyfiken på vem som fått priser innan? 
Se kommunens webbsida.  

Ansökning och nomineringstid är 1 januari till 28 februari 
2023. svedala.se/priser-bygg-miljo
 

Dags att söka och nominera!
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SKAPA DIG EN HÅLLBAR JUL
SORTERA JULEN! 
Sortera dina sopor väl. Genom att använda materialen 
flera gånger sparar vi både energi och naturresurser.
• Julklappspapper sorteras som en pappersförpackning.  
• Ta bort snören från julklappspapperet och släng  

snörena i det vanliga hushållsavfallet.  
• Plocka bort eventuell frigolit (gäller både frigolit i block 

och som ”chips”), de sorteras som plastförpackning. 

OCH SÅ NÅGRA TIPS FÖR EN MER HÅLLBAR JUL FÖR 
HELA VÅR JORD:
• Köp inte skräp. Köp kvalitet som varar.
• Ge gärna något som inte skapar avfall, som upplevel-

ser eller en tjänst – vem vill till exempel inte få hjälp att 
putsa fönstren?

• Minimera mängden elektroniska produkter, de tär hårt 
på jordens resurser och ofta köper vi nytt långt innan 
det behövs. Låna verktyg och reparera mobilen.

• Var kreativ när du slår in paket. Papper från dags- eller 
veckotidningar kan bli urtjusiga och roliga paket utan 
att vi använder onödigt mycket resurser. Eller tillverka 
vackra lådor och använd dem i många år framöver.

• Beräkna mängden mat, så att det inte blir så mycket 
över. Sätt fram lite i taget för att minimera matsvinnet.

God hållbar jul!
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GÖR JULBUKETT 
Gör julbuketten av det som växer i säsong – kål som svart-
kål, grönkål och brysselkål på stock passar per fekt. Örter 
som persilja kan finnas med långa stjälkar i grönsaks-
disken och passar fint i buketten. Torka skivor av äpplen 
och apelsiner i en vanlig varmluftsugn och bind i buketten 
som vackra detaljer. Mottagaren får en hållbar och vacker 
gåva – och härliga vegetariska godsaker till julbordet.

KOKA SOPPA PÅ JULGRUPPEN
Tycker du att det är svårt att binda en bukett? Gör en 
julgrupp i korg! Det blir faktiskt lika fint och juligt att 
lägga ner alla fina kålsorter, vinteräpplen, apelsiner, hela 
valnötter eller kanelstänger i en vacker korg i stället för 
den vanliga julgruppen. Koka sen soppa på alltihop när 
julgruppen gjort sitt. 

http://svedala.se/priser-kultur-fritid 
http://svedala.se/priser-bygg-miljo 
http://svedala.se/korsord


Fotograf: Svedala kommun, Niklas Michin Aristoy, Ommej, 
Monika Dahlström, Marie Linnér/Scandinav bildbyrå, 
Adobe Stock.
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POLITIK OCH DEMOKRATI

På svedala.se hittar du mötestider och protokoll  
för våra politiska organ: 
• Kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen 
• Bygg- och miljönämnden 
• Kultur- och fritidsnämnden 
• Socialnämnden 
• Teknisk nämnd 
• Valnämnd
• Utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges möten det kommande halvåret 
ser du nedan. Dessa är öppna för allmänheten 
och äger rum i Naverlönnsalen på kommunhuset i 
Svedala. Mötena går även att följa via webb-tv på 
svedala.se.

Kommunfullmäktige 2023
18 januari, 15 februari, 29 mars, 26 april, 
17 maj, 21 juni, 13 september, 25 oktober 
samt 29 november.

 

facebook.com/svedalakommun 
facebook.com/jobbaisvedala
facebook.com/bibliotekenisvedala 
facebook.com/naringslivsvedala
facebook.com/kvutis
facebook.com/maltidsservice-
svedalakommun
facebook.com/destinationsvedala
facebook.com/motesplatslinden

 
 
@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

Julmarknad på Bara bibliotek 
Söndag 4 december kl. 11–15
• Juligt pysselbord – din chans att vara kreativ!
• Fynda fina gallrade böcker
• Tipsrunda
• Gissningstävling
• Kl. 11 visas föreställningen Sagan om vanten   

(för barn 3–6 år med förälder). Pjäsen är baserad 
på en folksaga från Ukraina om den borttappade 
vanten som blir ett ombonat hem för alla som går 
förbi. Musen, grodan, räven, vargen och självaste       
Bamsefar, ja alla finner sig ett bo i vanten.  
Skådespelare: Anna Karin och Rolf Sersam. 

Gratis biljetter till föreställningen kan hämtas 
på Bara bibliotek från den 18 november.

Julmarknad
Stortorget Svedala

Lördag den 3 december 
kl. 13–18

Musik, jultomte, hantverk, mat, 
underhållning och julgodis. 

Biblioteket håller öppet.

Varmt 
välkomna!

http://www.svedala.se/sociala-medier

