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JANUARI 

 Info från Svalövs bibliotek 
Nytt år, nya möjligheter! 2022 inleds med att förnya  

våra sociala medier (Instagram och Facebook)  

genom att samla samtliga bibliotek i Svalövs  

kommun på en och samma plats. Detta innebär att  

den som fortsätter följa oss får ta del av spännande  

innehåll och information från alla bibliotek i ett  

jämnare flöde. Vill du endast se vad som händer på ditt närmaste  

bibliotek kommer du att kunna följa en särskild #hashtag för just det  

biblioteket. Det innehåll som finns på närbibliotekens nuvarande  

konton kommer inte att försvinna direkt, men uppdateras inte efter  

årsskiftet. Vi ses! 

19 januari 

Författarbesök - möt Mats Jonsson 
Serietecknaren Mats Jonsson är aktuell med  

hyllade och augustnominerade serieromanen  

När vi var samer, där berättelsen om hans  

egen skogssamiska släkt ger ett skoningslöst  

perspektiv på Sveriges historia. Nu kommer  

han till Svalöv bibliotek - varmt välkomna! 

 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek 

När: Onsdag 19 januari, kl.18-19 Fri entré Obs! Begränsat antal platser  

Gratis biljetter hämtas (eller bokas) i förväg på Svalövs bibliotek 

25 januari 

Klassikerbokcirkeln läser Doktor Glas 
Bibliotekets klassikerbokcirkel cirklar vidare,  

nu kring Hjalmar Söderbergs Doktor Glas, från 

1905. Flera parafraser har gjorts på romanen  

och den som vill kan även läsa någon av dem, 

exempelvis Bengt Ohlssons Gregorius eller  

Kerstin Ekmans Mordets praktik. Vi ses och pratar över en kopp kaffe eller 

te. Välkommen! 

 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek 

När: Tisdag 1 mars, kl.16. Föranmälan: (om du inte redan gjort det i  

samband med senaste träffen) till martin.axelsson@svalov.se 

OBS! NYTT DATUM: 1 MARS 

https://www.facebook.com/hashtag/hashtag?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXwL4OumMPzvNeTdLAohHBBk0pvKSReQBWslkMlaeYF4O0U-3hl7clcfG7wEJlZYjzTbQ9NkCZ5xy7-xpAf1ufQlI05VIxpv3f6DoQxZMgk8CcnUgtjT-X5Jc9tJTl0NZBHT0rIp9imCepRXRbtKBwZBtbfccjOkow6AZLCSiC1T-nAIPdY1B_dd_G61-sga


4 februari 

Bokcafé 
Tema: Sveriges minoritetsspråk. Vad har vi läst om, från eller kanske på, 

våra fem minoritetsspråk? 

 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek  

När: Fredag 4 februari kl.10 Fri entré 

FEBRUARI 

 

14/2-30/5 

Språkcafé 
Välkommen tillbaka till Svalövs biblioteks språkcafé!  

På språkcaféet pratar vi svenska över en kopp 

kaffe  

eller te. Perfekt för dig som vill bli bättre på att prata  

svenska eller vill hjälpa andra att bli bättre på svenska.  

 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek 

När: Varje måndag kl.16 från och med den 7/3, 14/3, 21/3, 28/3, 4/4, 11/4, 

18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5 

OBS! Svalövs bibliotek följer noga Folkhälsomyndighetens förskrifter och  

21 februari-25 februari 

Sportlovskul - Hämtpysselpåsar  
Kom till biblioteken under sportlovet och hämta din egen pysselpåse som 

är fylld av roliga saker du kan göra under lovet.  

 

Arrangör: Kommunens bibliotek Var: På Billebergas, Kågeröds, Röstångas, 

Svalövs och Teckomatorps bibliotek När: Under bibliotekens öppettider 

Ålder: Från 8 år eller i en vuxens sällskap Ingen kostnad 

Info: biblioteket@svalov.se eller 0418-475130   

22 och 24 februari 

Sportlovskul - Sagostund och poesi 
Sagostund - Vi läser några sagor och har det mysigt! 

Arrangör: Röstånga bibliotek Var: Röstånga bibliotek  

När: Måndag 22 februari, kl.10.30-11.30 Ålder: 2-5 år  

Anmälan: rostangabibliotek@svalov.se eller 0435-781054 

Blackout-poesi  - skapa en ny dikt från gamla böcker och gör en fin tavla! 

Arrangör: Röstånga bibliotek Var: Röstånga bibliotek  

När: Måndag 22 februari och torsdag 24 februari, kl.14-16.30  

Anmälan: rostangabibliotek@svalov.se eller 0435-781054 

OBS! SPRÅKCAFEÉT  
INSTÄLLT HELA  
FEBRUARI UT 

mailto:biblioteket@svalov.se
tel:0418475130
mailto:rostangabibliotek@svalov.se
tel:0435781054
mailto:rostangabibliotek@svalov.se
tel:0435781054


22 februari 

Sportlovskul - Sagostund  
Vi läser några sagor och har det mysigt! 

 

Arrangör: Billeberga bibliotek Var: Billeberga bibliotek 

När: Tisdag 22 februari, kl.9-10 Ålder: 2-5 år 

Kontakt: 0418-475329 eller billebergabibliotek@svalov.se 

OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang. 

Detta för att minimera risken för spridning av covid-19 

26 februari 

Lördagsteater: Sagofen Isadora  
Sagofen Isadora är tillbaka med Berättelsen om den  

mystiska skogen som handlar om Jonny som plötsligt  

försvinner. När hans syskon letar efter Jonny så hittar  

de en dörr och bakom den finns en mystisk skog.  

Kan Jonny finnas därinne? 

 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek 

När: Lördag 26 februari, kl.14-ca kl.14.30 Ålder: 3-5 år  

OBS! Begränsat antal platser Föranmälan:  

Svalövs bibliotek: 0418-475130 eller biblioteket@svalov.se. Vi följer  

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang. Detta för att 

minimera risken för spridning av covid-19 

11 mars 

Bokcafé 
Tema: Afrika. Coetzee, Chimamanda Ngozi Adichie eller kanske Ngũgĩ wa 

Thiong'o? Vilka är våra litterära reseguider till jättekontinenten i syd? 

 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek 

När: Fredag 11 mars kl.10 Fri entré 

MARS 

 

25 februari 

Sportlovskul - Sagostund  
Vi läser några sagor och har det mysigt! 

 

Arrangör: Kågeröds bibliotek Var: Kågeröds bibliotek  

När: Fredag 25 februari, kl.9.30-10.30 Ålder: 4-5 år 

OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang. 

Detta för att minimera risken för spridning av covid-19  

mailto:billebergabibliotek@svalov.se
tel:0418475130
mailto:biblioteket@svalov.se


19 mars 

Lördagsteater: Lilla Sagosångteatern  
Med sång, dans och bilder berättas Mäster  

skräddare och den lilla damen, historien om  

damen som beställde en rock, som efter sju  

dagar och femton bedrövelser inte bidde  

en rock utan bidde ingenting och publiken  

deltar i allt. Med Gitte Pålsson. 

 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek 

När: Lördag 19 mars, kl.14-14.35 Ålder: 5-7 år OBS! Begränsat antal platser 

Föranmälan: Svalövs bibliotek: 0418-475130 eller biblioteket@svalov.se 

2 april 

Skånes Lincentrum  
Spinncafé samt beredning av lin. 

 

Arrangör: Föreningen Skånelin Var: Skånes Lincentrum, Knutstorp 

När: Lördag 2 april, kl.11-14 Ingen kostnad 

APRIL 

 

2/4, 9/4, 16/4, 23/4 och 30/4 

Fågelskådning vid skogskanten 
Vi ställer upp med kunniga skådare, fågelböcker  

och extra kikare. Alla välkomna! 

 

Arrangör: Naturskyddsföreningen i Svalöv  

Var: Bolshus När: Varje lördag under april, kl.10:  

2/4, 9/4, 16/4, 23/4 och 30/4 Ingen föranmälan  

Kontakt: Stig Larsson (070-6607744), Tommy Jonsson (070-5706238)  

4 april 

Vårens bokskörd  
Bibliotekarien berättar om vårens böcker och bjuder  

på fika! 

 

Arrangör: Teckomatorps bibliotek Var: Teckomatorps  

bibliotek När: Måndag 4 april, kl.17-18.15  

Fri entré OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens  

rekommendationer för evenemang. Detta för att  

minimera risken för spridning av covid-19 

tel:0418475130


8 april 

Bokcafé 
Tema: Påskekrim. Vi gör återigen som norrmännen  

och låter påsken gå i krimins tecken. 

 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek 

När: Fredag 8 april, kl.10 Fri entré 

15-18 april 

Konstrundan - Måns Bergendal 
Måns Bergendal (f.d Sjöberg) ställer ut akvareller. 

 

Arrangör: Konstgillet Skåne och Västra Skånes  

Konstnärsgille Var: Kolemavägen 17, Röstånga 

När: 15-18 april kl.10-18 Fri entré  

Info: https://mansbergendal.com/konstrundan-2022-at-akersberg/ 

20 april 

Föreläsning om demens 
Demenssjukdom är en folksjukdom men något vi ofta inte pratar om. Det 

gör att endast hälften av de med demenssjukdom har en diagnos. Som 

en del i detta är information till allmänheten viktig: vad är en  

demenssjukdom? Vad kan man göra? Var ska man söka vård? Eva  

Granvik började arbeta som demenssjuksköterska i kommunen i slutet av 

augusti. Nu besöker hon biblioteken för att berätta om folksjukdomen  

demens.  

 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek När: Onsdag 20 april, kl.18 

Fri entré OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för  

evenemang. Detta för att minimera risken för spridning av covid-19 

11 april 

Påsklovskul 
Kreativ verkstad  på Teckomatorps bibliotek. Mer info kommer senare! 

 

Arrangör: Teckomatorps bibliotek Var: Teckomatorps bibliotek 

När: Måndag 11 april, kl.15-18 Ålder: Från 8 år eller i en vuxens sällskap 

OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för evenemang. 

Detta för att minimera risken för spridning av covid-19.  



MAJ 

 7 maj 

Skånes Lincentrum  
Spinncafé samt beredning av lin. 

 

Arrangör: Föreningen Skånelin Var: Skånes Lincentrum, Knutstorp 

När: Lördag 7 maj, kl.11-14 Ingen kostnad 

10 maj 

Föreläsning om demens 
Demenssjukdom är en folksjukdom men något vi ofta inte pratar om. Det 

gör att endast hälften av de med demenssjukdom har en diagnos. Som en 

del i detta är information till allmänheten viktig: vad är en  

demenssjukdom? Vad kan man göra? Var ska man söka vård? Eva  

Granvik började arbeta som demenssjuksköterska i kommunen i slutet av 

augusti. Nu besöker hon biblioteken för att berätta om folksjukdomen  

demens.  

 

Arrangör: Kågeröds bibliotek Var: Kågeröds bibliotek 

När: Tisdag 10 maj  kl.17.30 Fri entré  

13 maj 

Bokcafé 
Tema: Djur. Moby Dick, varghunden, ålar, Barbro  

Lindgrens Rosa… Vilka är djuren i litteraturen? 

 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek  

När: Fredag 13 maj kl.10 Fri entré 

16 maj 

Föreläsning om demens 
Demenssjukdom är en folksjukdom men något vi ofta inte pratar om. Det 

gör att endast hälften av de med demenssjukdom har en diagnos. Som en 

del i detta är information till allmänheten viktig: vad är en  

demenssjukdom? Vad kan man göra? Var ska man söka vård? Eva  

Granvik började arbeta som demenssjuksköterska i kommunen i slutet av 

augusti. Nu besöker hon biblioteken för att berätta om folksjukdomen  

demens.  

 

Arrangör: Teckomatorps bibliotek Var: Teckomatorps bibliotek 

När: Måndag 16 maj  kl.17-18 Fri entré  



KULTURVERKET I  SVALÖ V -  VÅRENS PROGRAM  
Flera aktiviteter kan köras parallellt vid önskemål och mån om plats. Är du 

självgående i ett hantverk, vill hålla på mer med något du börjat på här, 

eller vill göra mer av något, är du mer än välkommen ner och pyssla med 

ditt eget och ta en kopp kaffe i gott sällskap. Är ni en grupp som vill ha en 

mötesplats att tillgå, går även det att arrangeras enligt överenskommelse 

med Linda.  

 

Arrangör: Kulturverket i Svalövs kommun 

Var: Persbo, Svalegatan 6, Svalöv 

Kostnad: Alla aktiviteter är gratis, om inget annat anges. 

Bokning och info: Facebook (Kulturverket i Svalöv),  

e-post: kulturverket@gmail.com, eller muntlig anmälan till någon  

aktivitetsansvarig. Rasem kan nås på WhatsApp: 0738-994001 

VARJE VECKA: 

Svenska som andraspråk Tisdagar, kl.13-14  

Franska: Tisdagar, kl.14-15 (Adam). Drop in  

Svenska som andra språk: Torsdagar, kl.13-14 

Franska: Torsdagar, kl.14-15 (Adam) Drop in  
 

Sticka "Ensamma tillsammans tröja"- ett projekt som pågår under hela  

våren varje torsdag i udda veckor : Torsdagar, kl.18-21. Start 20 Januari. 

(Helen och Linda) Drop in  

Öppen Studio för alla: Fredagar kl.18-22, (Rasem). Dropin  

Fotboll i båghallen: Fredagar kl.18-21 (Ali) 

Fotboll i båghallen: Lördagar kl.18-21 (Ali) 

 

Dessutom: Spelkvällar med schack och andra sällskapsspel enligt  

överenskommelse med Rasem. Musikstudio för inspelning av musik,  

intervjuer och poddar finns att tillgå efter överenskommelse (Rasem) 

 

25/1 och 27/1 

NÅLTOVNING  

Lär dig nåltova motiv (Helen och Linda). 

När: Tisdag 25 januari och torsdag 27 januari, kl.18-21 

21-22 maj 

Skånes Lincentrum  
Kurs i linspinning 

 

Arrangör: Föreningen Skånelin Var: Skånes Lincentrum, Knutstorp 

När: Lördag 21 maj-söndag 22 maj kl.11-16 Anmälan: Senast 7 maj 

Info: www.skanelin.se Deltagaravgift: 1.000 kr 

 



1/2 och 3/2 

VÅTTOVNING 

Våttova smycken eller börs (Helen och Linda). 

När: Tisdag 1 februari och torsdag 3 februari, kl.18-21 

 

8/2 och 10/2 

PAPPERSPYSSEL 

Gör eget kort och anteckningsbok med papper (Helen och Linda) 

När: Tisdag 8 februari och torsdag 10 Februari, kl. 18-21  

       

15/2 och 17/2 

PAPPERSPYSSEL 

Bind din egen anteckningsbok eller gör gratulationskort (Helen och Linda) 

När: Tisdag 15 februari och torsdag 17 februari, kl. 18-21 

 

22/2 och 24/2 

PAPPERSPYSSEL 

Fortsättning på Bind din egen anteckningsbok eller gör gratulationskort 

(Helen och Linda) 

När: Tisdag 22 februari och torsdag 24 februari, kl.18-21  

    

1/3 och 3/3 

TRÄSLÖJD 

Tälj och bränn i trä (Helen och Linda) 

När: Tisdag 1 mars och torsdag 3 mars, kl. 18-21  

   

8/3 och 10/3 

TRÄSLÖJD 

Fortsättning på Tälj och bränn i trä (Helen och Linda) 

När: Tisdag 8 mars och torsdag 10 mars, kl. 18-21  

 

15/3 och 17/3 

SMYCKEN 

Skulptera och måla smycken i lera (Helen och Linda) 

När: Tisdag 15 mars och torsdag 17 mars, kl.18-12 

         

22/3 och 24/3 

GÖR DIN EGEN HUDVÅRDSPRODUKT 

Vi gör kräm, deodorant och cerat av naturliga ingredienser (Helen och 

Linda) När: Tisdag 22 mars och torsdag 24 mars, kl.18-21 

 

29/3 och 31/3 

PÅSKPYSSELVECKA 

Skapa sådant som tillhör påsken! (Helen och Linda) 

När: Tisdag 29 mars och torsdag 31 mars, kl.18-21 



14 februari, kl.19  

Filmvisning ”En sista semester” 

28 februari, kl.19  

Filmvisning ”En officer och spion” 

14 mars, kl.19  

Filmvisning ”Green Book” 

4 april, kl.19  

Filmvisning ”La Belle Époque” 

SVALÖVS FILMSTUDIO -  VÅRENS PROGRAM  

Arrangör: Svalövs filmstudio Var: Kulturhuset i Svalöv Biljetter: 300 kr 

(student 200 kr) för 7 filmer Kontakt: Bo Gertsson: 0703 49 68 57 

Info: https://svalovsfilmstudio.wordpress.com/terminens-filmer/ 

OBS! Ändringar i programmet kan ske med kort varsel beroende på  

Folkhälsomyndighetens bestämmelser 

25 april, kl.19  

Filmvisning ”Knives out” 

9 maj, kl.19  

Filmvisning ”Corpus Christi” 

16 maj, kl.19 

Filmvisning ”En runda till” 

SVALÖVS RIKSTEATERFÖ RENING -  VÅRENS PROGRAM  

”Räkna de lyckliga stunderna blott” 
Lär känna Ernst Rolf, Ulla Billqvist och Edvard 

Persson, deras sorger och glädjeämnen 

bakom de glittrande fasaderna. Med Suzanne Flink, Johan Palmqvist, Nils 

Olsson och Tomas Johnsson från Malmö Opera. 

När: Söndag 27 februari, kl.15-16.30 (inklusive 20 min. paus) 

 

”Fika med faster Dettan” 
En föreställning för tre generationer. Med Ola Citron och Sara Backlund 

Hammar. Vi dukar långbord - ta själv med fika! När: Söndag 13 mars,  

kl.15-15.30 (inklusive 20 min. paus)  

 

”Känn dig lite happy” 
Om den bortglömde tonårsidolen Gunnar Wiklund. Av och med Tobias 

Borvin. När: Torsdag 24 april, kl.16-16.55  

 

”Den fantastiska leken” - Helsingborgs stadsteater 100 år 
En lekfull, musikalisk och lärorik resa genom tid och rum. Med Jörgen  

Düberg och Caroline Leander När: Lördag 14 maj, kl.16-17  

 

Arrangör: Svalövs Riksteaterförening Var: Folkets hus i Svalöv  

Biljetter: 150 kr vuxen (120 kr med scenpass)120 kr under 20 år (gäller ”Fika 

med faster Dettan”) Förköp: 0725-252039 Kontakt: 0702-787730 eller  

anker47@gmail.com Info: https://www.riksteatern.se/svalov 

 



BIBLIOTEK  
På bibliotekets hemsida kan du logga in  

och reservera böcker eller annan media  

som du sedan kan hämta på den biblioteksenhet du valt. Ditt bibliotekskort 

gäller för alla bibliotek i Familjen Helsingborg men du kan lämna tillbaka 

det du lånat på vilket folkbibliotek som helst i Skåne.  

Familjen Helsingborgs gemensamma hemsida: https://bibliotekfh.se/ 

KULTURHUSET I  SVALÖV  
Om du är intresserad  av att ta del av Kulturhusets  

olika evenemang så gå in på hemsidan och Facebook  

som kontinuerligt uppdateras. 

Webbplats: http://www.kulturhusetsvalov.se/  

TECKOMATORPS HUMORFA BRIK  
Nyheter, tävlingar, spel och massa kul avslöjas på  

hemsidan och Facebook som kontinuerligt uppdateras. 

Webbplats: http://www.teckomatorpshumorfabrik.se/ 

GALLERI  BLUELIGHT  
Galleri i Svalöv med ett brett sortiment av  

både måleri, grafik och skulpturer i olika  

material samt keramik. 

Webbplats: http://www.galleribluelight.se/ 

KULTURFÖRENINGEN AKUSTIK  
KF Akustik är en ideell kulturförening som är öppen för alla  

och en plattform för kulturella aktiviteter i röstångatrakten.  

Webbplats: https://www.kfakustik.se/ 

KULTURZON TECKOMATORP OCH GALLERI   
TAPPER -POPERMAJER  
Kulturzon Teckomatorp ligger i Teckomatorps gamla  

stationshus och erbjuder events, konferenser och  

festarrangemang. Galleri Tapper-Popermajer är ett  

konstgalleri i samma byggnad med både svensk och 

internationell samtidskonst. Här finns också ett helgöppet café. 

Webbplats Kulturzon: https://kulturzon.se/ 

Webbplats Galleri: https://tapper-popermajer.com/ 

http://www.kulturhusetsvalov.se/index.html
http://www.teckomatorpshumorfabrik.se/index.php


Detta är Kulturvårens januari/mars-upplaga  

2022 i Svalövs kommun. Vill du också  

publicera kulturaktiviteter som organiseras  

i Svalövs kommun? Skicka ett mejl till  

Carolina Thelin, carolina.thelin@svalov.se 

 MEDVERKANDE KULTURAKTÖRER 

Billeberga bibliotek, Caroline Leander, Gitte Pålsson, Eva Granvik,  

Johan Palmqvist, Josefin Björk Werner, Jörgen Düberg,  

Kågeröds bibliotek, Kulturverket i Svalöv, Lilla Sagosångteatern,  

Mats Jonsson, Måns Bergendal, Naturskyddsföreningen i Svalöv,  

Nils Olsson, Ola Citron, Röstånga bibliotek, Sagofen Isadora,  

Sara Backlund Hammar, Skånes Lincentrum, Suzanne Flink,  

Svalövs bibliotek, Svalövs filmstudio, Svalövs Riksteaterförening,  

Teckomatorps bibliotek, Tobias Borvin, Tomas Johnsson och 

 The Old Fashioned Love Trio 


