
På stenig och smal stig under boken 
och alens lövverk kan du vandra 
utmed Klövabäckens västra sida i 
sprickdalen Klövahallars dalbotten. 
Bäcken slingrar sig både långsamt 
och snabbt. Under stenarna i vattnet 
lever dagsländor, bäcksländor och 
nattsländor där flera arter indikerar 
på mycket rent vatten. Döda träd finns 
det gott om och i den döda veden 
lever ett myller av mångfald. Här hittar 
spillkråkan mat, skogsduvan bohål, 
fladdermusen skydd, ekorren sitt 
skafferi, svamparna näring och de små 
insekterna övervintringsplats.
Sten kantar dalsidorna både som 
fast berg och frostsprängda stenar 
i rasbranter. Den rödgrå bergarten 
granitdiorit dominerar men ibland syns 
också den svarta diabasen. Stenen 
har bland annat använts för att bygga 
stenmurar. I 1800-talets jordbruk 
markerade de ägogränser och stängde 
ute djuren från sidvallsängarna utmed 
bäcken. 
I hösttider kan du uppleva svamparnas 
mångfald. Soppar, kantareller, 

taggsvampar, skivlingar, riskor och 
kremlor är några svampgrupper som 
växer på marken medan tickor och 
musslingar föredrar träd. Svamparna har 
många uppgifter i naturen. De hjälper 
träd och växter att ta upp näring och de 
bryter ner löv och stubbar i skogen.
En stig leder brant upp från en av dalens 
öppna ängar. Väl uppe möts du av ett 
småkuperat landskap med bokskog. 

Det har formats i samband med i 
snödrev och glaciärer före och efter 
inlandsisarnas framryckning. På vägen 
finns flera vackra utsikter över ravinen 
och snart ansluter denna backiga 
vandring till Skåneleden som leder 
tillbaka till sprickdalens mynning som 
ligger vid byn Klövahallar där parkering 
finns.
Läs mer www.soderasen.com

Under vecka 42 kommer vård- 
centralen och kommunen ut i några av 
våra byar och pratar om kommunens 
folkhälsa, delar ut material och 
ger information samt erbjuder 
blodtryckskontroll till alla åldrar. 
- Det var en stor succé när vi gästade 
ICA Teckomatorp sist. Många kom för 
att kolla blodtrycket, prata om hälsan 
och vi kunde sedan följa upp dom på 
vårdcentralen. Det är både roligt och 
viktigt att vi i primärvården syns och finns 
bland våra medborgare, säger Linda 
Hunter som driver livsstilsmottagningen 
på vårdcentralen Svalöv. 
Var och när kan du träffa oss?
Tis 19 okt kl. 15-18 Coop Svalöv. 
Träffa Mikael Lindberg, folkhälso- 
samordnare i kommunen, sjuksköterska 
Linda från vårdcentralen tar blodtryck 
och informerar. Coop bjuder på fika.

Tors 21 okt kl. 13-17 ICA Teckomatorp.
Fokus på våra äldre! Äldremottagningen 
från vårdcentralen finns på plats med 
information till dig som är 75+ och 
anhöriga. Men alla åldrar är välkomna! 
ICA bjuder på fika. 
Fred 22 okt kl. 14-17 ICA Röstånga. 
Sjuksköterska Linda tar blodtryck och 
informerar. Distriktsköterska Stina som 
är lokal Röstångabo informerar om 
sårvård och hudbesvär. Ica bjuder på 
fika. 
Varmt välkomna att träffa oss och 
höra mer om vårt samarbete med 
livsmedelsbutikerna i Svalövs kommun. 
Tillsammans för en bättre folkhälsa!

Som anhörig till någon som är äldre, 
är långvarigt sjuk eller som har ett 
funktionshinder har man många 
gånger behov av att prata med 
andra som befinner sig i en liknande 
situation. I början av november 
2021 startar en ny samtalsgrupp i 
studiecirkelformat under ledning av 
kommunens demenssjuksköterska 
och anhörigsamordnare. Du som 
är anhörig är varmt välkommen att 
delta! 
I samtalsgruppen pratar vi bland annat 
om anhörigrollen och om hur vi får 
vardagen att fungera. Vi samtalar 
om ämnen som rör dig som anhörig 
utifrån den situation som du befinner 
dig i. Alla anhöriga har olika behov 
och förutsättningar, men även mycket 
gemensamt. I samtalsgruppen har du 
möjlighet att uttrycka dina tankar, lätta på 
trycket, dela glädje och sorg med andra. 
Genom att prata om våra upplevelser 

och erfarenheter kan vi hjälpa varandra 
att se saker i ett nytt ljus. Varje möte har 
ett nytt tema. 
Samtalsgruppen är en sluten 
grupp som träffas tillsammans med 
samtalsledare en gång i veckan under 
totalt sex veckor. I gruppen har vi 
tystnadsplikt. För att samtalsgruppen 
ska bli givande och alla ska kunna 
komma till tals är antalet deltagare 
satt till max åtta personer. Det kostar 
inget att vara med i samtalsgruppen. 
Vi följer folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 
Dag: 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12 
Tid: Kl. 10.00-12.30 
Plats: Solgården, Felestadsv. 1, Svalöv 
Anmälan: senast den 25/10 till anhörig- 
samordnaren, telefon 0418-47 54 65 
eller anhorig@svalov.se
Välkommen! 
Anhörigsamordnaren och
Demenssjuksköterskan
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Över stock och sten  
i Klövahallars naturreservat

Samtalsgrupp för anhöriga

I väntan på vårens Senior 
Sportschool planeras nu in en grupp 
” Träningsglädje 65+” med start 
under vecka 44.

Ledare kommer vara Gun o Christer 
Hedin med stöd av fritidsenhetens Robin 
Hofsö.
Träningsglädje kommer att arrangeras 
under en femveckorsperiod, där man 
träffas en gång i veckan och gör en 
aktivitet tillsammans.
Max antal deltagare är 12 personer: 
Anmäl dig senast den 21 oktober till: 
Robin Hofsö på fritidsenheten via mail 
till robin.hofso@svalov.se eller telefon 
0418-47 54 39
Förutsättningarna  för deltagande är 
följande:
•  Att tillsammans aktivera sig och träffa 
nya träningskompisar, under trevliga 
former.

•  Träffarna är kostnadsfria och 
aktiviteterna sker på eget ansvar.

•  Vid stort intresse lottas vem som 
erbjuds en plats

•  Aktiviteterna sker efter var och ens 
förmåga.

Erbjudande om 
Träningsglädje  
för dig som är 65+

Måltidsservice erbjuder gåsmiddag för seniorer (65+)

Hälsovecka  

Onsdagen den 10 november 
är det Mårtensafton, och det 
går att beställa gåsmiddag 
för avhämtning kl 12.00 vid 
kommunens äldreboende
Meny: Hemlagad Svartsoppa, alt. 
Jordärtskockssoppa 
Gås från Felestad med traditionella 
tillbehör 
Skånsk äppelkaka med vaniljsås
Pris: 195 kronor 

Solgårdens kök 
0418 - 47 51 90
Ängslyckans kök 
0418 – 47 52 89
Åsgårdens kök 
0418 – 47 53 74

Endast förbeställning, 
senast söndag 
7 november


