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SVEDALA STAFFANSTORP KÄVLINGE LOMMA 

■ Svedala är en av de första svenska 
kommunerna som inför biologiskt ned-
brytbart konstgräs. Men den klimats-
marta framtidssatsn

ingen innebär samtidigt att kommu-
nens fotbollsföreningar måste slåss om 
speltiderna de närmaste åren.

Strax innan jul påbör-
jar Svedala kommun ar-
betet med att riva konst-
gräsplanen på den gamla 
idrottsplatsen. 

Den ska på sikt lämna 
plats för byggprojektet 
Bovieran, som är ett bo-
ende för personer över 
55. Under tiden behåller 
man naturgräsplanen och 
klubbstugan på platsen.

Samtidigt inleds arbe-
tet med att anlägga två nya 
planer vid Aggarps skola, 
en med naturgräs och en 
med konstgräs som är bio-
logiskt nedbrytbart.

Skolan och sporthallen är 
på plats sedan ett år tillba-

ka. Idrottsområdet, som är 
sista pusselbiten i projek-
tet, har försenats av över-
klaganden. Först nu har 
detaljplanen slutligen vun-
nit laga kraft. Framöver in-
vesterar kommunen drygt 
30 miljoner på de nya pla-
nerna och infrastrukturen 
runtomkring.

Underlaget i den  nya konst-
gräsplanen är av biogranu-
lat, som är gjort av barken 
från råsockerrör. Planen, 
som saknar latexmatta och 
sys ihop istället för att lim-
mas, beräknas vara spelbar 
från och med senhösten 
2020. Naturgräsplanen in-

till blir spelbar först ett år 
senare.

– Den här konstgräspla-
nen är väldigt unik. Vi är 
bland de allra första kom-
munerna i Sverige som sat-
sar på det här, säger pro-
jektchef Alf Rasmussen.

Men bygget  innebär ock-
så att Svedalas fotbolls-
föreningar under en över-
gångsperiod kommer att 
hänvisas till andra platser 
för att spela. Kommunen 
har redan nu gått ut med 
en förfrågan om önske-
mål för att kunna lösa alla 
speltider.

– Vi har en positiv dialog 
med föreningarna. De har 
förståelse för att det blir nå-
got begränsat under byggti-
den, säger Alf Rasmussen.

Marie Gullstrand, klubb-
chef på Svedala IF som är 
kommunens största fören-
ing, menar att man måste 
se saken både på kort och 
lång sikt.

Kommunen satsar på  
klimatsmart konstgräs

FAKTA

Konstgräsplaner 
 i Sverige
■ Det finns idag mer än tusen 
konstgräsplaner i Sverige och 
cirka 100 nya byggs årligen. 
För att underlaget på en konst-
gräsplan ska ha de önskade 
egenskaperna fylls planen med 
stora mängder fyllnadsmaterial, 
oftast i form av granulat. 
■ Den vanligaste sorten av gra-
nulat är SBR (återvunna bil- och 
maskindäck), därefter EPDM 
(nytillverkat vulkaniserat indu-
strigummi) eller TPE (nytillverkad 
termoplast). Dessa är så små 
(2–3 millimeter) att de räknas som 
mikroplast när de sprids till miljön.
■ Granulat innebär miljörisker 
dels eftersom mikroplaster inte 
bryts ned naturligt utan sprids 
och samlas i miljön, dels genom 
att olika typer av granulat kan 
innehålla farliga ämnen.
■ Källa: Naturvårdsverket

Entreprenörer med 
fokus på inre drivet
■ Under sommaren 
har femton ungdomar i 
Kävlinge kommun fått 
brainstorma, pitcha och 
genomföra sina företag-
sidéer. Fokus har varit 
att bygga sitt företag på 
passion.

Systrarna Amina och Hafsa 
Harif ville från början hjäl-
pa äldre, men i slutet av 
sommaren hade deras idé 
utvecklats till försäljning av 
somaliska bakverk och mat. 
Efter effektiv marknadsfö-
ring har de sålt så mycket 
att det blivit pengar över.

– Vi har köpt kläder och 
smink, säger Hafsa Harif om 
vad de gjort med överskottet.

Hundälskaren  Isabelle 
Lööw byggde sin företags-
idé på egen erfarenhet.

– Jag har själv hund och 
vet att det kan vara svårt att 
hinna med att rasta den.

När hon marknadsför-
de sina tjänster som hund-
rastare i grannskapet lärde 

hon sig om vikten av rätt 
prissättning.

– Det har inte gått så bra 
för jag har fått för få kun-
der. Några som först var in-
tresserade ångrade sig när 
de fick veta priset. Därför 
drar jag slutsatsen att pri-
set var för högt, säger hon.

Under tisdagen  fick samt-
liga deltagare i projektet 
Sommarliv hålla en kort 
presentation om sitt företag 
i kommunhuset i Kävlinge. 
Medverkade gjorde bland 
annat kommunstyrelsens 
presidium. Kommunstyrel-
sens ordförande Pia Alm-
ström (M) delade ut diplom 
till alla unga företagare.

Tidigare har projektet  
hetat Sommarlovsentre-
prenörerna och arbetat ef-
ter en inköpt modell. Fokus 
har då varit att uppnå resul-
tat och tjäna pengar. I år har 
projektledaren Charlotte 
Malmborg med hjälp av kol-
legor utvecklat konceptet till 
att sätta företaget i ett större 

sammanhang. Projektet har 
bytt namn till Sommarliv 
och mer fokus läggs på inre 
driv, hållbarhet och sam-
hällsnytta. Det har skett en 
viss förändring i stämningen 
inom gruppen.

– Det har varit mer driv 
och engagemang, det har inte 
bara handlat om att ta idén 
som genererar mest pengar, 
säger Charlotte Malmborg.

Fågelholksbyggaren  Elli-
ot Östlin är en av dem som 
tydligt försökt ta fasta på 
hållbarhetsaspekten i sitt 
företag Fågelboet. Han byg-
ger egna fågelholkar och 
säljer för 300 kronor. Ännu 
har han inte tjänat pengar, 
men vill fortsätta utveckla 
företaget.

– Fåglar får säkrare hem, 
kunden får fåglar i trädgår-
den och en del av vinsten 
går till att stötta projekt för 
miljön, säger han.

TEXT OCH FOTO: 
ELINOR STRAND
elinor.strand 
@sydsvenskan.se

Sommarlovsentreprenörerna Elliot Östlin, Isabelle Lööw, Amina Harif och Hafsa Harif upp-
vaktades i Kävlinges kommunhus på tisdagen.

KÄVLINGE · UNGA FÖRETAGARE

FAKTA

Unga får testa  
att starta företag
■ Ungdomar mellan 16 och 19 
år får testa att utveckla en före-
tagsidé på sommarlovet. 
■ Kommunen bistår med ett 
startkapital på 5000 kronor, 
handledning och möjlighet till 
nätverkande. 
■ Projektet Sommarliv sker 
i samarbete med Sparbanken 
Skåne och Region Skåne. 

Charlotte Malmborg är projektledare för fjärde året i rad.

SVEDALA · FOTBOLLSPLANER

– Det blir en jättefin are-
na, kommunen ska ha en 
eloge för att de tar tag i det 
här med miljön. Vi har 
tryckt på vikten av fler 
konstgräsplaner med tan-
ke på det höga trycket. Förr 
spelades fotboll på somma-
ren och hösten, nu spelar 
vi året runt.

Men det närmaste  året be-
skriver Marie Gullstrand 
som ”ett stort pussel” för 
de fyra fotbollsföreningar-
na som måste samsas om 
speltiderna i Svedala tätort. 
Förutom Svedala IF använ-
der även Skabersjö IF och 
DFF samt Holmeja IS pla-
nerna.

– Där har vi ett jättest-
ort problem. I vinter får 
vi tampas om två konst-
gräsplaner. Bara vi, som 
är den största förening-
en, har ungefär 550 aktiva 
spelare.

Att detaljplanen dragit 
ut på tiden har också gjort 

att man haft svårt att in-
formera spelare och för-
äldrar om vad som hän-
der. Nu kan en del av lös-
ningen för vintersäsongen 
bli att seniorerna får flytta 
sina träningar till anlägg-
ningarna i grannbyarna 
Bara och Klågerup, berät-
tar hon.

Ett annat frågetecken  är 
den oklara tidsaspekten 
med bygget.

– På pappret sägs det att 
det ska ta ett år, men allt 
kan ju hända, säger Marie 
Gullstrand.

– Det blir lite trångt i Sve-
dala ett tag, men allt går att 
lösa bara vi hjälps åt i för-
eningarna. Prion är ju våra 
barn och ungdomar.

TEXT: MICAELA 
LANDELIUS
micaela.landelius 
@sydsvenskan.se

Vellinge: Micaela Landelius, 040-28 02 78
Svedala: Mats Amnell, 040-28 13 59
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 BURLÖV SVEDALA VELLINGE KÄVLINGE

Unga från Libanon 
lär sig skydda fåglar
FALSTERBO
■ Just nu lär sig två 
 libanesiska ungdomar 
så mycket de bara kan 
om ringmärkning och 
räkning av fåglar på 
 Falsterbo fågelstation. 
Syftet: att försöka mot
verka den illegala fågel
jakten när de är tillbaks 
i Libanon.

Inne i ett rum vid Falster-
bo fågelstation sticker ett li-
tet fågelhuvud upp mellan 
17-åriga Sama Chouceirs 
fingrar. Den har bland an-
nat fått en liten ring kring 
ena benet, innan den ska 
släppas ut i det fria igen.

Under tolv dagar  är Sama 
Chouceir och Bahaa Al 
Mashtoub i Falsterbo, för 
att lära sig allt från ring-
märkning till att lära sig 
känna igenom olika sor-
ters arter. Samtidigt får 
två andra libanesiska ung-

domar göra motsvarande 
på Ottenby fågelstation på 
Öland.

Bahaa Al Mashtoubs an-
sikte lyser upp när han be-
rättar om alla fåglar han 
har sett under dagarna. Så-
som storskarv, skogssnäp-
pa, tornseglare …

Det är inom  projektet 
Bird Camp, vars syfte är 
att väcka engagemang 
hos unga kring fåglar och 
skyddet av dem, som ung-
domarna är på plats.

I Libanon, där många 
flyttfåglar passerar, är ille-
gal jakt på fåglar ett vanligt 
förekommande problem, 
berättar Emil Lundahl, som 
är mentor i projektet.

– Det stör balansen i na-
turen. Och jakten påverkar 
ju inte bara Libanon, utan 
även alla andra länder där 
fåglarna flyger.

Med de praktiska erfa-
renheterna som de fått un-

der de senaste dagarna är 
Sama Chouceir och Bahaa 
Al Mashtoub inställda på 
att agera när de kommer 
tillbaka till Ras El Matn, 
som ligger i bergen, nord-
ost om Beirut. 

Planen är att  så småning-
om starta ett center för 
ringmärkning av fåglar 
där, såväl som att nå ut med 
 information för att försöka 
få slut på den illegala jak-
ten.

– Vi kommer att vara ute 
i skolor och göra så myck-
et som vi bara kan för att 
informera. Vi är glada att 
vi kan göra skillnad, säger 
Sama Chouceir.

TEXT: ASTRID 
ADELGREN
astrid.adelgren 
@sydsvenskan.se

TEXT: HUSSEIN 
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@sydsvenskan.se

VELLINGE

FAKTA

Bird Camp
■ Projektet Bird Camp föddes 
2015 då ett gäng unga svenska 
fågelskådare åkte till Azer-
bajdzjan med syftet att utbyta 
erfarenheter och kunskaper om 
fåglar och fågelskydd.
■ 2018 togs projektet till 
 Libanon, där man jobbar till-
sammans med den lokala orga-
nisationen Society for Protec-
tion of Nature in Lebanon. 
■ Efter två besök olika besök 
i Libanon, arrangeras nu ett be-
sök i Sverige. I september åker 
svenska ungdomar till Libanon 
igen, för att sätta igång en räk-
ning av rovfåglar och storkar.

Vingarna mäts för att ta reda på om fågeln är en hona eller 
hane. 

Illegal skyddsjakt på fåglar är ett stort problem i Libanon. ”Vi 
är glada att vi kan göra skillnad”, säger Sama Chouceir.

Regnet har börjat ösa ner, och Sama Chouceir och Harald Ris hjälps åt att ta ner fågelnätet utanför Falsterbo fågelstation. 

KÄVLINGE

Patient vägde 41 kilo 
– anmälan upprättad
■ Kävlinge kommun lex 
Mariaanmäler sig själ
va till Inspektionen för 
vård och omsorg (Ivo). 
Det efter att en patient 
tappat 28 procent av sin 
kroppsvikt i kommu
nens vård.

Enligt kommunens anmä-
lan till Ivo har händelsen 
medfört en allvarlig vård-
skada för patienten, som 
har vårdats inom Kävlinge 
kommuns hemsjukvård. 

Den stora viktnedgången 
ska bero på att patienten 
tappat aptiten. 

Den ska inte heller ha 
kunnat ta emot ordinerad 
näringsdryck på grund av 
sväljsvårigheter.

När patienten lades in på 
sjukhus i början av augus-
ti uppmärksammades det 
att den tappat 28 procent 
av sin kroppsvikt och en-
bart vägde 41 kilo.

FELICIA GREEN
felicia.green@sydsvenskan.se

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskap
lig forskning genom anslag till svenska vetenskapsmän samt 
svenska vetenskapliga och kulturella institutioner. Dessutom 
lämnar stiftelsen bidrag till allmänna eller enskilda svenska 
hjälp organisationer.

Med ”svenska vetenskapsmän” avses svenska medborgare 
eller utländska medborgare som stadigvarande har bedrivit 
forskning i Sverige sedan minst fem år.

Anslag beviljas företrädesvis till forskare som avlagt doktors
examen eller innehar motsvarande kompetens. Stiftelsen 
utdelar anslag i storleksordningen 5 000 – 100 000 kronor.

Ansökan sker elektroniskt via stiftelsens hemsida  
magnbergvallsstiftelse.nu

Sista ansökningsdag är den 15 september  
senast klockan 23.59.

Magnus Bergvalls Stiftelse

För att  
du tror 
på en 
med-
mänsklig 
värld
Engagera dig på
imsweden.org


