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SOMMARBOKEN 2022 
Låna och läs fem böcker i sommar under juni,  

juli och augusti! Du ska kunna läsa själv och  

inte vara äldre än 20 år. Du får läsa vad som  

helst och på vilket språk du vill. Fyll i häftet som  

du hämtar på biblioteket och lämna in det på biblioteket när du är klar. 

Då är du också med i utlottningen av fina priser! Sista inlämningsdag är 

den 31 augusti. 

JUNI 
 

13 juni-12 augusti 
HELLO SOMMAR - ETT DIGITALT SOMMARLÄGER 
Upplev en digital lägervecka tillsammans  

med Hello World. Här du får utforska digitalt  

skapande, röra på dig och lösa kluringar  

tillsammans med nya vänner från hela Sverige!  
 

Arrangör: Hello World Var: Digitalt  

När: Vecka 24,25, 26, 31 och 32 Ålder: 8-18 år  

Kontakt: info@helloworld.se , 076-762 59 39  

Bokning: https://helloworld.se/aktiviteter/hello-sommar/ 

JULI 
 

2 juli 
UTSTÄLLNING: GUNVOR JOHANSSON 
Utställning av Gunvor Johansson med skånska konstvävnader sammanvävt 

med kyrkotextil, dynor i rölakan och krabbasnår, mässhakar i damast med 

inspiration ur det skånska arvet, treflätning och böcker.  

 

Arrangör: Föreningen Skånelin Var: Skånes Lincentrum, Knutstorp 

När: Lördag 2 juli, kl.11-15 Hemsida: www.kyrkotextilisyd.com Fri entré 

mailto:info@helloworld.se
tel:076-7625939
http://www.kyrkotextilisyd.com


3 juli 
TUSEN TRÄDGÅRDAR 
Tusen Trädgårdar är Sveriges största trädgårdsvisning. Under en och 

samma dag öppnar mängder med trädgårdsälskare över hela landet 

sina grindar för nyfikna gäster. Det är ett härligt sätt att lära av varandra, 

inspireras och öka sin kunskap.  

 

Arrangör: Riksförbundet Svensk Trädgård 

Var: Herrevadsgatan 21, Svalöv När: 3 juli kl.10-17 

Trädgård och tomt på 1000 kvm är en moderniserad 100 års trädgård. Här 

blandas gammalt och nytt. Betong, bambu, buxbom, rostiga detaljer,  

viloplatser, trädgårdsland, utekök och spatunna. 

Var: Kamrervägen 6, Billeberga När: 3 juli kl.10-17 

2 till 4 trädgårdar är öppna. Åtta hus byggda på 20-talet på en  

återvändsgata är nu en grön oas. Stora uppväxta trädgårdar med  

häckar, fruktträd, bärbuskar, buxbomhäckar och prydnadsbuskar. 

3 juli 
MUSIK OCH STANDUP MED OLA AURELL 
Ola Aurell är sjungande komiker, och lite av ett kultförklarat kärleksbarn 

mellan standup och visa. Han har fått Olrogstipendiet för sina texter,  

vunnit årets scenshow på Svenska standupgalan, sjungit i Allsång på  

Skansen och mycket annat. 
 

Arrangör: Fridhemsbaren/Fridhems folkhögskola Var: Fridhems  

folkhögskola När: Söndag 3 juli kl.20 Info: Fridhemsbaren erbjuder också 

en sommarbuffé tillagad av skolans eminenta kök. Entré: Mat och dryck  

betalar du för, men underhållningen är fri, servering från kl.18 

7 juli 
INVIGNING AV STORA LEKAN 
Nere vid Strandgatan har Gata & Park byggt om och gjort lekplatsen  

tillgängslighetsanpassad. Det vill vi fira med alla barn i Svalöv. Vi bjuder på 

frukt och festis. Lekplatsen kommer att ha ett tema och det avslöjas i  

samband med invigningen. Välkommen! 
 

Arrangör: Svalövs kommun  

Var: Stora Lekan, Standgatan 7 

När: 7 juli kl. 9.30-10.30 



9 juli 
MUSIK: LILLA KROGEN BAND OCH EFIA ABU 
Festivalsommar på Stationens utomhusscen!  

Lyssna på Lilla krogen band och malmöitisk  

reggae med Efia Abu. Välkommen! 

 

Arrangör: KF Akustik i samarbete med Stationen,  

Röstånga och Svalövs Kommun  

Var: Bangårdsgatan 1, Röstånga  

När: Lördag 9 juli, insläpp kl.19, musik ca kl.20 Fri entré 

6 –15 juli 
MURALMÅLNING: VETEVÄGGEN 
Var med och skapa tillsammans med konstnärer från Streetcorner genom 

att måla Veteväggen - en muralmålning som binder samma byarna. Ta på 

dina bästa målarkläder så kör vi!  Du kan bidra till motivet genom att skicka 

dina bästa Svalövsbilder och teckningar med idéer till @streetcorner.se på 

Instagram.  

 

Arrangör: Streetcorner.se i samarbete med  

Svalövs kommun När: torsdag 6 juli till invigningen  

fredag 15 juli Var: Veteväggen, järnvägsstationen 

 i Svalöv OBS! Ni som vill uppträda på invigningen 

15 juli, skriv innan på @streetcorner.se eller prata  

med John vid Veteväggen under veckan 

Info: https://www.streetcorner.se/ 

8 juli 
ANIMERA EN FILM: HEMKODAT 

Du kanske har använt en padda till att spela spel  

eller kolla på film, men i Hemkodats workshop får  

du lära dig använda den på ett skapade och  

kreativt sätt. Med hjälp av rekvisita (oftast lego)  

och surfplattor animerar vi egna kortfilmer med  

stop-motion metoden. Deltagarna får testa att utifrån en egen berättelse 

rita bildmanus och sedan bygga upp scener till sin film. Sedan är det dags 

att ta massor med bilder som till sist sätts ihop till en film. Såklart går det 

också att lägga till ljud! Du behöver inga förkunskaper för att delta och det 

finns paddor att låna av biblioteket. 

 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek När: Fredag 8 juli, kl.10-12 

Ålder: 7-12 år OBS! Begränsat antal platser. Anmälan: biblioteket@svalov.se 

och skriv "Hemkodat" i ämnesraden på ditt mail. Du kan också anmäla dig 

på 0418-47 51 30 Ingen kostnad 

tel:0418475130


10 juli 
MUSIK: KIKI NILSÉNIUS  
Sedan 2014 har landskronadottern Kiki Nilsénius lagt ut filmer med sin musik 

på sociala medier. Med tonsatt underfundighet och humor levererar hon 

sina budskap och nu släpper hon sitt första studioalbum - "Trist feminsit". En 

käftsmäll med glimten i ögat, och på skånska dessutom. 
 

Arrangör: Fridhemsbaren/Fridhems folkhögskola Var: Fridhems  

folkhögskola När: Söndag 10 juli kl.20 Info: Fridhemsbaren erbjuder också 

en sommarbuffé tillagad av skolans eminenta kök. Entré: Mat och dryck  

betalar du för, men underhållningen är fri, servering från kl.18 

15-17 juli 
CAMPA MED KULTURVERKET  
I år gör vi en favorit i repris och åker och campar! Alla som följer med  

bestämmer såklart själva hur länge de vill stanna. Anmäl intresse så vi vet 

hur många vi blir och kan planera tillsammans. Om du behöver skjuts eller 

låna tält eller sovsäck så meddela detta fortast möjligt. Egen mat tar var 

och en med sig. Grillar hittar vi en gemensam lösning på vem som tar med. 

Sjö eller hav finns vid platsen vi campar på. Hoppas på stor uppslutning av 

gott sällskap!  

 

Arrangör: Kulturverket i Svalöv När: Onsdag 15 juli, kl.16-fredag 17 juli, kl.19 

Kontakt: Anna Hed Roslund Anmälan: Kulturverket i Svalövs facebooksida 

16 juli 
ROMANTISK SALONG MED AFTERNOON TEA 
Nordiska och franska toner möts med romanser  

framförda av den franska mezzosopranen och  

scenkonstnären Dominique Hoff,  

ackompanjerad av pianisten Karin M Nilsson.  

Dominique har hyllats för sina sceniska verk på  

Studio le Regard du Cygne i Paris, uppbyggda  

kring Lieder och romanser. Karin är konstnärlig  

ledare för Göteborgs Liederkollektiv som verkar  

för att förnya och bevara liederkonsten. De har  

båda fått sin musikaliska skolning i Paris och möts  

nu för att musicera i den svenska högsommaren. 

 

Arrangör: Kulturzon Teckomatorp Var: Teckomatorps gamla stationshus 

När: Lördag 16 juli, kl.16-18 Biljetter/bokning: https://kulturzon.se/ 



23 juli 
MUSIK: LIAR THIEF BANDIT 
Festivalsommar på Stationens utomhusscen! Lyssna på Malmöbandet Liar 

Thief Bandit när de spelar sin riffglada 70-talsrock. Välkommen! 

 

Arrangör: KF Akustik i samarbete med Stationen,  

Röstånga och Svalövs Kommun Var: Bangårdsgatan 1, Röstånga  

När: Lördag 23 juli, insläpp kl.19, musik ca kl.20 Fri entré 

31 juli 
MUSIK: ÄN SUSAR SKOGEN MED EMIL JENSEN 
Emil Jensen besöker Fridhems folkhögskola  

med föreställningen Än susar skogen! Jensen  

gör hela sin sommarturné per cykel som en  

manifestation för miljön, freden och klimatet,  

med trädplantering, närodlade gästartister  

och en ny föreställning med musik, poesi och  

komik om livet på jorden.  

 

Arrangör: Fridhems folkhögskola Plats: Fridhems folkhögskola  

När: 31 juli, kl.20 Fri entré 

17 juli 
GRAMMISNOMINERADE ELLEN ANDERSSON PÅ TURNÉ  
När Linköpingsbördiga Ellen Andersson släppte sitt andra album You 

Should Have Told Me i höstas gick kritikerna i spinn. Grammisjuryn var  

precis lika imponerad och nominerade albumet i kategorin Årets Jazz.  
 

Arrangör: Fridhemsbaren/Fridhems folkhögskola Var: Fridhems  

folkhögskola När: Söndag 17 juli kl.20 Info: Fridhemsbaren erbjuder också 

en sommarbuffé tillagad av skolans eminenta kök. Entré: Mat och dryck  

betalar du för, men underhållningen är fri, servering från kl.18 



6 augusti 
KULTURFESTEN TORRLÖSA HAPPENING 
Bengt Backlund har haft uppehåll i två år under pandemin med Torrlösa 

Happening, men nu återuppstår kulturfesten för 19:e gången! Konstnärer, 

performanceartister, poeter, musiker och dansare möts på nytt i hans  

trädgård och mat servras. Torrlösa Happening är en improviserad och  

opretentiös kulturhändelse som vuxit med åren. Välkommen! 

 

Arrangör: Bengt Backlund Var: Bengt Backlunds trädgård, Torrlösa  

När: Lördag 6 augusti, kl.17 Fri entré 

6 augusti 
MUSIK: ORKAN OCH THE LOCAL EEDJITS 
Festivalsommar på Stationens utomhusscen med Orkan - 70-talsinpirerad 

svensk proggrock - och The Local Eedjits som spelar irländsk folkmusik  

på skånska och tvärtom. Välkommen!  

 

Arrangör: KF Akustik i samarbete med Stationen, Röstånga och Svalövs 

Kommun Var: Bangårdsgatan 1, Röstånga  

När: Lördag 6 augusti, insläpp kl.19, musik ca kl.20 Fri entré 

6 augusti 
UTSTÄLLNING: ANN-CHARLOTTE LARSSON 
Larsson har tagit fram ett textilkoncept som hon döpt till TellMeYourStories. 

Med det vill hon inspirera till att ta vara på kära textilier som kanske bara 

ligger i skåpet. Vackra dukar, handdukar, sänglinne och spetsar. Det gör 

inget om de har skavanker. De fina bitarna räddas och blir personliga 

kuddfodral att glädjas åt i vardagen. Med tekniken hoppas hon visa att 

dina textilier kan vara ett sätt att berätta en bit av din historia. 

 

Arrangör: Föreningen Skånelin Var: Skånes Lincentrum, Knutstorp 

När: Lördag 6 augusti kl.11-15 Hemsida: www.tellmeyourstories.se Fri entré  

AUGUSTI 
 

http://www.tellmeyourstories.se/


27 augusti 
FLADDERMUSKVÄLL I SVENSTORP 
Den 27 augusti är internationella ”Bat Night” med  

aktiviteter över hela världen och nu också i Svalöv.  

Fladdermusexperten Stefan Nyman guidar oss genom natten. 

 

Arrangör: Naturskyddsföreningen i Svalöv Var och när: Lördag 27 augusti. 

Samling Forslidsgården kl.19.15 eller mjölkladan Bolshus kl.19.30 Anmälan: 

Johan Gustafsson 070-3963873 eller Elisabeth Lyhagen 070-5887336 

28 augusti 
TEATER: BYASTÄMMA MED TEATERGRUPPEN TIBBE 
För 37 år sedan gjorde Teatergruppen Tibbe sitt första framträdande på 

gården Stora Tibbaröd i Röstånga med krönikespelet Tibbespelen. Mest 

har de spelat revyer och drama på Bygdegården i Röstånga. Nu framför 

de familjeföreställningen Byastämma, som speglar just en byastämma för 

200 år sedan vid tiden för enskiftet.  

 

Arrangör: Teatergruppen Tibbe Var: Stora 

Tibbaröd, Röstånga När: Söndag 28 augusti, kl.14  

Info: teatergruppentibbe.se eller  

teatergruppentibbe@gmail.com Fri entré 

13 augusti 
MUSIK: ÅTTA BIR TI MIN FAR OCH ÅSA LEIJON 
Festivalsommar på Stationens utomhusscen med det  

skånska rockbandet Åtta bir till min far och  

singer-songwritern Åsa Leijon. 
 

Arrangör: KF Akustik i samarbete med Stationen,  

Röstånga och Svalövs Kommun  

Var: Bangårdsgatan 1, Röstånga När: Lördag 13 augusti,  

insläpp kl.19, musik ca kl.20 Fri entré 

7 augusti 
NAVID MODIRI 
Navid Modiri är född i Iran, uppväxt i Göteborg och bor numera i Skåne 

och Stockholm. Han har stått på scen sen han var 16, varit programledare i 

P3 och i Sveriges television samt gjort hundratals framträdanden som  

föreläsare och med sitt band Navid Modiri och Gudarna. Modiri har själv 

gått på Fridhem och har uppträtt många somrar med sitt band. Men i 

sommar kommer han solo och föreläser.  
 

Arrangör: Fridhems folkhögskola Plats: Fridhems folkhögskola  

När: Söndag 7 augusti, kl. 20 Fri entré 



KULTURVERKET I  SVALÖV -  PROGRAM JULI  

Kulturverket är en kultur– och kamratförening som är öppen för alla. Här 

kan du aktivera dig i det som redan finns eller komma med förslag om 

något du vill starta upp. Flera aktiviteter kan köras parallellt vid önskemål 

och mån om plats. Är du självgående i ett hantverk är du välkommen att 

pyssla med ditt eget och ta en kopp kaffe i gott sällskap. Är ni en grupp 

som vill ha en mötesplats kan det arrangeras enligt överenskommelse. 

 

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.  

 

Tisdag 5 juli: Vi gör Decoupage 

Torsdag 7 juli: Vi gör Decoupage, forts.  

Söndag 10 juli, kl.13: Grönsakslandet på Kulturverket 

Tisdag 12 juli: Mosaiktillverkning 

Torsdag 14 juli: Mosaiktillverkning forts. 

Onsdag 15 juli-fredag 17 juli: Camping  

Tisdag 19 juli: Mosaiktillverkning forts.  

Torsdag 21 juli: Tvåltillverkning  

Söndag 24 juli, kl.13: Grönsakslandet på Kulturverket 

Tisdag 26 juli: Vi gör kräm, tandkräm och cerat  

Torsdag 28 juli: Vi syr förkläden och grytlappar 



BIBL IOTEK  
På bibliotekets hemsida kan du logga in  

och reservera böcker eller annan media  

som du sedan kan hämta på den biblioteksenhet du valt. Ditt biblioteks-

kort 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 HUMORFABRIK  
Nyheter, tävlingar, spel och massa kul avslöjas på  

hemsidan och Facebook som kontinuerligt uppdateras. 

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

GALLERI  BLUEL IGHT  
Galleri i Svalöv med ett brett sortiment av både 

måleri, grafik och skulpturer i olika material samt 

keramik. 

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

 
KULTURFÖRENINGEN AKU ST IK  
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 TECKOMATOR P OCH GALLER I   

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


 ANTECKNINGAR 

 



Detta är kulturprogrammet  

Kultursommaren 2022. Vill du också  

publicera kulturaktiviteter som organiseras  

i Svalövs kommun? Skicka ett mejl till  

Carolina Thelin, carolina.thelin@svalov.se 

 MEDVERKANDE KULTURAKTÖRER 

 

 ANN-CHARLOTTE LARSSON, BENGT BACKLUND,  

DOMINIQUE HOFF, EFIA ABU, ELLEN ANDERSSON,  

EMIL JENSEN, FAMILJEN HELSINGBORG,  

FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA, FÖRENINGEN SKÅNELIN,  

GUNVOR JOHANSSON, HELLO WORLD, HEMKODAT,   

INGVAR FORMBY, JULIANA DÄNHARDT,  

KARIN M NILSSON, KF AKUSTIK, KIKI NILSÉNIUS,  

KJELL NILSSON, KULTURVERKET I SVALÖV,  

KULTURZON TECKOMATORP, LIAR THIEF BANDIT,  

LILLA KROGEN BAND, MATTIAS MALM,  

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I SVALÖV 

NAVID MODIRI, ORKAN, OLA AURELL,  

RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRD, STATIONEN,  

STEFAN NYMAN, STREETCORNER, SVALÖVS BIBLIOTEK,  

SVALÖVS KOMMUN, TEATERGRUPPEN TIBBE,  

THE LOCAL EEDJITS, ÅSA LEIJON  

OCH ÅTTA BIR TI MIN FAR 


