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Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Företagare välkomnas
till dialogmöte

Låt det grönska

men inte utanför din tomt

Under april och maj bjuder Näringslivsenheten in
till sex dialogmöten.
Vi vill med mötena både informera om vår nya näringslivsstrategi och vilka frågor vi ska arbeta med under kommande
år. Men framförallt vill vi ha era tankar och synpunkter på
vilka av frågorna som vi bör prioritera och hur ni tycker vi
ska arbeta.
Vi hoppas ni har möjlighet att vara med på ett av mötena,
välj det möte som passar er bäst i tid och plats, oavsett vilken ort/kringliggande landsbygd ni själv verkar i.
Från Svalövs kommun medverkar förutom vi som arbetar
på näringslivs och turismenheten även Birgitta Jönsson,
kommunstyrelsens ordförande och Kerstin Lingebrant,
tillförordnad kommunchef.
Vi bjuder på fika!

Det är en härlig tid när det växer och frodas. Men
ibland kan det bli lite för mycket av det goda och det
finns risk att växter, både på och utanför din tomt,
växer för högt och därmed skymmer sikten i trafiken.
Häckar och buskar får till exempel inte inkräkta på gångbanans bredd och ska klippas i tomtgräns. Kommunen får
varje år in klagomål på växter som skymmer i trafiken. Hjälp
oss därför att förbättra trafiksäkerheten.
Det åligger även fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs
och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.
Där särskilt gångbaneutrymme saknas, men som kan anses behövas för gångtrafiken ska sådant utrymme anses
sträcka sig intill 1,5 m från tomtgräns.

Du som har utfart mot gata

Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är högre än 70
cm inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 5
meter från gatan eller gångbanan.

Hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata bör du se till att dina växter inte är
högre än 70 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig
minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt
hus ligger vid en gång- eller cykelväg.

Tomt intill gata

Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är
buskarna för stora kan fotgängare samt cyklister tvingas ut
på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste se till
att det finns fri höjd för trafikanterna. Fri höjd är minst: 2,5
meter för gång- eller cykelväg.

Läs mer i foldern ”Klipp häcken – du kan rädda liv”
som finns på www.svalov.se under ”Bo, bygg & miljö” /

VAD SÄGER LAGEN?

Fastighetsägare skall se till att växtligheten på tomten
inte skymmer sikten eller medför andra problem för
trafiken, såsom att skymma skyltar, vägmärken och
belysningsstolpar. Om växtligheten tar överhand kan
du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

”Tomten skall, oavsett om de har tagits i anspråk för
bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall
skötas så att betydande olägenheter för omgivningen
och för trafiken inte uppkommer och så att risken för
olycksfall begränsas.”

Företagsfrukost
När: Onsdagen den 5 april, kl. 07.15-09.00.
Var: Fullmäktigesalen, Svalövs kommunhus.
Program
07.15 Företagsfrukost och mingel
08.00. Birgitta Jönsson & Katarina Borgstrand hälsar
välkommen
08.10 Företagsinformation
08.20 Dagens ämne
09.00 Avslutning med utlottning av priser
Dagens ämne – Svalövs arbetsmarknad
Var finns jobben 2017?
Hur kan vi arbeta med den skånska arbetsmarknaden där
vissa branscher frodas och andra skriker efter kompetens? I
Skåne ökar arbetstillfällena hela tiden och om bara några år
spås det finnas 500 000 sysselsatta.
Trots att det finns nästan 60 000 arbetslösa upplever sju av
tio arbetsgivare att det är svårt att rekrytera.
Om detta och hur det ser ut i Svalövs kommun handlar
morgonens frukost.
Anmäl dig till:
Katarina Borgstrand, 0418-47 53 20,
katarina.borgstrand@svalov.se
Magdalena Szalay, 0418-47 50 73,
magdalena.szalay@svalov.se
Vi behöver din anmälan senast den 3 april.
Varmt välkommen!

Måndag 3 april - Dialogmöte i Billeberga
Tid: kl. 18-20
Plats: Billeberga församlingshem, Prästvägen 3, Billeberga.
Anmäl dig senast fredag 31 mars
Tisdag 4 april - Dialogmöte i Teckomatorp
Tid: kl. 18-20
Plats: Teckomatorps församlingshem, Föreningsgatan 2,
Teckomatorp
Anmäl dig senast måndag 3 april
Tisdag 2 maj - Dialogmöte i Svalöv
Tid: kl. 18-20
Plats: Kommunhuset, Svalöv, Herrevadsgatan 10, Svalöv
Anmäl dig senast fredag 28 april
Måndag 8 maj - Dialogmöte i Tågarp
Tid: kl. 18-20
Plats: Tågarps församlingshem, Annerogatan 7, Tågarp
Anmäl dig senast fredag 5 maj
Måndag 15 maj - Dialogmöte i Kågeröd
Tid: kl. 18-20
Plats: Kågeröds församlingshem, Böketoftav. 4, Kågeröd
Anmäl dig senast fredag 12 maj
Torsdag 18 maj - Dialogmöte i Röstånga
Tid: kl. 18-20
Plats: Röstånga turistinformation, Nackarpsdalsv. 4,
Röstånga
Anmäl dig senast onsdag 17 maj
Anmäl dig till:
Katarina Borgstrand, Näringslivs- och turismchef
Tel: 0418-47 53 20, e-post: katarina.borgstrand@svalov.se

Dags att nominera
stipendium och
vandringspriser

Nu är det dags att nominera kandidater inom
idrotten för prestationer utförda under 2016.
Sista nomineringsdag är den 9 april.

Så här kontaktar du
bygglovsavdelningen
Sedan den 1 februari har bygglovsavdelningen
nya telefontider, nytt telefonnummer, ny e-postadress och du når oss enligt tiderna nedan.
Förändringen gör vi för att det ska bli enklare att kontakta oss
samt att det också blir tydligare för när våra medborgare kan
nå bygglovsavdelningen.
Telefonnummer: 0418-47 50 98
E-postadress: bygglov@svalov.se
Telefontider (Gäller helgfria arbetsdagar)
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag: stängt p.g.a handläggning

9.30-11.30
13.00-15.00
9.30-11.30
13.00-15.00

Hoppas att ni inom er förening har en eller ett par kandidater till något av de priser som ska delas ut. Tveka inte
att nominera någon till priserna, ju fler nomineringar desto
värdefullare blir det att erhålla priset.
Följande kategorier går att nominera till:
seniorprestation
n Bästa juniorprestation
n Bästa ledarprestation
n Bästa idrottsprestation
n Handikappidrottsstipendium
Ytterligare information om nomineringskategorierna och
hur ni nominerar finns på www.svalov.se.
OBS! sista dag för nominering är den 4 april.
n Bästa

Nomineringarna skickas till:
Svalövs kommun, Fritid, 268 80 Svalöv. Eller via via e-post till
margareta.persson@svalov.se skriv ”Nominering till vandringspris” i ärendemeningen.
Har ni frågor, kontakta:
Niklas Fonskov, verksamhetschef fritid
Tel: 0418-47 50 30. E-post: niklas.fonskov@svalov.se
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