Informerar

Spara på vattnet!
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, som
ansvarar för VA-verksamheten i vår kommun genomför en kampanj där bolaget uppmanar alla
kommuninvånare, turister och övriga besökare i
ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg,
Landskrona, Svalöv och Åstorp att spara på vatten.
De senaste åren har
det varken regnat eller
snöat tillräckligt för att
grundvattenmagasinen
i marken ska fyllas på
ordentligt. Därför är
grundvattennivåerna
ovanligt låga i många
delar av Sverige. För tillfället har vi ingen akut vattenbrist i
NSVA:s ägarkommuner, men vi måste tänka framåt och börja spara på vattnet redan nu för att vi inte ska få problem i
framtiden.
Här ifrån kommer ditt vatten
En stor del av det vatten vi använder inom NSVA kommer
från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Anledningen till
att Bjuv, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och flera andra
skånska kommuner får allt eller delar av sitt vatten från Småland är att vi därifrån har stor tillgång på vatten av hög kvalitet. Men det går åt stora energimängder för att producera
vårt viktigaste livsmedel och vid hög vattenförbrukning når
Sydvattens vattenverk maxkapacitet i produktionen. Även
om mängden vatten inte är ett problem kan alltså produktionskapaciteten sätta begränsningar. Dessa toppar i produktionen kan du hjälpa till att minimera genom att använda
vattnet smartare.
Var vattensmart
Ta en snabbdusch istället för en lång dusch. Använd en
tandborstmugg. Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder
vattnet. Lev ditt liv som vanligt - men tänk dig för hur du använder vattnet. Varenda droppe räknas!
Tips på hur du sparar vatten i vardagen
Duscha i stället för att bada.

n

Information
från NSVA

Stäng av vattnet i duschen när du schamponerar eller tvålar in dig.
n Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
n Undvik att diska under rinnande vatten. Använd en balja
eller diskhon.
n Om du diskar för hand kan du använda diskvattnet som
blir över i baljan till att skölja ur förpackningar. Du kan även
klippa upp kladdiga förpackningar och torka ur dem med
hushållspapper, i stället för att skölja dem.
n Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen,
fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen.
n Kör enbart fulla disk- och tvättmaskiner.
n Byt till snålspolande dusch- och vattenkranar.
n Laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter.
Även små läckor förbrukar mycket vatten.
n Om du ska fylla en pool i trädgården rekommenderar vi att
du fyller den sakta och gärna nattetid. Se också till att den är
tät och att reningen fungerar, så att du inte behöver fylla den
mer än en gång per säsong.
n Tvätta bilen i en biltvätt som återanvänder vattnet.
n

Få en fin trädgård och spara vatten samtidigt
n Vattna tidigt på morgonen eller sent på kvällen med kanna
eller vattenslang som du håller i handen. Undvik att vattna
mitt på dagen när det är som varmast.
n Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser
under soliga dagar.
n Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd för vattning.
n Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
n Lägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar
under sommartid. Gör det hellre på hösten, det vill säga i
september och framåt.
Exempel på hur mycket vatten vi använder i vanliga fall
I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person
och dygn.
n 60 liter för personlig hygien.
n 30 liter för toalettspolning.
n 15 liter för disk.
n 15 liter för tvätt.
n 10 liter för mat och dryck.
n 10 liter övrigt

På www.nsva.se/sparavatten hittar du mer information om varför vi ska spara vatten.

Vad ska den nya familjecentralen heta?
I slutet av september, i samband med Svalövsmässan, inviger vi en familjecentral i Svalövs kommun.
Vid invigningen kommer det att arrangeras ”Öppet
Hus” för allmänheten och vi kommer även att döpa
verksamheten. Till dopet vill vi därför gärna ha ditt
namnförslag!
Vad är en familjecentral?
Syftet med en familjecentral är att sätta barns, föräldrars och
blivande föräldrars hälsa i fokus. Verksamheten kommer att
vara placerad i före detta Månsaboskolans lokaler intill Linåkerskolan i Svalövs tätort.
Namnge familjecentralen
Var med och namnge den nya verksamheten. Sista datum
då vi måste ha ditt förslag är den 30 juni. Tillsammans med

Kriterier för att nomineras
De som kan nomineras är personer eller föreningar som
på olika sätt i sitt utövande, i eller utanför kommunen, lyfter
fram Svalövs kommun på ett positivt sätt. För att kunna utnämnas ska man vara boende eller verksam i kommunen
under det aktuella året.

Busstider för simskola

Svalövs kommun har avtal med Röstånga Camping och Bad om drift av simskola och där kommunen ansvarar för simskolebussarna.
PERIOD 1 2017-06-19 - 2017-07-07 (ej 23/6)
TUR 1
Avresa:
Tågarp, Torget 08.15
Billeshögskolan* 08.25
Värmö
Midgårdsskolan, Röstånga 08.50
Frilutsbadet, Röstånga 09.00
Hemresa:
Frilutsbadet, Röstånga 10.35
Midgårdsskolan, Röstånga 10.40
Värmö
Billeshögskolan* 11.05
Tågarp, Torget 11.15
TUR 2
Avresa:
Parkskolan, Teckomatorp** 10.00
Frilutsbadet, Röstånga 10.25
Hemresa:
Friluftsbadet, Röstånga 12.05
Parkskolan, Teckomatorp** 12.30
* Skolskjutshållplatsen vid Billeshögsvägen
** Skolskjutshållplatsen vid idrottshallen, Parkgatan
PERIOD 2 2017-07-10 - 2017-07-28
TUR 1
Avresa:
Lunnarskolan, Kågeröd* 08.35
Friluftsbadet, Röstånga 09.00
Hemresa:
Friluftsbadet, Röstånga 10.35
Lunnarskolan, Kågeröd* 11.00
TUR 2
Avresa:
Heleneborgsskolan, Svalöv** 10.05
Torrlösa*
Bialitt*
Friluftsbadet, Röstånga 10.25
Hemresa:
Friluftsbadet, Röstånga 12.05
Bialitt*
Torrlösa*
Månsaboskolan, Svalöv** 12.25
* Skånetrafikens hållplats.
** Fickan utanför Heleneborgshallen (Skolgatan 16).

namnförslaget får du gärna också kort motivera ditt namnval.
Bildningsnämnden och socialnämnden kommer i augusti
tillsammans att besluta om vilket förslag som blir det vinnande. Detta kommer att publiceras på kommunens hemsida
och i Papperstidningen Svalövsbygden.
Så här lämnar du ditt förslag
Skicka ditt förslag med vanlig post till:
Heleneborgsskolan, Box 53, 268 21 Svalöv.
Märk kuvertet ”Familjecentralen – namntävling”.
Det går också bra att lämna ditt förslag via
vårt webbformulär på kommunens hemsida:
www.svalov.se/namntävlingfamiljecentralen.
Lämna ditt förslag senast den 30 juni.

Vem blir Ambassadör 2017? Nominera!

Vartannat år, sedan 2007, har Svalövs kommun
utsett en ”Svalövsambassadör” i samband med
Svalövsmässan och nu behöver vi din hjälp med
nomineringen av 2017-års ambassadör.

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Hur nominerar jag
Som kommuninvånare kan du nominera och ditt förslag
ska innehålla en motivering till varför den nominerade är
en bra ambassadör. Det går inte att anonymt nominera.
Förslagen på pristagare samordnas av Svalövs kommun
och tilldelningen sker i samband med Svalövsmässan den
1 oktober.

Kommunfullmäktige
sammanträder

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den
19 juni 2017, kl. 18.30.
Söderåsens miljöförbund Årsredovisning 2016.
Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och
Svalövs kommun om åtgärdsplan.
Föredragningslistan med samtliga handlingar finns att
läsa på kommunens webbplats www.svalov.se, ”Handlingar, kallelser och protokoll”. Handlingarna finns också
att hämta i kommunhusets reception.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.
Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande

Mejla ditt förslag till: katarina.borgstrand@svalov.se
Vi behöver ditt förslag senast den 30 juni!
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