Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Vill du bli god man eller förvaltare?
Nu söker vi dig som är intresserad av att bli god
man eller förvaltare för vuxna personer i behov av
hjälp och stöd.
Uppdraget som god man/förvaltare kan innefatta
att:
• bevaka rätt, t.ex. att bevaka huvudmannens intressen i
samband med lägenhetsförsäljning eller -avveckling, bouppteckning/arvskifte eller ansökan om exempelvis vård och
annat boende eller olika slags bidrag

• förvalta egendom, avser ekonomin i sin helhet, dvs. inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Uppdraget kan också
begränsas till att endast avse en viss del av huvudmannens
egendom som t.ex. en fastighet eller ett arv

• sörja för person, att tillse att den sociala situationen fungerar på ett tillfredsställande sätt, exempelvis genom personlig kontakt med huvudmannen, dennes anhöriga och
eventuell vårdpersonal.
Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare lämnar du
en intresseanmälan till överförmyndarnämnden.
På www.svalov.se/godman kan du läsa mer om uppdraget
och ladda ner intresseanmälan.
Alla blivande ställföreträdare kontrolleras i Rikspolisstyrelsens
belastningsregister och socialtjänstens register samt hos kreditinstitut för uppgift om eventuella betalningsanmärkningar.
Uppdraget är arvoderat och utbildning samt handbok erbjuds.

Låt det grönska – men inte utanför din tomt!
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.

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.

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

Öppet Hus på
familjecentralen!

Fredagen den 25 maj kl 10-12 är det Öppet
hus på familjecentralen Guldkornet. Kom och
hälsa på Guldkornets olika verksamheter på
Skolgatan 20.
Alla yrkesgrupperna kommer att vara på plats
• Barnmorskemottagning, MVC
• Barnhälsovården, BVC
• Öppna förskolan
• Social rådgivning och stöd
Det bjuds på kaﬀe, te, samt saft och frukt.
Välkomna!

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.

Konsert med Helsingborgs
Symfoniorkester

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.

Helsingborgs symfoniorkester ger en gratiskonsert i
Svalöv.
Repertoar: Tjajkovskij: ur symfoni nr 6
Alfvén: Roslagsvår - Piazolla: Libertango
Brahms: ur Symfoni nr 4 - Mozart: ouvertyr ur Trollﬂöjten.
Dirigent: Magnus Fryklund

Tomt intill gata
Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är

Biljetter hämtas gratis på Svalövs bibliotek. Det går
också bra att reservera via biblioteket@svalov.se och
hämta vid Heleneborgshallens entré inför konserten.

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.”
8 kap 9§ Plan-och bygglagen (2010:900)

När: 31 maj kl 19.00 Var: Heleneborgshallen, Svalöv
Entré: gratis, biljetter ﬁnns att hämta på
Svalövs bibliotek.
Ta chansen att uppleva en symfoniorkester live!

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

NSVA erbjuder driftsinformation via SMS

Sista ansökningsdag

■

Undersköterska, Ängslyckan,
Teckomatorp

2018-05-18

■

Boendestödjare på
socialpsykiatriskt boende

2018-05-24

■

2 bilmekaniker/fordonslärare
till Svalöfs gymnasium

2018-05-24

Tjänsten fungerar i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona
och Svalöv, de kommuner där NSVA hanterar fakturering av
VA-avgifter.

■

Undersköterskor Hemvården

2018-05-25

■

Lärare i Vård- och omsorg
till vuxenutbildningen i Svalöv

2018-05-27

I dagsläget skickar NSVA bara driftinformation via SMS, men
det går också att registrera sin e-postadress, då påminnelser
om mätaravläsning också skickas via e-post.

■

Förskollärare/Lärare i förskolan

2018-05-27

■

Undersköterska,
särskilt boende, Solgården

2018-05-31

Registrera dig på www.nsva.se

■

Lärare i Matematik till
Svalöfs gymnasium

2018-05-31

■

Kökschef/måltidsutvecklare

2018-05-31

Vill du få information om driftstörningar som berör din
fastighet via SMS? Registrera ditt mobilnummer.
Kundnummer och anläggningsnummer hittar du på
fakturan från NSVA.

■ Sjuksköterska
■ Sem.vikariat

natt/kväll

sjuksköterskor

2018-05-31
2018-05-31

Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se
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