Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Information från Räddningstjänsten

Fira jul och nyår
på ett säkert sätt
Äntligen är jul och nyår på väg! Det finns några tips du ska
tänka på för att julhelgerna ska bli lika brandsäkra som de
är stämningsfulla.
Ha en brandvarnare som fungerar
Det absolut viktigaste är att du har en fungerande brandvarnare i ditt hem. Vi rekommenderar fungerande brandvarnare
på samtliga våningsplan och en brandvarnare i varje rum
där personer sover.

Vi som arbetar i Svalövs kommun vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Vi vill också passa på att berätta om våra förändrade öppettider i kommunhusets, försörjningsstödets och AME:s reception samt kommunens bibliotek.

Förändrade öppettider under Jul-, Nyår- och Trettonhelgen
Reception – kommunhuset
23/12: Öppet 08.00-12.00
24/12: Julafton, stängt
25/12: Juldagen, stängt
26/12: Annandag jul, stängt
5/1: Öppet 08.00-12.00
6/1: Trettondag jul, Stängt

26/12: Annandag jul, stängt
5/1: Öppet 10.00–12.00
6/1: Trettondagen, stängt

Reception – Försörjningsstöd och
Arbets-marknadsenheten
19/12: Öppet 10.00–12.00
20/12: Öppet 10.00–12.00
21/12: Öppet 10.00–12.00
22/12: Öppet 10.00–12.00
23/12: stängt
24/12: Julafton, stängt
25/12: Juldagen, stängt

BIBLIOTEKEN
Svalövs bibliotek
23/12: stänger kl. 15
24/12: Julafton, stängt
25/12: Juldagen, stängt
26/12:Annandag jul, stängt
30/12: Stänger kl. 15
31/12: Nyårsafton, stängt
1/1: Nyårsdagen, stängt
5/1: Trettondagsafton, stänger kl. 15
6/1: Trettondagen, stängt
Billeberga bibliotek
26/12:Annandag jul, stängt

6/1: Trettondagen, stängt
Kågeröds bibliotek
26/12: Annandag jul, stängt
28/12: Öppet 16.00–19.00
2/1: stängt
4/1: Öppet 16.00–19.00
9/1: Öppet 16.00–19.00
Röstånga bibliotek
22/12 till och med tisdag 27/12: stängt
29/12: enbart öppet kl. 17 till 18:30
3/1: stängt
5/1: enbart öppet kl. 10 till 13
Teckomatorps bibliotek
26/12: Annandag jul, stängt
27/12: stängt
28/12: enbart öppet kl. 15 till 18:30

Nyregistrerade företag
HNP Fastighets AB
Jonssons Verktyg & Maskiner AB
n Wiklund Trading Mälardalen AB
n
n

Vi välkomnar dessa nya företagare i Svalövs kommun!

Lediga jobb i Svalövs kommun

Foto: Lars Hedelin

Polisens mobila kontor

Här får du råd och tips och det går också bra att
få hjälp med att lämna in anmälningar. I stort sett
kan du göra samma saker som i en vanlig polisreception.

Här finns vi:

Vecka 51:
Onsdag 21/12:
Förmiddag, Svalöv
Eftermiddag, Röstånga
Vecka 52:
Tisdag 27/12:
Förmiddag, Svalöv
Eftermiddag, Kågeröd
Onsdag 28/12:
Förmiddag, Teckomatorp
Eftermiddag, Röstånga

Vecka 1:
Måndag 2/1:
Förmiddag, Kågeröd
Eftermiddag, Svalöv
Tisdag 3/1:
Förmiddag, Röstånga
Eftermiddag, Teckomatorp
Vecka 2:
Tisdag 10/1:
Förmiddag, Billeberga
Eftermiddag, Kågeröd
Onsdag 11/1:
Förmiddag, Svalöv
Eftermiddag, Röstånga

Det kan ske ändringar i schemat i de fall något akut händer
som medför att polisen måste omprioritera sina resurser.

Titel			
Sista ansökningsdag
n Lärare i årskurs 4 i Ma/No och Tk
2016-12-26
n SVA-lärare			2016-12-28
n Undersköterska hemvården, natt
2016-12-28
n Undersköterska hemvården
2016-12-28
n Undersköterska, vikarie		
2016-12-31
inom vård och omsorg
n Vårdbiträde, vikarie 		
2016-12-31
inom vård och omsorg
n Internatpersonal till		
2016-12-31
Svalöfs gymnasium
n Förskollärare/grundskollärare
2017-01-09
till förskola på F-6 skola
n Arbetsterapeut			2017-01-10
n Speciallärare, Lunnaskolan
2017-01-15
n Förskolelärare, Ekdungen		
2017-01-20
n Fransklärare			2017-01-20
n Förskollärare till Alfabo förskola
2017-01-27
n Vikarie, vårdare			2017-01-31
n Vikarie, korttids/fritids 		
2017-01-31
eller daglig verksamhet
n Timvikarie, Ekdungens förskola
2017-01-31
n Vikarie – personlig assistent
2017-01-31
n Semestervikariat - undersköterska 2017-03-01
hemteamet
n Semestervikariat – sjuksköterska
2017-03-01
n Semestervikariat – arbetsterapeut 2017-03-01
n Semestervikariat – fysioterapeut/
2017-03-01
sjukgymnast
Du hittar och söker lediga jobb på
www.offentligajobb.se.

Levande ljus
För många hör av levande ljus årstiden och inte minst julen
till. Det finns några saker du kan tänka på för att njuta av
levande ljus på ett säkert sätt.
Tips om du använder stearinljus
n Använd ljusstakar i material som inte kan börja brinna, till
exempel smide, keramik, sten eller liknande
n Dekorera din ljusstake med icke brännbart material, till
exempel sand, sten, glas eller snäckor
n Se till att ljusen står stadigt
n Ställ inte ljusen för nära gardiner eller på tv:n
n Placera aldrig många värmeljus tätt tillsammans på en
bricka eller ett fat
n Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt
Fyrverkerier
Det är viktigt att handskas försiktigt med fyrverkerier. Fel använda fyrverkerier orsakar drygt 150 bränder årligen i Sverige och då särskilt i samband med nyårsfirande.
Checklista för hantering av fyrverkerier
n Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem
n Förbered ditt fyrverkeri i god tid
n Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop
n Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen
n Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det
n Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs
n Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det
n Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen til�låter det
n Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador
n Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli
skrämda av fyrverkerier
Mer information finns på: www.rsnv.se/hem-fritid/jultips/
Vi önskar er alla en trygg och säker jul!
Räddningstjänsten i Svalöv

Landskamp i volleyboll

Den 29 december arrangeras det landskap i volleyboll för
flickor och pojkar, U18, i Heleneborgshallen.
PROGRAM 29/12
Förmatcher:
10.00 Sverige – Danmark, flickor
12.00 Sverige – Danmark, pojkar
Huvudmatcher:
14.30 Sverige – Danmark, flickor
16.30 Sverige – Danmark, pojkar
Fri entré – kiosk med godis och enklare förtäring
Plats: Heleneborgshallen, Svalöv.
Arrangör: Kronan VBK tillsammans med Svalövs kommun.
För frågor, vänligen kontakta:
Nellie Nilsson, Kronan VBK
Tel: 072-200 17 27, E-post: nellie.nilsson77@gmail.com
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