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Polisen mobila kontor
Här kan du få 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 42:
Onsdag 19/10:
Förmiddag, Svalöv
Eftermiddag, Teckomatorp
Torsdag 20/10
Förmiddag, Röstånga
Eftermiddag, Kågeröd

Järnvägsplan för nya mötesspår i Kågeröd och Svalöv
Trafikverket har tagit fram en järnvägsplan för nya
mötesspår i Kågeröd och Svalöv. Järnvägsplanen inklusive miljöbeskrivning och samrådsredogörelse ställs nu
ut för granskning.
Granskningstid: 18 oktober - 8 november, 2016.
Plats för handlingar:
• Trafikverket, Gibraltargatan 7, Malmö.
• Kommunhuset, Herrevadsgatan 10, Svalöv.
• www.trafikverket.se/soderasbanan-etapp3
Skriftliga synpunkter skickas till:
Sofia Ulvestad, Trafikverket, Box 366, 201 23 Malmö eller
via e-post till sofia.ulvestad@trafikverket.se, senast den
8 november 2016. Ange ärendenummer TRV 2015/12813.

Mer information:
Sofia Ulvestad, projektledare
Tel: 010-123 73 03
E-post: sofia.ulvestad@trafikverket.se

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

Flyktingenheten söker boendemöjligheter!

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt
långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Just nu undersöker vi om det finns intresse från privata
fastighetsägare att hyra ut lägenhet alternativt rum till
ensamstående nyanlända flyktingar.
Vid ett sådant hyresupplägg så kommer kommunens flyktingenhet självfallet att vara ett stöd i hela boendeprocessen
mellan fastighetsägaren och den boende.
Är du intresserad så tag gärna kontakt med oss för att få mer
information och diskutera formerna samt förutsättningarna
för ett sådant upplägg.
Vänligen kontakta:
Ola Knutsson, flyktingsamordnare
Tel: 0709-47 540 42
E-post: ola.knutsson@svalov.se

Utlysning av miljöpris
Kom och ställ frågor till
ansvariga politiker och chefer
i Svalövs kommun!
Måndagen den 24 oktober 2016 hålls en öppen
informations- och frågestund för allmänheten där du
har möjlighet att ställa frågor och få information om
övergripande och aktuella frågor i kommunen.
Ansvariga politiker och chefer finns på plats för att svara
på dina frågor. Du kan ställa frågor om vad du vill som
rör Svalövs kommun, det vill säga om allt från skola,
omsorg, kultur, fritid, näringsliv och turism till gator,
tomter och exploatering.
Informations- och frågestunden börjar kl. 18.30 i
kommunhusets fullmäktigesal, Svalöv. Kaffe serveras!

NSVA erbjuder driftsinformation
via SMS
Vill du få information om driftstörningar som berör din
fastighet via SMS? Registrera ditt mobilnummer. Kundnummer och anläggningsnummer hittar du på fakturan
från NSVA.
Tjänsten fungerar i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona
och Svalöv, de kommuner där NSVA hanterar fakturering av
VA-avgifter.
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.
Registrerar dig på www.nsva.se

Varmt välkommen!
Karl-Erik Kruse
Kommunfullmäktiges ordförande

Nyregistrerade företag
n
n

Tinal Bygg AB
Södra Möinge Programverkstad

n
n

52 Masten AB
51 Masten AB

n
n

Blackbelth
Mextoppen AB

Vi välkomnar dessa nya företagare i Svalövs kommun!

Nu finns det möjlighet att söka eller nominera till Svalövs
kommuns miljöpris för 2016.
Mer information om utmärkelserna hittar du på kommunens
hemsida genom att klicka på Uppleva och göra och därefter
på Stipendier, fonder. Här finns också information om hur du
gör för att ansöka eller nominera en kandidat.
Sista dag att ansöka är den 24 oktober.
Välkomna med ansökningar och nomineringar och ni skickar
dessa till adress:
Svalövs kommun
268 80 Svalöv
Märk kuvertet med ”Miljöpris”.
För frågor, kontakta:
Charlotte Lundberg på charlotte.lundberg@svalov.se,
eller Helena Heintz på helena.heintz@svalov.se

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdag
n Förskollärare/Lärare i förskolan
2016-10-19
n SVA-lärare
2016-10-20
n Undersköterska Hemvården
2016-10-21
n Fritidspedagog
2016-10-24
n Rektor till Parkskolan i Teckomatorp,
F-6 samt fritidshem
2016-10-24
n Lunnaskolan i Kågeröd söker lärare
2016-10-30
n Matematik- och NO-lärare
2016-10-30
n Arbetsterapeut
2016-11-03
n Ekdungen - en naturnära förskola
söker förskollärare
2016-11-30
Du hittar och söker lediga jobb på
www.offentligajobb.se.
Hela denna sida är information från Svalövs kommun
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