Informerar

Bättre och bättre dag för dag

Sommarnatur i Svalövs kommun

När höskallran skallrar är det
dags för slåtter.
Blomsterrika vägrenar är vanligast i beteslandskapet. Liten
blåklocka, gulmåra, ängsvädd,
höskallra och rödklint är några
juliväxter.
Örtrikedom gynnas av slåtter, att
slagna växter får fröa och att höet
tas bort så att marken magras ut
på näring

- Vi börjar kunna skönja en riktning mot att vi i verksamheten
styr utvecklingen åt det håll vi vill styra den. Så här vill vi att
LSS ska vara – det är ditåt vi är på god väg nu. Vi hanterar
inte bara de akuta bekymren, utan kan tänka mer långsiktigt. Men också tillfredsställande för att jag har lärt mig
någorlunda hur kommunen fungerar, alla systemen.

Hon poängterar också att en viktig del av jobbet, som gör det
så kul, är att man här arbetar närmare politikerna, som hon
anser har ett stort engagemang och intresse för de frågor
hon och verksamheten driver.
- Det är också en utmaning förstås, för det betyder att jag
måste vara duktig på att ge information och ge dem bra
underlag för att förstå, för att i förlängningen kunna fatta
kloka beslut.
Just nu gläds hon mycket åt det pågående arbetet med att
skapa struktur, som innebär att verksamheten lägger ner
kraft och energi på rätt saker vilket i slutändan ger ökad kvalitet och ökad självständighet för brukarna. Hela verksamheten ska vara med på detta.

Monica Ingves, verksamhetschef LSS

Det blev ungefär som hon hade tänkt sig. Fast mer.
Monica Ingves har haft fullt upp sedan hon började som
verksamhetschef för LSS i Svalövs kommun för ungefär
ett år sedan.
När Monica Ingves tillträdde tjänsten som verksamhetschef
för LSS i Svalöv förra året, kunde vi berätta att hon bland
annat var ganska nybliven farmor. Nu, när vi samtalar med
henne om hur det första året varit, avslöjar hon att hon även
hunnit bli mormor.
Hon säger det med ett stort leende, det märks att det är skoj
att ha barnbarn.
Men, för Monica Ingves är det lika självklart vad hon ska
svara på frågan om hur hon vill summera första året på
jobbet i Svalöv:
- Jätteroligt!
Inte bara roligt, utan dessutom arbetsamt, spännande, turbulent. Samt tillfredsställande.

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

Text: Charlotte Lundberg. Foto: Thomas Arnström

Tänk på...
… att nu under sommaren
finns det en del saker som
många av oss älskar att göra,
men som vi också måste vara
lite extra försiktiga med.

Något annat hon gärna berättar om är att kommunen anslutit
till en nationell satsning på kompetensutveckling inom LSS,
där titeln vårdare byts till stödassistent och så införs titeln
stödpedagog. Att få titeln stödpedagog ställer högre krav på Om du grillar utomhus – gör det på en säker plats, ha alltid
utbildning än idag. En arbetsgrupp där medarbetare också är vatten tillgängligt för att kunna släcka ifall något tar fyr utanmed, utarbetar hur det ska fungera i Svalöv.
för grillen. När du tänder på grillkolen eller briketterna, ska
du använda sådant som är till för att tända på detta, som el- Jag ser ett sug efter möjligheten för personalen att utbilda tändare, tändpapper, tändgelé till exempel. Om du använder
sig, för den här nya tjänsten. Exakt vad uppdraget innebär gasolgrill behöver du exempelvis först kontrollera att slangen
är inte klart, förutom mer ansvar, men fortfarande är man en från regulatorn till grillen är hel och ha en brandsläckare nära
del av arbetsgruppen. Kommunerna får själva utforma hur till hands för att släcka ifall det händer något.
det ska fungera, bland annat uppdraget för stödpedagoger.
Vi hoppas kunna presentera ett förslag till hösten, säger Var extra försiktig om det varit varmt och torrt ett tag – och
Monica Ingves.
kolla så det inte råder eldningsförbud.
Målet med detta är att göra en nödvändig generell höjning Läs mer om vad som gäller på www.dinsakerhet.se och ta
av kompetensen inom LSS. Det är en långsiktig åtgärd, som det lugnt med elden!
Ingves hoppas och tror gagnar verksamheten i stort men
även medarbetarna på ett mer personligt plan.
- Det finns så klart risker med detta också. När en medarbetare har gått utbildningen, och det kan ju göras på
distans med stöd från oss på olika sätt, så hoppas vi ju att
medarbetaren också ska vilja vara kvar hos oss.
Och att andra, som gått utbildningen på annat håll, ska känna sig lockade att komma hit till oss. Vi hoppas det ska göra
LSS i Svalöv mer attraktiv att arbeta i.

Snygg häck i sommar?
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 är enkelt om du känner till de här reglerna:

Välkommen ut
i sommarnaturen!

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)

Fler bussturer till Skäralid
under sommaren

Varje lördag och söndag fram till och med den 13 aug
kan du åka buss till Röstånga och Skäralid från
Landskrona och Svalöv.
Skånetrafiken sätter nämligen in fler bussturer med linje
243 Svalöv-Röstånga på helgerna (som du inte behöver
beställa i förväg). Från Landskrona kan du ta linje 240 till
Svalöv, där bussen byter nummer till 243 och fortsätter
vidare mot Röstånga busstation.
Där möter linje 518 Stehag-Klippan upp och tar dig vidare
till Skäralid.
De exakta tiderna för hela resan hittar du om du söker din
resa på skanetrafiken.se eller i deras app.

Ändrade öppettider

Under sommaren har receptionen för Arbetsmarknadsenheten och Försörjningsstöd ändrade öppettider.
Receptionen finns i kommunhuset och i LRF Skånes entré.
Öppettider- vardagar
v.29 18/7-22/7 10.00–12.00 · v.30 25/7-29/7 10.00–12.00
v.31 1/8-5/8 10.00–12.00 · v.32 8/8-12/8 10.00–12.00
Med vänliga hälsningar om en god och skön sommar!
Socialtjänsten och Arbetsmarknadsenheten, Svalövs kommun

Lediga jobb i Svalövs kommun

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.

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.

SVALÖVS KOMMUN 268 80 Svalöv

Besöksadress: Herrevadsgatan 10

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.

Telefon: 0418-47 50 00
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