Informerar
Det är kommunens fritidsverksamhet
som arrangerar och syftet från kommunens sida är att
vara en katalysator och länk mellan våra medborgare och
föreningar. Att underlätta kontakten mellan parterna helt
enkelt.
Kommunens representant för arrangemanget är integration- och föreningssamordnare Yousef Abo-Sharkh och
han hoppas att svalövsborna tar tillfället i akt att besöka
mässan för att se vad kommunens olika föreningar har
att erbjuda.

Hitta din förening!
Funderar du på att börja idrotta? Eller är du sugen på
att ägna dig åt ytterligare en sport? Kanske vill du gå
en studiecirkel eller en kurs för att lära dig språk eller
dans? Då får du bara inte missa tillfället att hitta just
din förening på kommunens föreningsmässa!

Lördagen den 29 oktober, klockan 10.00–14.00,
har du världens chans att träffa och få information från
olika föreningar samt prova på olika sporter. Platsen är
Heleneborgshallen i Svalöv och där kommer bland annat
kulturföreningar, studieföreningar och idrottsföreningar
att finnas på plats. Till exempel kommer du att kunna
prova på vollyboll, kampsport samt dans, teater och
instrument med Kulturskolan.
Totalt ställer cirka 25 föreningar ut på mässan.

– Vi hoppas att det kommer många besökare och alla,
både unga som gamla, är varmt välkomna på mässan.
Mässan är verkligen ett bra tillfälle för kommuninvånare
att hitta sin framtida förening samt för föreningarna att
träffas och skapa samarbetsmöjligheter med varandra,
säger Yousef Abo-Sharkh.

När: lördagen den 29 oktober, kl. 10.00–14.00.
Var: Heleneborgshallen, Svalöv.
Har du frågor om mässan, vänligen kontakta:
Yousef Abo-Sharkh, integrationssamordnare
Tel: 0709 - 47 52 55
E-post: yousef.abo-sharkh@svalov.se

Varmt välkomna!

Det är viktigt att du har reflexer på dig när du går
eller cyklar i mörker. Utan reflexer är du mycket svår
att upptäcka, både i stan och på landsbygd.
Reflexerna gör nytta året runt, inte bara på vintern.

Därför ska du bära reflex

Du syns ännu sämre på vintern och vid vått väglag.
Dessutom blir bilens bromssträcka längre, ofta 2-4
gånger längre, än vid normalt väglag.

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 43:
Onsdag 26/10:
Förmiddag, Röstånga
Eftermiddag, Röstånga
Det kan ske ändringar i schemat i de
fall något akut händer som medför
att polisen måste omprioritera sina
resurser.

Vecka 44:
Måndag 31/10:
Förmiddag, Röstånga
Eftermiddag, Kågerög
Tisdag 1/11:
Förmiddag, Teckomatorp
Eftermiddag, Svalöv

Flyktingenheten söker boendemöjligheter!

Syns du inte finns du inte – använd reflex!

En bra reflex syns i mörker eller under dåliga siktförhållanden när den träffas av ljuset från en strålkastare på
en bil. Det beror på att reflexerna återkastar det starka
skenet från strålkastaren.
Om du har mörka kläder på dig upptäcker en bil med
halvljus dig på cirka 20 meters avstånd och om du har
ljusa kläder syns du från 60 meter. Om du har reflex på
dig ser bilen dig redan på 125 meters avstånd.
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”slap wraps” att köpa för detta. Det är också bra om
reflexerna sitter lågt. Då syns du bättre.
Reflexväst är bra men kan kompletteras med reflexband
kring armar och ben. På små barn syns reflexer mycket
bra eftersom de ofta är i hela halvljusets ljusområde.

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
fiyktingenhet 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, fiyktingsamordnare
Tel: 0709-47 540 42
E-post: ola.knutsson@svalov.se

På Räddningstjänsten Skåne Nordväst kan du läsa mer
om hur viktigt det är att bära en reflex!

Så bär du reflex

När du rör dig i trafiken är det viktigt att synas från alla
håll. Reflexer syns bäst om de är i rörelse. Därför är det
bra om en av reflexerna hänger i ett snöre, och att sätta
några av dem runt armar och ben. Det finns så kallade

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

SVALÖVS KOMMUN 268 80 Svalöv

Välkommen till kommunfullmäktiges
sammanträde i kommunhuset, Svalöv,
måndagen den 31 oktober 2016, kl. 18.30.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdag
■ Rektor/verksamhetschef
2016-10-26
■ Lunnaskolan i Kågeröd söker lärare
2016-10-30
■ Matematik- och NO-lärare
2016-10-30
■ Arbetsterapeut
2016-11-03
■ Ekdungen - en naturnära förskola
söker förskollärare
2016-11-30
Du hittar och söker lediga jobb på www.oﬀentligajobb.se.

Nyregistrerade företag
■
■

AL Styling
Audur HB

Bygg X:et i Billeberga Micke Nilsson AB
Ciuntuc vv AB
■ Fastighetskonsulten i Svalöv AB
■
■
■
■
■
■
■

www.trafikverket.se

Kommunalfullmäktige sammanträder

www.rsnv.se

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
•
Utdelning av kulturpris 2016
•
Delårsbokslut för Svalövs kommun 2016
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.
Varmt välkommen!
Karl-Erik Kruse
Kommunfullmäktiges ordförande

Flax Cosmetics HB
J&J Teknik HB
Lindesnäs Redskap
Pernilla Pedersen Art KB
ProAger AB

Vi välkomnar dessa nya företagare i Svalövs kommun!

Besöksadress: Herrevadsgatan 10

Telefon: 0418-47 50 00

Fax: 0418-47 50 26

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

E-post: info@svalov.se

Webb: www.svalov.se

