Informerar

Använd kommunens
system för felanmälan
Du vet väl att du som kommuninvånare kan lämna
felanmälan inom området gata och park via vår
mobilapp?

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Svalövs kulturpris
och Svalövs kulturstipendium 2017
Nu är det dags att nominera till Svalövs kulturpris.
Vem har med berömvärda och värdefulla insatser berikat
och stimulerat verksamhet på kulturens och folkbildningens områden?

Tjänsten når man antingen via kommunens hemsida eller
genom att ladda ner mobilappen. Med tjänsten/applikationen kan du ta ett foto eller bifoga en fil till din felanmälan.
Följande kategorier kan anmälas via systemet:
n belysning/trafiksignal
n dagvatten och brunnslock
n gator/gång- och cykelväg/torg
n park och natur
n skadegörelse
Mobilappen för felanmälan finns att hämta för iPhone/iPad
samt Android och Windows Phone.
Applikationen är ett verktyg som gör det möjligt för dig att
påverka din närmiljö och vardag. När du anmält ett fel kan
du välja att få en bekräftelse på att ärendet har blivit registrerat.
Svalövs kommun har valt att satsa på detta system för att
underlätta för dig som kommuninvånare att anmäla fel. För
kommunens verksamhet innebär systemet att vi effektiviserar felhantering och uppföljning av inkomna ärenden på ett
bättre sätt än tidigare.

Skicka din nominering till:
Svalövs kommun
268 80 Svalöv
Märk kuvertet med "Kulturpris".
Vi vill ha ditt förslag senast 1 september!
Mer information finns här: www.svalov.se/kulturpris
Kulturstipendium
Vill du förkovra dig eller utveckla dina talanger inom
konst, musik, teater, konsthantverk eller något annat uttryck? Då ska du söka Svalövs kulturstipendium!
Mer information finns här:
www.svalov.se/kulturstipendium
Vi vill ha din ansökan senast 1 september!

Ge inte inbrottstjuven chansen
I samband med semestertider ökar också bostadsinbrotten. Därför vill Polisen och Svalövs kommun
ge några konkreta brottsförebyggande åtgärder
för hur du håller inbrottstjuven utestängd från din
bostad.

dighetsrepresentanter eller andra personer som hittar på
anledningar att få komma in i bostaden med det enda syftet
att stjäla. Var gärna kritisk. Begär legitimation och försök att
kontrollera den. Alla tjänstelegitimationer är försedda med
telefonnummer för kontroll.

I Svalövs kommun har vi inte många bostadsinbrott, men
varje inbrott är ett för mycket. Ta därför för vana att alltid låsa
ytterdörren även om du är hemma. Tjuvar kontrollerar ofta
om dörrar är låsta och vi förvarar gärna handväskor, plånböcker och nycklar nära ytterdörren. Det är ett lätt byte för
tjuven.
Var också försiktig med att släppa in någon okänd person
i bostaden. Många äldre personer får besök av falska myn-

Här följer några goda råd för att minska risken för inbrott:
n Lås och stäng ordentligt. Vädringshaspar skyddar inte
mot tjuven, stäng alltså alla fönster även på ovanvåningen.
Lås fast din stege, så den inte kan användas för att klättra
upp på andra våningen.
n Lämnar du bostaden för kortare ärenden så låt Tv:n stå
på och låt lampor vara tända. Om man till exempel har en
grind och den är stängd när man är hemma så stäng även
när man är borta.
n Är du borta flera dagar så använd gärna timer till dina
lampor, TV och liknande. Låna en bil och ställ på uppfarten
om det brukar stå en bil där i vanliga fall. Be grannar skotta
och gå i snön om det har snöat och se naturligtvis till att post
och tidning inte ligger kvar i brevlådan.
n Larm är naturligtvis också bra och märkning med exempelvis modern DNA-teknik, även kallat ”smart water”, vilket
man då också tydligt skall informera om via dekaler på utsidan av sin bostad.
n Annonsera inte din frånvaro och semester på sociala
medier.
– Sist men inte minst, prata med grannar och be dem hålla
koll. Anteckna bilnummer på okända bilar som rör sig i området. Meddela gärna polisen dessa via polisen.se, säger
Björn Johansson, kommunpolis i Svalövs kommun.

Hämta ut busskortet

Du som börjar gymnasiet till hösten 2017 och är
skriven i Svalövs kommun kan hämta ut ditt busskort under följande tider:
När: 7-11 augusti samt 14-17 augusti
Tid: kl. 9-16 (lunchstängt kl. 12.00-12.45)
Var: kommunhuset i Svalöv, Herrevadsgatan 10.
Läs mer om busskort på: www.svalov.se/busskort

Bygglovsavdelningen har
ändrade telefontider
Under veckorna 28-32 är vår telefontid:
onsdagar mellan klockan 9.30–11.30.
Läs mer om bygglov och anmälan på www.svalov.se.
Sök på ”Bygglov” i sökmotorn.
Trevlig sommar!
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