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Information inför valet i höst

Sex valdistrikt i kommunen
Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun och regionfullmäktige. Inför valet har Svalövs
kommun beslutat att slå ihop valdistrikt med få
röstberättigade.
Numera finns det sex valdistrikt i Svalövs kommun,
dessa är:
n Svalöv Norra
n Svalöv Södra
n Billeberga-Tågarp
n Röstånga-Konga-Ask
n Kågeröd-Stenestad
n Teckomatorp-Norrvidinge
De nya distrikten och vallagens ökade krav på tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning har medfört att vissa
vallokaler har ändrats från tidigare val.
Vallokaler den 9 september 2018 är följande:
n Svalöv Norra – Heleneborgsskolan
n Svalöv Södra – Heleneborgsskolan
n Billeberga-Tågarp – Billebergas församlingshem
n Röstånga-Konga-Ask – Midgårdsskolan
n Kågeröd-Stenestad – Lunnaskolan
n Teckomatorp-Norrvidinge – Teckomatorps församlingshem

har inneburit vissa förändringar av även förtidsröstningslokaler.
Förtidsröstningen äger rum mellan den 22 augusti till och
med den 9 september. Det kommer vara möjligt att förtidsrösta i någon del av kommunen varje dag under perioden.
Förtidsröstningslokaler inför val till riksdag, kommun
och regionfullmäktige 2018:
n Svalöv, kommunhuset
n Svalöv, Fridhems folkhögskola
n Kågeröds bibliotek
n Röstånga Turistinformation
n Teckomatorps församlingshem
n Billebergas församlingshem
n Tågarps församlingshem
n Stenestads Biblioteksförenings lokal
Det kommer även vara möjligt att förtidsrösta i Tågarps församlingshem och Stenestads biblioteksförenings lokal under valdagen den 9 september, men dessa lokaler kommer
att ha begränsade öppettider.

Förtidsröstningen beräknas öka inför årets val, detta i kombination med nya krav på tillgänglighet för funktionshindrade

Polisen påminner:

Fira nationaldagen
i Kågerödslund

Onsdagen den 6 juni arrangerar Kågerödslunds intresseförening nationaldagsfirande.
Avmarsch klockan 13.30 från Klockaretorget i Kågeröd
med musik och fanor upp till Kågerödslund, där föreningar medverkar med olika aktiviteter.
Program:
n Flagghissning och nationalsång
n Tal av Pär Stynsberg, kyrkoherde
n Vi välkomnar nya svenskar.
Christer Laurell (C), kommunfullmäktiges ordförande
n Söderåsens Folkdansgille dansar
n Röstångagymnasterna uppträder i sporthallen kl. 16.00
n Lekar, ponnyridning, pingis, orientering med mera
n Veteranfordon, bland annat veterantraktorer,
film-/bildvisning
n Kaffe, kakor och varm korv
Välkomna!

Varning för tillfällighetstjuven
I Svalövs kommun fortsätter bostadsinbrotten att sjunka. För att bibehålla de
goda siffrorna behöver vi alla hjälpas åt att vara vaksamma och noggranna.
Sommaren är redan här åtminstone temperaturmässigt och vi vistas mer i trädgård och på
uteplatser. Fönster står på vädring och kanske altandörren står öppen hela dagen? Vi njuter
av det fina vädret men här skapas också möjligheter för den så kallade tillfällighetstjuven.
Någon inte alldeles hederlig, som går förbi av en slump, eller är ute i just det syftet: att hitta
en öppen olåst dörr. Att komma ihåg att stänga fönster och låsa dörrar är det uteslutande
viktigaste för att förhindra stöld och inbrott.
I övrigt skall man såklart fortsätt att vara nyfiken och uppmärksam på vad och vem som
rör sig i ens bostadsområde. Att notera bilnummer på ”skumma” fordon kan såväl lösa som
förhindra brott.

Kontakta polisen:
n Vid

akuta ärenden: 112
ärenden samt kontakt
med lokalpolis: 114 14
n www.polisen.se
n Övriga

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel			
Sista ansökningsdag
n Två lärare i svenska/engelska
2018-05-30
50-100% till Svalöfs gymnasium
n Undersköterska, särskilt boende,
2018-05-31
Solgården
n Lärare i Matematik till Svalöfs
2018-05-31
gymnasium
n Kökschef/måltidsutvecklare
2018-05-31
n Sjuksköterska natt/kväll		
2018-05-31
n Skolsköterska 50% på Svalöfs
2018-05-31
gymnasium
n Semestervikariat sjuksköterskor
2018-05-31
n Lärare i idrott och hälsa		
2018-05-31
n Fritidspedagog/behörig lärare
2018-05-31
med inriktning Fritids (vikariat)
n Arbetsterapeut till hemsjukvården, 2018-06-01
vikarie
n Grundskollärare, Billeshögsskolan 2018-06-01
n Projektledare destinationsutveckling 2018-06-04
n Undersköterska, Ängslyckan,
2018-06-08
Teckomatorp
n Förskollärare/Lärare i förskolan
2018-06-10
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Är du beredd när
en kris kommer?
Kan du tillgodose grundläggande behov som mat,
vatten , värme, sömn och information?
Civilförsvarsförbundet Landskrona håller information och visar vad du behöver ha hemma i din krislåda så att du klarar
dig under en vecka.
Vi håller till hos:
Räddningstjänsten i Svalöv, Onsjövägen 2,
den 30 maj kl. 18.00-20.00.
Brandstationen i Teckomatorp, den 31 maj, kl. 18.00-20.00.
Ingen föranmälan krävs.
Välkomna!
Civilförsvarsförbundet Landskrona

Foto:
Lars Hedelin

Schema för polisens
mobila kontor

I det mobila kontoret ger polisen råd och svarar på frågor
från allmänheten. De tar gärna emot tips och det går
också att få hjälp med att lämna anmälningar. I stort sett
ska du som medborgare kunna göra samma saker som i
en vanlig polisreception.

Här finns vi:

Vecka 23
Måndag 4 juni
Förmiddag Röstånga
Eftermiddag Teckomatorp
Onsdag 6 juni
Nationaldagsfirande i
Kågeröd (Kågerödslund)
Vecka 24
Måndag 11 juni
Förmiddag Teckomatorp
Eftermiddag Svalöv

Onsdag 13 juni
Förmiddag Röstånga
Eftermiddag Kågeröd
Vecka 25
Måndag 18 juni
Förmiddag Röstånga
Eftermiddag Svalöv
Onsdag 20 juni
Förmiddag Teckomatorp
Eftermiddag Kågeröd

Var hittar du det mobila kontoret?
nI

Röstånga, Teckomatorp och Svalöv finns det vid
respektive orts ICA-butik.
n I Kågeröd finns det vid parkeringen mitt emot Coop.
n I Billeberga finns det vid scoutstugans parkering.
n I Tågarp finns det på busstorget.
Det kan ske ändringar i schemat i de fall något akut
händer som medför att polisen måste omprioritera
sina resurser.
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