Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Busstider för
sommarens simskola

Svalövs kommun har avtal med friluftsbadet
på Nordic Camping Röstånga om drift av simskola och där kommunen ansvarar för simskolebussarna.
Period 1
2018-06-18 - 2018-07-07 (ej 22/6)

Medborgardialog gällande Kågerödslundsområdet
Svalövs kommun bjuder in allmänheten till medborgardialog den 29 och 31 maj.
Det var natten den 17 mars som Kågerödslunds huvudbyggnad brann ner till grunden. Det inträﬀade är oerhört trist och
tråkigt för alla som nyttjat denna anrika och fantastiska anläggning.
– Nu bjuder Svalövs kommun in allmänheten till medborgardialog för att höra vad våra kommuninvånare har för
tankar och idéer om vad man vill med området i framtiden.
Det kommer att genomföras två dialoger och representanter
från alla politiska partier kommer att närvara. Vi bjuder på ﬁka.

När: 29 och 31 maj kl 18.30-20.30
Var: Lunnaskolans matsal, Ekgatan 1, Kågeröd

Anmälan: för att veta hur mycket ﬁka vi behöver ordna så
vill vi ha din anmälan senast dagen innan respektive möte.
Anmäl dig på tel. 0418-47 53 06 (vardagar kl 8.00-12.00) eller
till gisela.christensson@svalov.

Sommarlovsbiljett

Gratis bussresor i sommar
för elever i årskurs 6-9 samt
årkurs 1 och 2 på gymnasiet.
Regeringen har beslutat att alla Sveriges ungdomar
som vårterminen lämnar antingen årskurs 6 till 9 i
grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan ska
kunna resa gratis i kollektivtraﬁken under sommarlovet. Även grundsärskolan, årskurserna 6 till 10 i
specialskolan, årskurs 1 och 2 i gymnasiesärskolan
samt asylsökande i dessa årskurser får sommarlovsbiljetten. Skånetraﬁken kommer i början av juni att
skicka ut ett Jojo-kort märkt med ”sommarlovsbiljetten”
till alla i de här årskurserna.
Du bör ha fått ditt kort senast 11 juni.
OBS! Du behöver inte ansöka - kortet kommer automatiskt skickas hem till dig.
Sommarlovsbiljetten gäller för fritt resande 15 juni till
15 augusti inom Skåne. Biljetten gäller på alla linjer som
traﬁkeras av Skånetraﬁken med stadsbussar, regionbussar, Öresundståg, Pågatågen, Krösatågen och närtraﬁk. Kortet kommer att vara personligt och går inte
låna ut till någon annan.

Kommunfullmäktige sammanträder

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i
kommunhuset, Svalöv, måndagen den 28 maj 2018,
kl. 18.30.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
• Kompletteringsbudget 2018
• Åtgärdsprogram miljömål
• Verksamhetsområde för kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten i Tågarp och Billeberga
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.
Christer Laurell
Kommunfullmäktiges ordförande

Tur 2
Avresa:
Lunnaskolan, Kågeröd*: 10.00
Friluftsbadet, Röstånga: 10.25
Hemresa:
Friluftsbadet, Röstånga 12.05
Lunnaskolan, Kågeröd*: 12.30

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.
• Och på brandstationen i Teckomatorp,
den 31 maj, kl. 18.00-20.00.
Ingen föranmälan krävs.
Välkomna!
Civilförsvarsförbundet Landskrona

Har du en dröm
om att starta
eget?
Välkommen på ett öppet
kafé där Nyföretagarcentrum
ﬁnns till hands för att ge råd
och tips om din aﬀärsidé och
hur det är att starta och driva
företag.

Välkommen till Företagsfrukost!
När: onsdagen den 30 maj, kl. 07.15 - 09.00.
Var: fullmäktigesalen, Svalövs kommunhus.

Anmäl dig till
Gisela Christensson, 0418-47 53 06,
gisela.christensson@svalov.se
Katarina Borgstrand, 0418-47 53 20,
katarina.borgstrand@svalov.se
Vi behöver din anmälan senast den 28 maj.

Hemresa:
Friluftsbadet, Röstånga: 10.40
Bialitt* - Torrlösa* - Heleneborgsskolan, Svalöv**: 11.00

* Skånetraﬁkens hållplatser

Läs mer på skanetraﬁken.se/sommarlovsbiljetten.

Program
07.15 Företagsfrukost och mingel
08.00 Jan Zielinski& Katarina Borgstrand hälsar välkommen
08.10 Företagsinformation
08.20 Dagens ämne
09.00 Avslutning med utlottning av priser

Tur 1
Avresa:
Heleneborgsskolan, Svalöv**: 08.35
Torrlösa* - Bialitt* - Friluftsbadet, Röstånga: 08.55

Dagens ämne – GDPR

Under frukostseminariet beskriver vi kort innebörden av
GDPR och på vilket sätt det påverkar dig som företagare.
Du får en insikt i var du själv står i din GDPR anpassning
och vad som kan komma att krävas i det fortsatta arbetet.
do-be consulting driver bland annat Resurs Holding Bank
och Malmö stads GDPR program och har mycket god praktisk erfarenhet av implementering av den nya dataskyddsförordningen.

Nyföretagarcentrum ger kostnadsfri rådgivning till entreprenörer som funderar på att starta sitt företag.
De stöttar och hjälper med tips och idéer på vad du
behöver göra för att få ett bra och lönsamt företag.
Nyföretagarcentrum samarbetar med Utvecklings- och
kommunikationsenheten i Svalövs kommun i syfte att få
ﬂer starka företag.
Den 28 maj kl. 13-16 ﬁnns Nyföretagarcentrum på plats
i Svalöv. Du träﬀar deras representanter på Fridhems
folkhögskola, Rönnebergsvägen 10.
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