Informerar
Information från Skånetrafiken för dig som pendlar med buss till Landskrona

Ändringar i busstrafiken
på grund av vägarbete
Landskrona kommun ska utföra vägarbete och
kommer därför att stänga av rondellen 33 lågor (Österleden, Regeringsgatan). Avstängningen gäller
från och med fredagen den 24 november kl. 06.00
fram till och med kl. 18.00 lördagen den 1 juli 2018.
Det byggs en tillfällig förbifart på Österleden och körvägen
för regionsbussar och stadsbussar som vanligtvis kör igenom rondellen kommer att påverkas. Det betyder att några
busshållplatser inte trafikeras som vanligt.
Hur påverkas din resa?
Regionsbusslinjerna 138, 240 och 260 får ändrad körväg
mellan hållplats Stationen och hållplats Skeppsbron. Det betyder att de kör Stationen – Ringvägen – Österleden – Skeppsbron och tillbaka samma väg. Hållplats Saluhallstorget, Gjörloffsgatan och Lasarettet entrén dras in eftersom bussarna
inte kan köra det hållet.
Linje 1 och 2 får ändrad körväg. Så länge rondellen är avstängd kommer bussen att köra via Rådmansgatan - Borgmästargatan – Regeringsgatan. Alla bussar stannar som vanligt vid alla hållplatser.
Linje 5 får ändrad körväg via den nya förbifartsvägen på

Österleden. Det betyder att hållplats Teatern dras in. Res
istället från hållplats Drottninggatan.
n Reser du från stationen till lasarettet kan byta till linje 1 eller 3. Linje 3 stannar vid hållplats Lasarettet Norra istället för
hållplats Lasarettet entré.
n Reser du till Saluhallstorget kan ta linje 1 till hållplats
Brocksgatan.
n Reser du från Skeppsbron och vill stiga av på Saluhallstorget, Gjörloffsgatan eller Lasarettet entré på väg mot stationen kan ta busslinje 1 och byta till linje 2. Reser du till stationen är det bara att ta regionsbussen som vanligt.
Sök din resa i Skånetrafikens app eller på skanetrafiken.se

Hjälp oss utveckla
Röstånga turistinformation
Varje år besöker ungefär 400 000 turister, skolelever och naturintresserade Söderåsens Nationalpark - och vid den södra entrén till nationalparken ligger Röstånga Turistinformation som mellan
påsk och mitten av oktober varje år får besök av
ungefär 11 000 personer.

Det svarta trähuset med stora glasytor, levande tak och utsikt rakt ut i naturen står dock tomt under vinterhalvåret och
frågan är om vi skulle kunna utnyttja det till mer än vad vi
gör idag?
Vi vill gärna ha dina tankar och idéer på hur vi kan utveckla
verksamheten och fylla lokalerna med både mer innehåll och
fler besökare.
Hur kan vi få ännu fler människor att besöka turistinformationen i Röstånga? Kan vi använda de fantastiska lokalerna i
fler sammanhang än vad vi gör idag? Och hur kan vi se till att
huset inte behöver stå tomt under vinterhalvåret?
Onsdagen den 22 november och torsdagen den 30 november öppnar vi dörrarna på turistinformationen för en allmän
diskussion kring framtiden. Mellan klockan 18-20 hoppas vi
på att få ta del av dina idéer.
Välkommen!
Vi bjuder på kaffe och macka.
Till mötet den 30/11 föranmäler du dig senast den 24/11 till:
E-post: helena.k.svensson@svalov.se
Tel: 0418-47 53 97

Ung i Svalövs kommun

Vilka fritidsaktiviteter
finns för dig?
Kom och lyssna, ställ dina frågor och framför dina
åsikter till kommunens fritidschef, Niklas Fonskov, om vad du tycker om det som erbjuds unga
i Svalövs kommun.
När: måndagen den 27 november, kl. 17.00–19.00.
Var: Svalegatan 28, i AME:s lokaler mitt emot ICA.
Arrangör: Arbetsmarknadsenheten och UngKraft i Svalövs
kommun.
Välkomna!

I kväll: damer U17

Landskamp i handboll

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den
27 november 2017, kl. 18.30.
Information om budget 2018 och plan 2019-2020 för Svalövs kommun kommer att ges på sammanträdet. Efter
informationen har allmänheten möjlighet att ställa frågor
om budgeten. Frågestunden begränsas till 30 minuter
och avser endast detta ärende.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
Budget 2018, plan 2019-2020
Renhållningstaxa 2018
Taxor för Söderåsens miljöförbund 2018
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.
Karl-Erik Kruse
Kommunfullmäktiges ordförande

Landskrona – Svalövs
Renhållnings AB fyller 40
Firar med ett hållbart julevent

Här kan du möta LSR:s egen tvärtomtomte. Som inte ger
bort några julklappar, men gärna tar emot klappar du har
med dig som andra kan få. Typ leksaker och andra prylar
som är hela, rena och funkar. Här får du också veta mer om
vad du kan laga till av julmaten som blir över. Och du kan
titta närmare på sopbilen. Eller ta safaribussen och kolla in
soptippen som med tiden blir ett jättestort grönområde. Du
kan också julpyssla med återvunnet material, göra hållbara
julklappar och fynda på LSR:s julloppis.
Genom att minska soporna och återbruka mer blir julen
både god och hållbar.
Varmt välkommen till Kasernplan i Landskrona 25 november 10.00–15.00. Fri entré!

Polisens mobila
kontor åter i tjänst

I samband med sprängningen mot polishuset
i Helsingborgs så har Polisens mobila kontor
varit placerad där som tillfällig reception. Men
nu rullar den åter i Svalövs kommun.
Vecka 47
Onsdag 22/11
Förmiddag, Svalöv
Eftermiddag, Kågeröd
Vecka 48
Tisdag 28/11
Förmiddag, Röstånga
Eftermiddag, Kågeröd
Vecka 49
Måndag 4/12
Förmiddag, Svalöv

Eftermiddag, Teckomatorp
Tisdag 5/12
Förmiddag, Röstånga
Eftermiddag, Kågeröd
Vecka 50
Måndag 11/12
Förmiddag, Teckomatorp
Eftermiddag, Kågeröd
Onsdag 13/12
Förmiddag, Svalöv
Eftermiddag, Röstånga

Var hittar du det mobila kontoret?
nI

Kom och heja fram våra svenska landslagstjejer i landskampen mot Danmark.

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.

När: onsdag 22 november. Matchstart kl. 18.00
Var: Heleneborgshallen, Svalöv. Entré: gratis
Välkomna!

OBS! Det kan ske ändringar i schemat i de fall något
akut händer som medför att polisen måste omprioritera
sina resurser.
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