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Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Dialogmöte

Nu skapar vi ett nytt
idrottspolitiskt program
Välkommen till dialogmöte gällande skapandet av
ett idrottspolitiskt program i Svalöv. Det var under
våren 2017 som bildningsnämnden i Svalövs kommun beslutade att ett Idrottspolitiskt program ska
tas fram, ett dokument som skall styra framtida
idrotts- och fritidssatsningar i kommunen.
Med anledning av detta bjuder Svalövs kommun därför in till
fem dialogmöten under oktober månad. Vi vill höra dina åsikter och tankar kring fritiden och idrotten i kommunen ur ett
5-10 års perspektiv. Exempelvis, hur bör vi prioritera? Hur vi
kan stötta och utveckla föreningslivet kommunövergripande?

Diskussionerna kommer sedan att sammanställas och ligga
till grund för vidare arbete med skapandet av ett Idrottspolitiskt program. Dina synpunkter och åsikter är viktiga och vi
hoppas att du har möjlighet att vara med på något av våra
dialogmöten, välj det möte som passar dig bäst.
Inbjudan riktas till alla idrotts- och motionsutövare i Svalövs
kommun. Vare sig du är: aktiv inom eller utanför föreningslivet, vardagsmotionär, ung, gammal, elitidrottare eller den
soffsittande idrottsintresserade
Varmt välkomna att vara med och forma framtidens fritid och idrott i vår kommun!
Niklas Fonskov, fritidschef

Möte 1: Kågeröd

Möte 4: Billeberga/Tågarp

Möte 2: Röstånga

Möte 5: Svalöv

När: torsdag 12/10, kl. 18-20
Var: Kågeröds församlingshem, Böketoftav. 4, Kågeröd
Anmälan: senast tisdag 10/10
När: tisdag 17/10, kl. 18-20
Var: Röstånga turistinformation, Nackarpsdalsv. 4,
Röstånga
Anmälan: senast tisdag 13/10

Möte 3: Teckomatorp

När: torsdag 19/10, kl. 18-20
Var: TSK:s klubbstuga, idrottsplatsen, Teckomatorp
Anmälan: senast tisdag 17/10

Välkommen på
Företagsfrukost
När: Onsdagen den 25 oktober, kl. 07.15-11.00.
Var: Svalövs kommunhus, fullmäktigesalen.
Program
07.15 Företagsfrukost och mingel
08.00. Stefan Larsson & Katarina Borgstrand hälsar
välkommen
08.10 Lokal förankring, betydelsen av lokal kännedom
08.20 Dagens ämne – Byggboom i kommunen
08.50 Avslutning med utlottning av priser
Dagens ämne – Byggbom i kommunen
Mats Dahlberg, Linnea Widing och Fredrik Johansson
från kommunens samhällsbyggnadsavdelning berättar
om byggandet och framtidsplanerna för Svalövs kommun.
Sedan något år tillbaka är trycket stort och många - både
företag och privatpersoner - önskar bygga bostäder runt
om i kommunens orter. Vi kommer att få höra om samarbetet med HSB och Midroc för tomten Lantlyckan i
Svalövs tätort och om samarbetet med KlaraBo, som vill
bygga runt 50 hyresrätter i kommunen.
Ryktet går att tomterna och industrimarken håller på att
ta slut. Stämmer detta? Detta och mycket mer får ni ta
del av på företagsfrukosten.
Anmäl dig till:
Katarina Borgstrand, 0418-47 53 20,
katarina.borgstrand@svalov.se
Magdalena Szalay, 0418-47 50 73,
magdalena.szalay@svalov.se
Vi behöver din anmälan senast den 23 oktober.
Varmt välkommen!

När: onsdag 25/10, kl. 18-20
Var: Billeberga församlingshem, Prästv. 3, Billeberga
Anmälan: senast tisdag 23/10
När: torsdag 26/10, kl. 18-20
Var: Kommunhuset, Svalöv. Herrevadsgatan 10, Svalöv
Anmälan: senast tisdag 24/10
Anmäl dig till: Margareta Persson
via mail:
margareta.persson@svalov.se

Nominera lokala
företagare som vill
bidra till ett bättre
näringslivsklimat

Samråd om
detaljplan
Svalövs kommun ställer ut detaljplan för Kågeröd 3:18 med flera (väg 1232 och 109) för
samråd under perioden 10 oktober till 7 november.
Med anledning av att Trafikverket planerar att med
vägplan för väg 1232 Ekeby-Kågeröd lägga om infarten från Ekeby till Kågeröd har kommunen tagit fram
en detaljplan som ansluter till vägplanen.
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att reglera markanvändningen i områden som berörs av indragen
vägrätt vid fastställelse av vägplanen.
Planområdet utgörs huvudsakligen av Olstorpsvägen
samt ett område mellan fastigheten Kågeröd 3:19 och
planerat omlagd sträckning av väg 109.
Planområdet omfattar även norra delen av byggnadsplan för Kågeröd 2:1 med flera, 12-KÅG-391,där
denna del av byggnadsplanen föreslås upphävas.
Planhandlingar finns tillgängliga 2017-10-10 – 201711-07 i kommunhuset i Svalöv och biblioteket i Kågeröd samt på www.svalov.se. För information och
utskick av handlingar kontaktas Plan & Bygg, växel:
0418-47 50 00.
Lämna synpunkter
Eventuella synpunkter framförs skriftligen till Bo & Bygg,
Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post,
info@svalov.se, senast den 7 november 2017. Den
som inte senast i efterföljande granskningsskede framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare
överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Vem tycker du ska företräda företagen i Näringslivsrådet?
Du kan nominera dig själv eller någon annan du tycker är
lämplig. Totalt ska åtta företagsrepresentanter utses.
Bland de nominerade gör sedan kommunstyrelsens arbetsutskott ett urval som ger en så stor bredd som möjligt
ur perspektiven geografi, bransch, kön, ålder och bakgrund.
Företagsrepresentanterna väljs för två år i taget.
Tanken med Svalövs kommuns Näringslivsråd är att öppna
för diskussioner - företagare, politiker och tjänstemän emellan – för att med gemensamma krafter skapa framtidens näringslivsklimat.
– Vi hoppas att det finns ett stort intresse för detta och att
många vill vara med och påverka, säger Katarina Borgstrand.
Mejla din nominering till katarina.borgstrand@svalov.se.
Vi behöver din nominering senast fredag 13 oktober och
glöm inte att motivera din nominering och ange vilken
bransch företagaren representerar.
Stort tack för nomineringshjälpen!

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel			
Sista ansökningsdag
n Gatu- och parkchef		
2017-10-12
n Undersköterskor Hemvården
2017-10-12
n Lärare 1-7, Parkskolan		
2017-10-15
n Stödpedagog			2017-10-22
n Sjuksköterska dag		
2017-11-30
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Polisens mobila kontor

Här får du 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
polis-reception.

Här finns vi:

Vecka 41
Onsdag 11/10
Förmiddag, Teckomatorp
Eftermiddag, Röstånga

Vecka 42
Måndag 16/ 10
Förmiddag, Svalöv
Eftermiddag,Teckomatorp
Onsdag 18/10
Förmiddag, Röstånga
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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