Informerar

Simskola på Röstånga badet
Nu tar Röstånga Camping och Bad emot anmälningar till sommarens simskola. Simskolan riktar
sig till elever födda mellan 2004 och 2009 och simskolan är indelad i två perioder.
Period 1: 19 juni – 7 juli
09.00 Röstånga, Billeberga/Tågarp
10.30 Teckomatorp
Period 2: 10 juli – 28 juli
09.00 Kågeröd
10.30 Heleneborgsskolan/Montessori Svalöv
Avgift
Simskoleavgiften är 700 kr. I priset ingår 14/15 lektioner med
avslutning sista lördagen 8/7 resp.29/7 i varje period. Det
ingår även ett säsongskort till badet.
Anmälan
Sista datum för anmälan är den 1 maj och det är ”först till
kvarn” som gäller. Anmälan finns att ladda ner på kommunens hemsida: www.svalov.se/simskola.

Hoppas att ni inom er förening har en eller ett par kandidater till något av de priser som ska delas ut. Tveka inte
att nominera någon till priserna, ju fler nomineringar desto
värdefullare blir det att erhålla priset.
Anmälan skickas till: Röstånga Camping & Bad, Blinkarpsvägen 3, 268 68 Röstånga.
Betalning
Betalning sker via Bankgiro 5247-1406 samtidigt som du
skickar in anmälan. Viktigt vid betalning är att du anger elevens namn och skola/period som referens.

Turistbyrån i
Röstånga öppnar
för säsongen
Den 7 april öppnar turistbyrån i Röstånga. Under
april-maj samt september-oktober är det öppet
fredagar, helger och alla röda dagar. Under sommarsäsong, juni-september är det öppet sju dagar
i veckan.
Öppettider 2017

Under våren kommer Polisen att genomföra två
stycken medborgardialoger i kommunen och nu
är det dags för det första mötet.
Syftet med dialogerna för Polis och kommun är att komma
närmare invånarna genom samtal och på så vis få en bild
över vad allmänheten tycker om samhällsläget och vad Polisen ska arbete mot. Medverkar gör Polisen, politiker och
tjänstemän.
Dialogmöte 1
När: tisdagen den 11 april, kl. 16.00–19.00.
Var: Teckomatorp, utanför ICA-butiken.

Dags att nominera
stipendium och
vandringspriser
Nu är det dags att nominera kandidater inom
idrotten för prestationer utförda under 2016.
Sista nomineringsdag är den 9 april.

Du kan läsa mer om simskolan 2017 på www.rostangacamping.se/badet. Det går också bra
att kontakta Röstångabadet på tel: 0435-91064, eller via e-post: rostangacamping@outlook.com.

Nu är det dags för
Polisens första
medborgardialog

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

7 april–6 juni
Fredag: 10-16. Lördag-Söndag: 10-15.
7 juni–20 augusti
Måndag-Fredag: 10-18. Lördag-Söndag: 10-15.
21 augusti–24 september
Måndag-Fredag: 10-16. Lördag-Söndag: 10-15.
25 september–22 oktober
Fredag: 10-16. Lördag-Söndag: 10-15.

Utställningar under säsongen

April: Helsingborgs Geologiklubb, ”Kvarts i bergarten och
till flärd”.
Maj: Naturvårdsprogrammet i Svalövs kommun, foto och
fakta: Charlotte Lundberg.
Juni: Målerier av Susanne Jardebacks konstelever.
Juli: Fotokonst med Jasmine Cederqvist, workshop.
Augusti: Naturfoto med bilder från Söderåsen, Thomas
Arnström med flera.
September: BioFoto Syd. Vernissage med bildvisning,
lördagen den 2 september.

Dialogmöte 2
När: lördagen den 29 april, kl. 11.00–14.00.
Var: Svalövs tätort, utanför ICA-Gunnarsson.

Följande kategorier går att nominera till:
seniorprestation
n Bästa juniorprestation
n Bästa ledarprestation
n Bästa idrottsprestation
n Handikappidrottsstipendium
Ytterligare information om nomineringskategorierna och
hur ni nominerar finns på www.svalov.se.
OBS! sista dag för nominering är den 9 april.
n Bästa

Nomineringarna skickas till:
Svalövs kommun, Fritid, 268 80 Svalöv. Eller via via e-post till
margareta.persson@svalov.se skriv ”Nominering till vandringspris” i ärendemeningen.
Har ni frågor, kontakta:
Niklas Fonskov, verksamhetschef fritid
Tel: 0418-47 50 30. E-post: niklas.fonskov@svalov.se

Vill du bli Sommarlovsentreprenör?
I sommar har du som bor i Svalövs kommun och
är mellan 16 och 19 år möjligheten att driva eget
företag själv eller tillsammans med en kompis.
Vi hjälper dig med utbildning och stöd från våra duktiga
handledare. Som sommarlovsentreprenör får du också ett
stipendium på 2 000 kronor som du kan använda som startkapital.
Om sommarlovsentreprenörskap...
eller att skapa ett övningsföretag, är ett sätt för dig att
pröva din kreativitet och ditt intresse för eget företagande.
Oavsett om du kommer att bli egen företagare eller arbeta som anställd så får du värdefulla erfarenheter av att
vara ung företagare. Du får också tillfälle att knyta viktiga
kontakter för framtiden.
Mer information om Sommarlovsentreprenör och hur du ansöker hittar du på
www.svalov.se/sommarlovsentreprenör
Sista ansökningsdag är den 30 maj!

Varmt välkomna!

Detaljplan för Teckomatorp 6:1 är ute för samråd
Förslag till detaljplan för Teckomatorp 6:1 med
flera, stationsområdet, är utställt för samråd under perioden 29 mars till den 19 april.
Planhandlingar finns, under öppettider, på biblioteket i Teckomatorp på Västergatan vid Parkskolan och i kommunhuset i Svalöv. Materialet finns även tillgängligt på kommunens webbplats www.svalov.se.
Planområdet omfattar centrala delen av Teckomatorps
bangårdsområde och ny lokalgata från Skolgatan.

Detaljplanens syfte

Syftet är att pröva lämpligheten av placering av ny plattform
på järnvägens norra sida i Teckomatorp samt ny tillfartsväg till plattformen. Den nya plattformen är motiverad av
tillkommande persontågstrafik på Söderåsbanan och på
Marieholmsbanan. I planen prövas även markanvändningen C Centrum för fastigheten som omfattar det befintliga
stationshuset samt för en obebyggd fastighet med omedelbar närhet till järnvägsplattform
Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpå-

verkan enligt miljöbalken. För information och utskick av
handlingar kontaktas Plan & Bygg via kommunens växel:
0418 - 47 50 00.

Synpunkter

Synpunkter ska vara framförda senast den 19 april 2017.
Dessa kan göras skriftligen till Plan & Bygg, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv, eller via e-post: info@svalov.se.
Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under
samrådstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att
anta detaljplanen.
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