Informerar

Vinterväghållning
Svalövs kommun utför sedan ett antal år inte vinterväghållningen i egen regi utan den är utlagd
på entreprenad, där entreprenören ansvarar för
de kommunala gatorna i Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp samt Tågarp.
Följande entreprenörer utför arbetet denna säsong:
n Härsnäs Maskintjänst - Röstånga
n Mobergs Svets & Service – Billeberga, Svalöv,
Teckomatorp och Tågarp
n Kågeröds Motorservice - Kågeröd
Med vintersäsong avses perioden 1 november till 30 april
och det är under denna period som upphandlade entreprenörer ska vara beredda att rycka ut om det blir vinterväglag.
På kommunens hemsida (www.svalov.se/bo-bygg--miljo/
gator-och-trafik/vintervaghallning.html) finns aktuella kartor
som visar dels fastighetsägarnas ansvar för gångytor och
dels entreprenörernas ansvarsområden.
För bästa resultat måste entreprenörerna ha fri tillgång
till de ytor som ska skottas och halkbekämpas. Fordon ska
parkeras på den egna fastigheten för att underlätta entreprenörernas arbete. Detta gäller släp, husvagnar etc. I annat
fall kan entreprenörerna inte utföra sitt arbete enligt uppställda
kriterier, vilket försvårar framkomligheten för hemtjänst, renhållningsfordon och postfordon. Följden blir också att grusning inte kan utföras fullt ut, vilket ökar risken för halkolyckor.

Vill du bli röstmottagare?
Den 9 september 2018 är det allmänna val till riksdag, landsting och kommun. Valnämnden i Svalövs kommun rekryterar nu personer som är intresserade av att arbeta som röstmottagare vid valen.
I arbetsuppgifterna som röstmottagare ingår bland annat att:
n upprätthålla god ordning i vallokalen,
n ta emot röster och pricka av i röstlängden,
n samt efter vallokalens stängning granska
och räkna rösterna.
Alla personer som arbetar som röstmottagare
måste genomgå en obligatorisk utbildning samt vara myndig. Som röstmottagare blir du timanställd och timlön utbetalas för tjänstgöring och utbildning.
Anmäl ditt intresse
Om du är intresserad av att tjänstgöra som röstmottagare
under valdag eller vid förtidsröstningen anmäler du det via
formuläret på kommunens hemsida: www.svalov.se/rostmottagare
Vid frågor
Har du frågor är du välkommen att kontakta
valadministrationen på telefonnummer
0418-47 50 00 eller via e-post info@svalov.se

Anhörigföreläsning – temakväll

Röda Korset i Svalöv
Vad sysslar de med?

Röda korset presenterar sin verksamhet riktad mot anhöriga, närstående och andra intresserade.
När: 15 mars, kl. 18.00 – 19.30.
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv.
Anmälan: senast den 12 mars till anhörigsamordnaren
på 0418-47 54 65 eller på anhorig@svalov.se

Hälsa för anhöriga

”Bättre balans”

På balansträningen lär vi oss enkla övningar som får oss
att bli mer ”balanserade” i vår vardag.
När: 6 mars, kl. 11.00 – 12.00.
Var: Ängslyckan, Västragatan 33, Teckomatorp
Anmälan: senast den 2 mars till anhörigsamordnaren
på 0418-47 54 65 eller på anhorig@svalov.se.
Välkommen!

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Sommarjobb
för unga 2018
– en introduktion till arbetslivet
Under sommaren 2018 kommer Svalövs kommun att fördela 50 sommarjobbsplatser till ungdomar som är folkbokförda i kommunen och är
födda 2001 och 2002.

Viktigt är också att vegetation hålls inne så att fordonen
kan komma så nära tomtgräns som möjligt och halkbekämpa samt snöröja gångytor för att underlätta framkomligheten
för oskyddade trafikanter. Därför är det viktigt att fastighetsägaren klipper och beskär vegetation som går utanför sin
tomtgräns. För vegetation och träd gäller också att det för
fordonens framkomlighet måste vara fri höjd så att en traktor
kan passera under utan att grenar är i vägen.
För att kunna erbjuda bästa möjliga vinterväghållning, vill
vi på kommunen därför uppmana alla fastighetsägare att ta
ett extra varv i trädgården och även utanför fastighetsgräns
för att kontrollera ovanstående. För plötsligt är vintern här.
Det är Gata & Park som har den utkallande funktionen,
vilket innebär att kommun är den som avgör, beroende på
väderleken, om entreprenörerna ska kallas
ut för att utföra vinterväghållningen.
Tack för visad hänsyn!

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel			
Sista ansökningsdag
n Förskollärare/Lärare i förskolan
2018-02-28
n Förskollärare till Torpets förskola,
2018-02-28
Teckomatorp
n Vårdare – timanställd vikarie
2018-02-28
n Personlig assistent		
2018-02-28
n Sommarvikarie inom LSS		
2018-02-28
n Fastighetsskötare/Vaktmästare
2018-02-28
n Fritidspedagog/Lärare i fritidshem 2018-03-02
n Digitaliseringsstrateg		
2018-03-02
n Kvalitetsutvecklare		 2018-03-04
n Förskollärare till Kågeröd		
2018-03-11
n Sjuksköterskor dag		
2018-03-15
n Sjuksköterska grav-vik dag
2018-03-15
n Lärare till särskild utbildning
2018-03-18
för vuxna
n Instruktör på Jordbruket på
2018-03-18
Svalöfs gymnasium
n Lärare till vuxenutbildningen
2018-03-18
Vård- och omsorgsprogram
n Arbeta hos oss i sommar		
2018-03-31
som vårdbiträde
n Timanställd undersköterska
2018-03-31
n Semestervikariat sjuksköterskor
2018-05-31

Syftet är i huvudsak att ge skolungdomar en introduktion till
arbetslivet. Men det ger också kommunen en möjlighet att
presentera sina verksamheter och väcka ungdomarnas intresse för att i framtiden arbeta inom kommunal verksamhet.
Inom vilka områden finns sommarjobben?
Sommarjobben som erbjuds finns bland annat inom områdena barnomsorg, äldreomsorg, park- och trädgårdsarbete,
föreningsverksamheter samt inom kost och städ. Enstaka
diverse arbeten inom andra områden kan förekomma.
Eftersom antalet sökande ofta är fler än antalet platser så
kan inte alla erbjudas sommarjobb, det rekommenderas
därför att man aktivt söker andra jobb. De sökande som inte
tidigare haft jobb inom kommunen kommer att prioriteras.
Sommararbetet omfattar två perioder
Period 1: 11/6 – 2/7
Period 2: 16/7 – 3/8
Du har möjlighet att endast erhålla plats under en av perioderna, detta för att så många som möjligt ska få chansen till
ett sommarjobb. Midsommarafton är en ledig dag, den infaller för dig som arbetar under den första perioden (därför
jobbar du en dag längre mot slutet).
Hur mycket arbetar man?
Dina arbetstider kan variera beroende på arbetsplats. Arbetet ska dock utföras måndag till fredag 4 tim/dag. Det kan förekomma längre arbetstid på vissa arbetsplatser, t.ex. inom
Park- och trädgårdsarbete och arbetsperioden blir därmed
kortare.
Ansök senast den 23 mars!
Din ansökan lämnar du via vår webbansökan på www.
svalov.se/sommarjobb/ansokan, eller genom att skriva ut
ansökningsblanketten på vår hemsida och skicka till:
Suzana Majetic, arbetsmarknadsenheten,
Svalövs kommun, 268 80 Svalöv.
Viktigt att tänka på!
Om du ska jobba inom skola/barnomsorg behöver arbetsplatsen ett utdrag ur belastningsregistret innan sommarjobbet kan påbörjas. Ansök därför om utdrag ur belastningsregistret i god tid, det brukar ta cirka 2 veckor handläggningstid.
Blankett för detta hittar du på www.polisen.se.
Mer information om sommarjobb och hur du ansöker hittar
du på www.svalov.se/sommarjobb.
Vid frågor och funderingar, vänligen kontakta:
Suzana Majetic, arbetsmarknadskonsulent
Tel:0418-47 50 41
E-post: suzana.majetic@svalov.se

Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Vill du göra skillnad?

Socialtjänsten söker jour- och familjehem
Har du och din familj engagemang och känslomässigt utrymme för att ta emot andras barn i ditt hem? Socialtjänsten söker fortlöpande familjer som kan ta emot barn och
unga i sitt hem för korta perioder och över tid.
Vill du veta mera är du välkommen att kontakta kommunens familjehemssekreterare:
Lina Persson
E-post: lina.persson@svalov.se
Tel: 0418-47 52 07
Cecilia Beldja-Sjöblom
E-post: cecilia.beldja-sjoblom@svalov.se
Tel: 0418-47 52 93
Eller besök Socialstyrelsens hemsida
för familjehem: mininsats.se/start

Lämna en intresseanmälan!
Förutom att kontakta våra familjehemssekreterare kan du
också göra din intresseanmälan på kommunens hemsida. Sök på ”Familjehem” i sökmotorn på hemsidan eller
skanna QR-koden här intill med din mobil för att komma
till anmälan. Du blir kontaktad så snart vi tagit emot din
intresseanmälan.
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