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Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum
Fritidsledare/vuxenstöd 
till Svalöfs gymnasiums internat 2021-12-12
Skolkurator 2021-12-12
Verksamhetskoordinator 2021-12-12
Personlig assistent  2021-12-17
Undersköterska till hemvården 2021-12-17
Socialsekreterare ekonomiskt bistånd 2021-12-31
Fysioterapeut till Hemsjukvården 
i Svalövs kommun 2022-01-07 

Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

Den 13 och 14 december kommer blodgivar-
trailern till Svalöv.
Datum och tid: 13 och 14 augusti kl. 13.30-18.30
Plats: Brandstationen Svalöv

De fl esta mellan 18 och 65 år som känner sig friska 
och väger minst 50 kilo kan bli blodgivare. Vid första 
besöket fyller du i en hälsodeklaration, blir intervjuad 
och tar olika prover. Vid varje besök måste du visa en 
svensk, giltig identitetshandling.

Mer information hittar du på geblod.nu eller ring 
0200-87 11 22 (måndag-fredag).

Nu är det nyrenoverade utsiktstornet vid 
Höjehall i Klåveröds strövområde invigt och 
det är åter fritt fram att gå upp i tornet för att 
titta på den fi na utsikten.

Efter en välbehövlig renovering av utsiktstornet var 
det dags för en invigning den 26 november. Den 
skedde under festliga former med invigningstal av 
både Sofi a Hillbertz från Stiftelsen Skånska Land-
skap och Niklas Fonskov, fritidschef i Svalövs 
kommun. I samband med renoveringen gjorde man 
även en ny grillplats så nu fi nns det två stycken 
grillplatser vid Höjehall.

På plats fanns fl era representanter från Stiftelsen 
Skånska Landskap, Skogssällskapet, Svalövs 
kommun och Klåveröds logi & café.

Höjehall är en av Skånes högsta platser och ligger i 
Klåveröds strövområde. Både Skåneleden och den 
röda slingan passerar förbi utsiktstornet vid Höjehall.

Uppe i utsiktstornet syns, från vänster till höger: 
Anders Rosell, Stiftelsen Skånska Landskap, Niklas 
Fonskov, fritidschef Svalövs kommun och Fredrika 
Eklund, parkchef Svalövs kommun.

Invigning av
Höjehalls utsiktstorn

Vi erbjuder dig från 65+ att köpa julmat för 
avhämtning den 23 december. 
Allt ingår från ägg & sill till lax, småvarmt & 
julgodis.

Ägg, lax & sill
- ägghalva med majonnäs & dill
- 3 sorters sill (löksill, senapssill, stekt inlagd sill)
- gravad lax med hovmästarsås, citron & dill
- varmrökt lax med romsås
- kavring & bordsmargarin

Kallskuret
- griljerad sockersaltad julskinka, grovkornig senap
- rökt korv, leverkorv
- rödbetor & cornichons

Småvarmt (värms hemma)
- brunkål
- prinskorv & köttbullar
- Janssons frestelse
- dillkokt potatis

Julgott
- julost, brie & ädelost samt vindruvor
- ris à la malta med saftsås
- julgodis

195 kronor
Endast mot förbeställning, senast torsdagen den 
16 december.
Beställning görs till det kök där ni väljer att hämta upp 
er julmat. 
Avhämtning sker kl.12.00 torsdagen den 23 december. 

Ängslyckans kök, Teckomatorp 0418 – 47 52 89
Solgårdens kök, Svalöv 0418 – 47 51 90
Åsgårdens kök, Kågeröd 0418 – 47 53 74

God och smakrik jul önskar Måltidsservice, 
Svalövs kommun

Måltidsservice 
lagar årets Julmiddag  
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Den 12 december börjar persontågen rulla 
på Söderåsbanan. Det innebär att det 
dagligen kommer gå många tåg på banan, 
på vissa sträckor i 160 kilometer i timmen. 
Att gena över spåren är livsfarligt. 

Var rädd om dig
Tågen är i dag både tystare och snabbare än vad 
många tror och att gena över spåret eller passera 
en övergång vid stoppsignal är livsfarligt. Tågen 
på Söderåsbanan kör ungefär 150 meter på tre 
sekunder och stoppsträckan är en kilometer. 
Om lokföraren ser en person på spåret så 
har den inte en chans att få stopp på tåget.

Tänk på andra
När människor vistas otillåtet i 
spårområdet stoppas antingen 
tågen eller så sänks hastigheten. 
Allt för säkerheten. Att gena över 
spår, gå mot en stoppsignal eller 

krypa under bommar får med andra ord direkta 
konsekvenser för tågtrafi ken. Ofta innebär det långa 
trafi kstopp som påverkar tusentals resenärer. 
För lokförarna är det en mardröm att riskera att köra 
på en annan person. 

Förbjudet enligt lag
Det är alltså inte konstigt att det är brottsligt 

att beträda spårområdet, att gå mot stopp-
signal eller att gena över spår. Du kan 

bötfällas med 3 000 kronor. 

Kanske lite längre, men mycket 
säkrare Söderåsbanan har fl era 

godkända övergångar för gående, 
cyklister och bilar, där du kan 

korsa järnvägen på ett säkert 
sätt. Gena aldrig över spåren! 

Ta alltid den godkända 
järnvägsövergången – för 
din egen, dina anhörigas 
och lokförarens skull.

Livsfara att gena över spåren på Söderåsbanan

Blodgivartrailern kommer till Svalöv

Välkommen!
Blodcentralen Skåne – en del av Region Skåne. 


