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Anmäl dig till sommarens
simskola!

Första spadtagen för Norra Kyrkvången
Från vänster i bild syns Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande, Stefan Pettersson (M),
samhällsbyggnadsnämndens ordförande och Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef.
På tisdagen 26 april togs de första symboliska
spadtagen för Norra Kyrkvången, i norra delen
av Svalövs tätort. Det blir byggstarten för 38
fribyggartomter och radhuskvarter.

var representerad på plats av arbetschef Jim
Christiansson.
- Vi kommer att påbörja arbetet i mitten av maj och
beräknar vara klara i november, berättar Jim.

Inflyttningen till Svalövs kommun har ökat under de
senaste åren och efterfrågan på bostadsmark är hög.
Området Norra Kyrkvången ligger bra placerat, nära
service, skolor och natur. Nu startar entreprenaden
för att förbereda marken för bostadsbebyggelse.

När det inledande arbetet är klart tar nästa etapp vid,
då själva husen kommer att byggas.
- Redan under hösten 2022 kan försäljningen av
tomter påbörjas och de första husen kommer troligen
att stå färdiga någon gång under sommaren/hösten
2023, säger Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef.
- Det är verkligen fantastiskt att Kyrkvången
fortsätter att utvecklas, säger Teddy Nilsson (SD),
kommunstyrelsens ordförande.

Entreprenaden omfattar gator, gång- och cykelbanor, vatten- och avloppsledningar, belysning, datafiber och elkraft. Entreprenören Gösta Ahlquist AB

Svalövs kommun inför ungdoms- och seniorbiljetter
Ungdomar och seniorer över 67 år i Svalövs
kommun kommer snart att kunna åka gratis
med Skånetrafiken, allt enligt ett beslut i
kommunfullmäktige. Erbjudandet för de båda
grupperna ser olika ut.
Ungdomsbiljett
Skånetrafikens ungdomsbiljett införs för alla som är
folkbokförda i Svalövs kommun och i åldersspannet
motsvarande årskurs 7-9 samt gymnasieskolan, med
startdatum den 1 juni 2022. Kommunen vill med
ungdomsbiljetten gynna ungas självständighet och
välmående och bidra till jämlika uppväxtförhållanden
då de kan resa till vänner och fritidsaktiviteter
oavsett vårdnadshavares ekonomiska förmåga.
Ungdomsbiljetten gäller dygnet runt under hela året,
även under helger och på sommarlovet, vilket inte är
fallet med dagens skolbiljett.
Ungdomsbiljetten börjar gälla den 1 juni det år
man fyller 13 år och slutar att gälla den 30 juni det
år man fyller 19 år. Om ungdomen går ett fyraårigt
gymnasieprogram gäller motsvarande regler fram till
det år man fyller 20 år.
Alla ungdomar i åldersspannet och som är folkbokförda i Svalövs kommun kommer att få en ungdomsbiljett för resor i hela Skåne med Skånetrafiken
skickad till sin folkbokföringsadress. Biljetten gäller
även för ungdomar i gymnasieåldern som inte
studerar. Har man idag fått ett resekort med skolbiljett
från Skånetrafiken laddas en ungdomsbiljett på kortet
den 1 juni.
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Svalövs kommun arrangerar simskola i sommar på
Karlsrobadet i Eslöv. Simskolan är för barn födda
2009 till 2014 boende i Svalövs kommun och den är
indelad i två perioder. Busstransport till och från Eslöv,
anpassad efter simskolans tider, anordnas.
Period 1: veckorna 25 & 26 (20/6 - 1/7,
måndag-fredag, ej midsommarafton 24/6)
Grupp 1 med max 12 barn mellan kl.11.30-12.15
Grupp 2 med max 12 barn mellan kl. 12.15-13.00
Kostnad: 550 kronor
Period 2: veckorna 27 & 28
(4/7 - 15/7, måndag-fredag)
Grupp 1 med max 10 barn mellan kl. 11.30-12.15
Grupp 2 med max 10 barn mellan kl. 12.15-13.00
Kostnad: 610 kronor
Aktivitet med ungdomsvärd
En ungdomsvärd kommer att åka med bussen och
arrangera en aktivitet (exempelvis bollspel, lekar)
på plats i Eslöv medan den andra gruppen har sin
simskola.
Information och anmälan
Sista anmälningsdag är den 22 maj. Anmälan är
bindande och först till kvarn gäller. Läs mer om
simskolan, busstransporter och hur du anmäler dig på
www.svalov.se/simskola

Temadag om hälsa & kost
i Teckomatorp

Välkomna på temadag om hälsa
och kost på ICA Teckomatorp
För ungdomar som fram till 1 juni 2022 behövt med Vårdcentralen Svalöv!
ansöka och få godkänt om skolbiljett och nu
omfattas av Ungdomsbiljetten försvinner nu Kom och prata kost med vår
ansökningsförfarandet. Detta gäller oavsett vilken nya dietist Jeanette som jobbar
skola man går på eller i vilken kommun skolan ligger. heltid på plats i Svalöv. En dietist
kan hjälpa till med mycket t ex:
Seniorbiljett
viktnedgång/uppgång, specialkost, Jeanette Tage,
Skånetrafikens seniorbiljett införs för alla seniorer, IBS, levnadsvanor, allergier som dietist Vårdsom är folkbokförda i kommunen, från året de fyller laktos/celiaki och mycket mer! centralen Svalöv
67 år.
Kanske du vill ha en rundvandring
i vår fina ICA-butik? Vi finns på plats och kan ta ditt
Seniorbiljetten syftar till att minska isolering och öka blodtryck, ge information och inspiration om hälsa
socialt välbefinnande då äldre kan resa kostnadsfritt mm. Det finns såklart sjuksköterska på plats för övriga
inom kommunen med kollektivtrafiken. Vidare ökar frågor. Vi ses då!
resandeunderlaget vilket bidrar till att kommunen
kan behålla befintlig kollektivtrafik, särskilt gällande När: Torsdag 12 maj 14.00-16.30
bussförbindelser. Seniorbiljetten gäller resor inom Var: Ica Teckomatorp
Svalövs kommun alla tider och dagar. Vid resor till
parkering
andra kommuner blir resan i flera fall något billigare
då en anslutningsbiljett från den sista stationen i
Svalövs kommun behöver köpas.
Seniorbiljetten börjar gälla från den 1 juni.
Skånetrafiken skickar hem biljetten till alla seniorer
i aktuell ålder.
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