
Söndagen den 12 december 2021 är det 
folkomröstning i Svalös kommun gällande 
förändrad bolagsstyrning. Om du har rösträtt i 
folkomröstningen får du ett röstkort skickat till 
din folkbokföringsadress i slutet på november. 
Vilken vallokal du ska rösta i framgår av ditt 
röstkort. 

Informationsträff
Är du intresserad av att komma och fika och få 
veta mer om vad det innebär att vara god man,  
så är du välkommen på informationsträff den 30 
november kl. 14.30-15.30 i kommunhuset i Svalöv, 
Herrevadsgatan 10.

Anmälan: du anmäler dig till overformyndare@
svalov.se. Ange i anmälan önskemål om 
specialkost eller om du föredrar att delta på distans.
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Kom och fira Söderåsbanans  
invigning med oss!

Folkomröstning i Svalövs kommun

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. 

God man – vill du hjälpa 
en medmänniska?

Här kan du rösta på folkomröstningsdagen,  
den 12 december 2020 

• Heleneborgsskolan, sal B för dig som tillhör valdistrikt Svalöv Norra

• Heleneborgsskolan, sal C för dig som tillhör valdistrikt Svalöv Södra

• Scoutstugan i Billeberga för dig som tillhör valdistrikt Billeberga-Tågarp

• Turistinformationen i Röstånga för dig som tillhör valdistrikt Röstånga-Konga-Ask

• Dumlestugan i Kågeröd för dig som tillhör valdistrikt Kågeröd-Stenestad 

• Församlingshemmet i Teckomatorp för dig som tillhör valdistrikt Teckomatorp-Norrvidinge 

Vallokalerna har öppet mellan klockan 08.00-20.00. 

Vi söker dig som är intresserad av att bli 
god man eller förvaltare för vuxna personer i 
behov av hjälp och stöd i vardagen.
Som god man eller förvaltare hjälper du en annan 
person  med  bland  annat  ekonomi,  avtal  och  
myndighetskontakter. Du ska se till att den du hjälper 
får den vård och  tillsyn  som  denne  behöver och alltid 
verka för  huvudmannens bästa och ta tillvara dennes 
intressen.

 På www.svalov.se/godman kan du läsa mer om 
uppdraget. Om du är intresserad av att bli god man/
förvaltare lämnar du in en intresseanmälan via vår 
e-tjänst eservice.svalov.se/OF109.

Covid-19 restriktioner
Svalövs kommun är mån om att folkomröstningen 
ska kunna genomföras så smittskyddssäkert 
som möjligt och följer Folkhälsomyndigheternas 
råd och rekommendationer för att begränsa 
spridningen av covid-19. 

Om du inte kan rösta i din vallokal den 12 
december kan du denna dag förtidsrösta i 
samtliga vallokaler i kommunen. Dessutom kan 
du den 12 december förtidsrösta i: 
• Församlingshemmet, Annerogatan 7 i Tågarp eller
• Biblioteksföreningen, Stenestad 2685 i Stenestad
Lokalerna i Tågarp och Billeberga kommer dock att 
ha begränsade öppettider, se ditt röstkort.

Här kan du förtidsrösta 
Från perioden den 2 december till den 10 december 
kan du förtidsrösta i någon av lokalerna nedan: 
• Fullmäktigesalen i kommunhuset,    
   Herrevadsgatan 10 i Svalöv
• Församlingshemmet, Annerogatan 7 i Tågarp
• Församlingshemmet, Skolgatan 1 B 
   i Teckomatorp
• Scoutstugan, Prästvägen 1 i Billeberga
• Dumlestugan, Bygatan 2 i Kågeröd
• Turistbyrån, Nackarpsdalsvägen 4 i Röstånga

Exakta datum och öppettider för varje lokal 
framgår av ditt röstkort.

Äntligen stannar tågen i 
Kågeröd och Svalöv. Från 
den 12 december får Svalövs 
kommun tågstationer i fem 
av sex tätorter. Detta ska vi 
givetvis fira!
När: Lördagen den 11 december

Teckomatorp: kl. 10.30 – 15.00

Svalöv: kl. 11 – 15.00

Kågeröd: kl. 11 - 15.00

Invigningsceremonin startar kl. 10.40 på 
Teckomatorps station, kl. 11.15 i Svalöv 

och kl. 11.40 i Kågeröd. Under dagen går 
två premiärturer på Söderåsbanan Åstorp 
– Teckomatorp som du kan provåka. 
Antalet biljetter är begränsat. Biljetterna 
hämtas ut i receptionen på Svalövs 
kommunhus med start måndagen den 6 
december, max 4 biljetter per person och 
först till kvarn gäller.
Du kan även lyssna på livemusik, pyssla 
julkort, träffa räddningstjänst och polis, lyssna 
på sagostund, njuta av saftglögg och fika med 
mera. Hela programmet och premiärturerna 
hittar du på www.svalov.se.  
Programmet uppdateras löpande.

Välkomna!

Kommunfullmäktige sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges  
sammanträde på Linåkerskolan i Svalöv,  
måndagen den 29 november 2021, kl. 18.30. 
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:

• Mål och budget 2022, plan 2023-2024
• Revidering av bidragsbestämmelser för föreningar i 
Svalövs kommun

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Åhörare 
ombeds dock ha den rådande risken för smittspridning 
i beaktande och inte närvara vid sammanträdet vid 
uppvisande av sjukdomssymptom.

Fullmäktiges sammanträden spelas in och det finns 
möjlighet att ta del av information och debatt via 
kommunens webbplats www.svalov.se.

I kommunhusets reception finns kallelse och 
protokollsutkast att hämta. 

Ingrid Ekström (SD)
Kommunfullmäktiges ordförande

Måltidsservice lagar årets Julmiddag
Vi erbjuder dig från 65+ att köpa julmat för avhämtning den 23 december. 

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

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.


