Informerar

Samråd om förslag till detaljplan för del av
Teckomatorp 20:1, flerbostadshus

Sommarnatur i Svalövs kommun

Hallon tillhör familjen rosor och växer på näringsrika och soliga platser.
Text: Charlotte Lundberg. Foto: Thomas Arnström

Nu bjuder naturen på härliga bär som hallon, blåbär och
fågelbär. Senare kan du plocka lingon och björnbär.
Allemansrätten ger oss möjlighet att plocka bär och svamp
i den vilda naturen. Allemansrätten gäller inte på tomtmark
och odlingar.
Välkommen ut i sommarnaturen!
Förslag till detaljplan för del av Teckomatorp 20:1 Flerbostadshus finns tillgänglig för synpunkter i samråd under perioden
2016-07-13 till 2016-08-15. Planhandlingar finns i kommunhuset i Svalöv (under öppettider) samt på kommunens webbplats
www.svalov.se.
För information och utskick av handlingar kontaktas Plan & Bygg, vx 0418 - 47 50 00.

Planförslaget
Planområdet ligger i södra delen av centrala Teckomatorp och omfattar område mellan Teckomatorps idrottsplats och
Lindgården.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av ett flerbostadshus i fyra våningar maximerat till tolv meters byggnadshöjd.
Planförslaget omfattar även Västergatans förlängning söderut som i gällande plan är parkmark med syftet att kunna
reglera trafiken till gång- och cykeltrafik samt genomfartstrafik endast för servicefordon, såsom renhållningsfordon.
Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken.
Synpunkter framförs skriftligen till Plan & Bygg, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv, eller via e-post info@svalov.se
och ska vara kommunen tillhanda senast den 15 augusti 2016.

Fler bussturer till Skäralid under
sommaren

Varje lördag och söndag fram till och med den 13
augusti kan du åka buss till Röstånga och Skäralid
från Landskrona och Svalöv.

Skånetrafiken sätter nämligen in fler bussturer med linje 243
Svalöv-Röstånga på helgerna (som du inte behöver beställa
i förväg). Från Landskrona kan du ta linje 240 till Svalöv,
där bussen byter nummer till 243 och fortsätter vidare mot
Röstånga busstation. Där möter linje 518 Stehag-Klippan
upp och tar dig vidare till Skäralid.
De exakta tiderna för hela resan
hittar du om du söker din resa på
skanetrafiken.se eller i deras app.

Skulptursymposium i Svalöv!

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under efterföljande granskning kan förlora rätten att senare
överklaga beslutet om att anta detaljplanen.
Svalövs kommun
Plan & Bygg

Tänk på...

Dags att söka stipendier och priser!

… att alltid ha flytväst på dig när du tar en tur på sjön i båt.
Barn som vistas på en brygga eller på annat sätt i närheten
av vatten, kan gärna ha på sig flytväst. Hos räddningstjänsten finns flytvästar för utlåning – och det kostar
ingenting att låna! Sitt ner i båten, ta det lugnt och njut av
din tur. Alkohol och båtturer hör inte ihop och ha alltid koll
på vad barnen gör och var de är, inte bara på båten utan
självklart också på stranden.

Svalövs kommun delar årligen ut olika stipendier, priser och
premier. Kommunens byggnadsvårdspremium kan man
både söka själv eller lämna ett förslag på någon lämplig mottagare. Samma gäller för miljöpriset. Kulturpriset kan inte
ansökas om, däremot får vem som helst lämna ett förslag
på den kandidat som man tycker är rätt person att ta emot
priset. Kulturstipendium delas också ut, ibland mer än ett och
detta stipendium kan man däremot bara ansöka om.

Kontakta Svalövs kommuns växel ifall du vill låna flytväst,
du når den på 0418-47 50 00.

Läs mer om vad som gäller och hur du gör för att ansöka
eller lämna förslag på Svalövs kommuns hemsida www.
svalov.se, klicka vidare till ”Uppleva & göra” och därefter på
”Stipendier och fonder”.

Läs mer om båt- och badvett på
www.svenskalivraddningssallskapet.se
och ha en riktigt skön sommar!

Ändrade öppettider

Senast den 1 september måste ansökan eller förslag
ha kommit in!

Under sommaren har receptionen för Arbetsmarknadsenheten och Försörjningsstöd ändrade öppettider.
Receptionen finns i kommunhuset och i LRF Skånes entré.
Socialtjänsten och Arbetsmarknadsenheten
i Svalövs kommun

SVALÖVS KOMMUN 268 80 Svalöv

Öppettider- vardagar
V.28 		
V.29 		
V.30 		
V.31 		
V.32 		

Besöksadress: Herrevadsgatan 10

11/7-15/7
18/7-22/7
25/7-29/7
1/8-5/8 		
8/8-12/8 		

10.00–12.00
10.00–12.00
10.00–12.00
10.00–12.00
10.00–12.00

Telefon: 0418-47 50 00

Internationella konstnärer gästar Svalöv under några dagar.
Den 4-15 juli arrangeras Svalövs första skulptursymposium –
”North/South: Svalöv International Sculpture Symposium #1”
Läs mer på www.svalov.se

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdag
n Vårdlärare till vuxenutbildningen
2016-07-15
n SVA-lärare till språkintroduktion
2016-07-15
n Lärare 7-9 So/Sv
2016-07-17
n Boendestödjare
2016-07-17
n Kock – specialkost
2016-07-20
n Fritidspedagog
2016-07-29
n Assistenter till Svalöfs gymnasium (2 st)
2016-07-31
n Internatpersonal till Svalöfs gymnasium
2016-07-31
n Socialchef
2016-08-07
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se.

Fax: 0418-47 50 26

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

E-post: info@svalov.se

Webb: www.svalov.se

