Informerar

Var med och utveckla vården och
Svalövs kommuns hälsoarbete!
Från vänster i bild syns Linda Hunter, sjuksköterska på Vårdcentralen i Svalöv, och Li Merander, folkhälso- och barnrättstrateg i Svalövs kommun.
Du har möjlighet att träffa båda på mötet den 7 juni.

Medborgarrådet bjuder in alla medborgare
i alla åldrar att komma med idéer, åsikter
och förslag till våra träffar under året. Du
är välkommen på drop-in en gång eller
flera- helt upp till dig! Det finns också
permanenta platser lediga för dig som vill
vara med under hela resan.

arbetssätt, förbättringsarbete, kontinuitet i vården,
covidrutiner och information, blodtrycksrummet, barn
och ungas hälsa, psykisk ohälsa, aktiviteter för äldre,
stress och ergonomi och mycket mer. Det är helt fritt
vilka ämnen medborgare önskar ta upp i rådet.

På medborgarrådet sitter vårdcentralen med olika
representanter och vi gästas även av olika professioner
från kommunen. Målet är en bättre vård och ett friskare
Svalöv. Vi diskuterar och lyssnar in medborgarnas
behov. Hittills har vi bland annat berört vårdcentralens

Nästa träff är den 7 juni kl. 17.00-18.30 på vårdcentralen
i Svalöv. För mer information, besök eller ring
vårdcentralen, 0418-65 15 50, och fråga efter Linda.

Så - har du tankar som berör vården ta din chans att
påverka! Kom och prata med oss, vi lovar att lyssna.

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Lätt att göra rätt med
Svalövs e-tjänst för
bygglovsansökan
Vi har gjort det enklare för dig som invånare
att söka bygglov i Svalövs kommun.
Hanteringen är nu helt digital och du som söker
får en ökad insyn i dina pågående ärenden. Där
kan du även följa dina pågående ärenden, lämna
kompletteringar, begära start- och slutbesked och ta
del av beslut.
Våra e-tjänster hittar du under rubrik
”Bo, bygg och miljö” i kommunens e-tjänstportal:
eservice.svalov.se

Hoppas att vi ses. Varmt välkomna!

Naturgruppen - en aktivitet för
ukrainska barn och familjer
ABF och naturum Söderåsen bjuder in
nyanlända ukrainska barn och familjer till
naturgruppen
ABF och naturum Söderåsen bjuder in nyanlända
ukrainska barn och familjer till naturgruppen.

Naturgruppen träffas lördagar, den 28 maj och 4 juni,
kl.10.00 -11.00. Samling vid Röstånga turistinformation.
Tillsammans går vi sen ner till Nackarpsdalen och
Odensjön.
Välkommen!

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

Sista ansökningsdatum

VD till AB Svalövs Bostäder
Yrkeslärare inom djurvård,
vuxenutbildningen Svalöfs gymnasium
Yrkeslärare inom naturbruk, lantbruk
Lärare i idrott och hälsa
Engagerad förskollärare
Socialsekreterare barn och unga
Förskollärare till förskolorna i
Teckomatorp
Ledsagare
Lärare i SO-ämnena samt gärna
svenska/sva och/eller engelska
Lärare i matematik, NO och teknik

2022-05-22
2022-05-23
2022-05-23
2022-05-27
2022-05-29
2022-05-29
2022-05-29
2022-05-30
2022-06-03
2022-06-03

Titel
Sista ansökningsdatum
Lärare i tyska och engelska
2022-06-03
Lärare i bild, eventuellt också med
annat ämne
2022-06-03
Lärare i spanska och/eller bild
2022-06-03
Timvikarier till Vård och omsorg & LSS 2022-06-06
Sommarvikariat undersköterskor/
vårdbiträden
2022-06-12
Kock, timvikarier till Måltidsservice
2022-06-30
Kreativ och erfaren kock till
Måltidsservice
2022-08-31
1:a kock och måltidsutvecklare till
Måltidsservice
2022-08-31
Kontaktperson
2022-08-31

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

Midsommarerbjudande
för seniorer
Midsommarerbjudande för seniorer
Måltidsservice erbjuder midsommarkassen för
dig som är 65+ och boende i Svalövs kommun.
Midsommarkassen hämtas torsdagen den 23 juni kl.
12.00 utanför respektive äldreboende.
Förrätt
Lax & räktårta toppad med rom, dill & citron
Huvudrätt
Matjessill med ägg, gräddfil & lök samt dillslungad
nypotatis
Efterrätt
Svenska jordgubbar med lättvispad grädde
Pris: 145 kronor
Beställ senast 19 juni till respektive kök, där ni
väljer att hämta era måltider:
Ängslyckans kök, Teckomatorp, 0418 – 47 52 89
Solgårdens kök, Svalöv, 0418 – 47 51 90
Åsgårdens kök, Kågeröd, 0418 – 47 53 74
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