Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

IP-Only höjer hastigheten i sitt nät

I samband med pågående virusspridning är det många
som arbetar från hemmet samt genomför möten via olika
digitala verktyg. För att underlätta detta höjer nu IP-Only
hastigheten i sitt nät.

Information om coronaviruset
Svalövs kommun följer utvecklingen kring coronaviruset
och covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Läget ändras kontinuerligt och vårt
råd är att du som medborgare följer utvecklingen och
rekommendationerna på följande hemsidor:
Svalövs kommun: www.svalov.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se
Region Skåne: www.skane.se
Krisinformation från svenska myndigheter finns även på:
www.krisinformation.se

Hjälp till att minska smittspridningen
• Stanna hemma när du är sjuk
• Var uppmärksam på symtom på covid-19
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
• Använd handsprit
• Hosta och nys i armvecket
• Undvik att röra ansiktet
• Undvik att besöka äldre släktingar
• Håll avstånd till andra människor på offentliga platser

IP-Only meddelar att hastighetsökningen i bredbandsnätet
genomförs omedelbart. De hushåll som i dag har 100 Mbit/s
och 250 Mbit/s får 500 Mbit/s. Slutanvändare som redan har
500 Mbit/s eller snabbare behåller sina hastigheter. Detta
innebär att kunder med de lägsta hastigheterna får tillräckligt
snabb bredbandsanslutning för att kunna arbeta och studera
samtidigt i hemmet.
Hastighetsökningen kräver ingen åtgärd från slutanvändarna
och när situationen förändras och allt fler återgår till kontoren
och skolorna kommer hastigheterna återgå till ordinarie
hastighet.
Kontakta gärna IP-Only om du har frågor:
Kundservice: 0200-43 00 00

Byggstart för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar
samt byggnation av avloppsreningsverk i Axelvold
NSVA kommer att anlägga ett mindre avloppsreningsverk samt en tryckstegringsstation för vattnet
i Axelvold. En ny dricksvattenledning kommer även
att samförläggas när arbetet pågår. Detta gör att
fastigheter i Axelvold kommer att påverkas av arbetet
som kommer pågå under längre tid.
Omledning av trafiken kan komma att ske under
byggtiden. Under den tid VA-arbetet pågår kommer
buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter
att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda
fastigheter.
Framkomligheten kommer att vara begränsad och
parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas.
De dagar NSVA arbetar utanför respektive fastighet
kommer man inte att kunna komma åt fastigheten med bil
men däremot alltid till fots. Vi ber samtliga fastighetsägare
att alltid ha kontakt med de som arbetar på plats när

man skall passera arbetsområdet för att komma in till
sin fastighet. NSVA kommer att ha kontakt med berörda
fastighet och diskutera hur man löser åtkomsten för att
minimera störningarna så mycket som möjligt.
För dem som har vatten inkopplat idag så kan det
förekomma missfärgat vatten vid vattenavstängningar
och vid inkopplingen av den nya ledningen till berörda
fastigheter. NSVA kommer att avisera inkopplingarna i god
tid.
Entreprenör är AKEA
Platschef Ralf Kraft, 072-961 00 93
Tidplan
Projektet startar: 2020-04-14
Projektet beräknas vara klart: 2020-12-20
Kontaktperson NSVA
Projektledare Anders Johansson, 070-316 91 54

Måltidsservice informerar:

Förändring gällande
matdistribution

Från och med den 21 april övergår Måltidsservice till att
leverera kylda måltider till dig med beviljad matsdistribution
med matleverans 2 tillfällen i veckan.
Känner du någon som är i behov av eller som tidigare haft
varm mat från kommunens kök så är du välkommen att höra
av dig till Ängslyckans kök 0418 - 47 52 89 så hjälper vi dig.
Har du inget giltigt bistånd, söker du det hos Myndighetsenheten 0418 – 47 51 16.
Gå gärna in och läs mer här:
www.svalov.se/matdistribution

Årlig spolning av huvudvattenledningar i Svalövs kommun

Lediga jobb i Svalövs kommun

Spolning av huvudvattenledningar i Svalövs kommun
kommer att ske med start måndag 6 april. Spolningar
görs för att säkra en god vattenkvalitet. Spolningarna
beräknas pågå till slutet av maj och kommer att pågå
under vardagar kl. 07.30-15.30, dock ej helgdagar.

· Skolkurator
· Undersköterska
· Fritidspedagog till Billeshögsskolan
· Slöjdlärare åk 1-6
· Grundskollärare till Billehögsskolan
· Instruktör till skoljordbruket
· Fordonslärare
· Grundlärare mot fritidshem/fritidspedagog,

Arbetet kommer att genomföras enligt schemat nedan.
Exakta datum och tider för arbetet i specifika områden kan
inte uppges eftersom spolningsschemat kan komma att
justeras under arbetets gång.
Spolningsschema:
6-17 april: Tågarp, Billeberga och Teckomatorp
Arbetet är planerat att börja i Tågarp, fortsätta i Billeberga
och avslutas i Teckomatorp.

27 april-13 maj: Svalövs tätort inklusive Torrlösa
18-22 maj: Kågeröd
25-29 maj: Röstånga
Det är ovanligt med störningar under spolningsarbetet,
men i enstaka fall kan kunder uppleva sämre tryck och
missfärgat vatten. Rekommendationen är då att spola
kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart igen.
Det kan ske ändringar i schemat så gå gärna in på
www.nsva.se för uppdaterad information.

Titel

Midgårds skola i Röstånga

Sista ansökningsdatum
2020-04-19
2020-04-19
2020-04-19
2020-04-19
2020-04-19
2020-04-30
2020-05-15

· Lärare till årskurs 4 i Röstånga
· Lärare i matematik, NO och teknik
· Lärare i franska och svenska

2020-05-15
2020-05-15
2020-05-31
2020-05-31

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