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 Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel Sista ansökningsdatum
Leg. arbetsterapeut 2022-04-24
Leg. sjuksköterska 2022-04-24
Socialsekreterare ekonomiskt  
bistånd/integration 2022-04-30
Timvikarier till hemvården 2022-04-30
Timvikarier till äldreboende 2022-04-30
Lärare i matematik, NO och teknik 2022-06-03
Lärare i tyska och engelska 2022-06-03
Sommarvikarier till Vård och Omsorg 2022-06-12
Kock, timvikarier till Måltidsservice 2022-06-30 
Kontaktperson 2022-08-31

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

I norra delarna av Kågeröd genomför Länsstyrelsen 
i Skåne i samarbete med Svalövs kommun och 
markägaren Leif Persson en större vattenvårdsåtgärd 
utmed Vegeås dalgång. Vegeås åfåra som idag går 
som ett rakt streck genom landskapet kommer att 
återfå sin slingrande form. 
Marken på området sänks så att vatten kan svämma 
över vid höga flöden och ett antal mindre våtmarker 
anläggs vilka kommer hålla vatten året om. Utöver att 
återskapa sällsynta naturmiljöer kommer vattenriket 
bidra med ekosystemtjänster såsom kolinlagring, 
näringsupptag och flödesreglering vid kraftiga regn 
och torka.

Arbetet inleddes i slutet av 2021 och beräknas vara 
klart hösten 2022.

Vi guidas av Fredrik Lundblad som är entreprenör  
i projektet. Vi bjuder på grillad korv och kaffe. 

När: Torsdag 12 maj kl. 18.00- 21.00
Anmälan krävs: Anmäl ditt deltagande till Kjell, 
tel. 070-881 08 41 via SMS senast den 10 maj.
Plats: Vi samlas vid Vegeå utmed Söderåsvägen. 
Om du kommer med bil så parkera mittemot kyrkan 
och gå Söderåsvägen upp till Vegeå.
Kontakt: Fredrik 070-540 16 56 och 
Kjell Wahlström 070-881 08 41
Arrangör: Naturvårdsföreningen i Svalöv

Röstånga turistinformation har 
öppnat för säsongen
Turistinformationen i Röstånga har nu öppnat upp för 
säsongen. Här kan du få tips och inspiration på fina 
upplevelser runt hela Söderåsen. Och missa inte årets 
första konstutställning! 

Under april månad ställer Katalin Szalay ut färgglada 
akrylmålningar i turistinformationens lokaler.

Fram till den 6 juni har vi öppet tre dagar i veckan:
fredagar: kl 10-16, lördagar och söndagar: kl 10-15
(Helgdagar har vi öppet som lördag-söndag.)

Varmt välkommen till oss och ut i naturen!

Ytterligare tips och inspiration finns på 
www.soderasen.com.

Det brukar bjudas på krumsprång och glädjetjut 
från både kor och besökare när Svalöfs 
gymnasiums kor släpps ut på grönbete. Efter två 
år utan publik på grund av corona-restriktioner, 
kan skolan i år åter välkomna besökare på kosläpp.

Släppet sker den 13 maj, vilket är lite senare än det 
brukar vara. 
 - Det beror på att vi håller på att installera ett nytt 
mjölkningssystem. Mjölkgropen håller på att bytas ut till 
en mjölkrobot och korna måste lära sig hur den fungerar 
innan de kan släppas ut på bete, säger Ewie Pålsson, 
driftsledare på mjölkproduktionen, Svalöfs gymnasium.

I gengäld får korna gå ute lite längre innan de tas in i 
höst.

Klockan 10.00  räknar Svalöfs gymnasiums rektor Lena 
Hansson, traditionsenligt ner tillsammans med publiken 
och stalldörrana öppnas.
 - Det känns väldigt roligt att kunna bjuda in till kosläpp 
igen, säger Lena Hansson.

I fredags togs de första symboliska spadtagen 
för södra området på Lantlyckan i Svalövs tätort. 
Utbyggnaden som nu startar är ett av kommunens 
största projekt de senaste decennierna.

- Det är en mycket stor dag och det är glädjande att vi 
nu sätter igång ett av våra största utbyggnadsområden 
i Svalövs kommun. Med Lantlyckan bygger kom-
munen och exploatörerna för en positiv framtid 
som gynnar alla, säger Stefan Pettersson (M), 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Det som inleds på Lantlyckan är markförberedande 
arbete inför kommande byggnation av bostäder och 
serviceboende på södra delen av området.

När södra området står färdigt kommer kommunen 
att kunna erbjuda ett modernt och ändamålsriktigt 
serviceboende som rymmer 40 stycken särskilda 
boenden samt 20 stycken trygghetsboenden. Till detta 

kommer det också byggas kontor och administrativa 
lokaler för vård- och omsorgsverksamheten.

- Det händer mycket positiva saker i kommunen 
och det känns extra bra att vi nu är i gång på 
Lantlyckan också. När det är färdigt kommer det att 
vara utvecklande för hela kommunen. Det kommer 
att öka vår attraktivitet som kommun att flytta till, 
vilket i förlängningen ger förutsättning för ett utökat 
serviceutbud för våra kommuninvånare, säger Teddy 
Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Detaljplanering för områdets norra del pågår. När 
hela området är utbyggt ska Lantlyckan även ge plats 
åt en variation av bostäder: flerfamiljshus och radhus. 
De gröna värdena är centrala i området. Med ett 
genomgående grönt stråk för cyklister och fotgängare 
samt öppen dagvattenhantering skapas en lugn miljö 
på hela Lantlyckan-området.

Ett första spadtag för Lantlyckan

Följ med ut och upplev Vattenriket i Kågeröd

Utspring. Den 13 maj klockan 10.00 springer Svalöfs 
gymnasiums kor ut. Foto: Åsa Meierkord

Fritt fram att se 
korna springa ut

Från vänster i bild: 
Johan Åkesson från 
Bo Ahlquist Maskin AB 
och Stefan Pettersson, 
samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande, framför Teddy 
Nilsson, kommunstyrelsens 
ordförande, i grävmaskinen 
i färd med att ta de första 
spadtagen. 


