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Glädjande besked

för Teckomatorp och saneringen
av BT Kemi-området
Nu är det äntligen klart! Naturvårdsverket har nu
beviljat de statliga medel som krävs för att inleda
och slutföra saneringen av södra delen av området runt BT Kemis gamla fabrik i Teckomatorp.
Det har varit en del turer fram och tillbaka. Vid en tidpunkt
fanns det en stor osäkerhet kring när projektet skulle kunna
slutföras.
Men det var vid gårdagens möte med Annika Jansson, enhetschef Naturvårdsverket, och Magdalena Gleisner, handläggare Naturvårdsverket, som Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande, och kommunchef Stefan Larsson
mottog Naturvårdsverkets generaldirektörs beslut i ärendet
om att bevilja pengarna i sin helhet.
– Beskedet är verkligen glädjande för Svalövs kommun
och Teckomatorp att vi nu äntligen kan se ett slut på den miljöskandal som inleddes för över 40 år sedan. Det var osäkert
in i det sista om vi skulle få de medel vi ansökt om. Men nu är
vi där, vilket är fantastiskt, säger Birgitta Jönsson.

Totalt rör det sig om 170,7 miljoner kronor i statliga bidrag
som nu beviljats för åren 2018-2023. Detta innebär att projektet för 2018 kommer att få bidrag för att upprätthålla den
skyddspumpning som pågått i ett antal år. 2019 kommer att
bli ett planeringsår för det operativa saneringsarbetet som
kommer att utföras under perioden 2020 till 2021.
– Att saneringens slutförande 2021 sammanfaller med att
Söderåsbanan öppnas för Pågatågstrafik är väldigt lyckosamt och bra tajmat. Vi ser redan nu en positiv inflyttning i
kommunen och i Teckomatorp och med dessa positiva nyheter är jag helt säker på att Svalövs kommun kommer att ytterligare stärka sin position i Skåne som en attraktiv kommun
att bo, leva och arbeta i, säger Birgitta Jönsson.
Hans-Inge Svensson (S), ordförande BT Kemi Efterbehandling, är också mycket glad över beskedet.
– Detta är väldigt glädjande att Naturvårdsverket beviljat
medlen och att vi nu kan komma igång med den tidplan vi
tidigare också varit överens om. Glädjande är det också för
Teckomatorpsborna att vi äntligen får ett slut på denna affär,
säger Hans-Inge Svensson.

Hjälp oss utveckla
Röstånga turistinformation
Varje år besöker ungefär 400 000 turister, skolelever och naturintresserade Söderåsens Nationalpark - och vid den södra entrén till nationalparken ligger Röstånga Turistinformation som mellan
påsk och mitten av oktober varje år får besök av
ungefär 11 000 personer.
Det svarta trähuset med stora glasytor, levande tak och utsikt rakt ut i naturen står dock tomt under vinterhalvåret och
frågan är om vi skulle kunna utnyttja det till mer än vad vi
gör idag?
Vi vill gärna ha dina tankar och idéer på hur vi kan utveckla
verksamheten och fylla lokalerna med både mer innehåll och
fler besökare.
Hur kan vi få ännu fler människor att besöka turistinformationen i Röstånga? Kan vi använda de fantastiska lokalerna i
fler sammanhang än vad vi gör idag? Och hur kan vi se till att
huset inte behöver stå tomt under vinterhalvåret?
Onsdagen den 22 november och torsdagen den 30 november öppnar vi dörrarna på turistinformationen för en allmän

diskussion kring framtiden. Mellan klockan 18-20 hoppas vi
på att få ta del av dina idéer.
Välkommen!
Vi bjuder på kaffe och macka.
Föranmäla dig senast den 17 november till:
E-post: helena.k.svensson@svalov.se
Tel: 0413-47 53 97

Stiftelsen August
Christerssons stipendiefond

Var finns jobben?

Lämnar stipendier åt skötsamma, flitiga och begåvade
ungdomar vid folkhögskola eller lantmannaskola samt
för av staten eller landstinget övervakade hushålls-, lantbruks-, mejeri- och trädgårdsskolor. Sökanden skall vara
folkbokförd inom Svalövs kommun, företrädesvis i Norrvidinge, men även sökande som varit tvungen att folkbokföra sig på annan ort på grund av studierna, kan
komma ifråga.
Skriv ett kort men tydligt brev med motivering till varför
du bör få bidrag. Bifoga studieintyg eller annat som styrker din ansökan samt personbevis. Inga formella krav i
övrigt ställs på ansökan men den ska innehålla nödvändiga kontaktuppgifter.
Ansökan sänds digitalt till stiftelser@svalov.se eller postas till Stiftelsen August Christerssons stipendiefond,
Svalövs kommun, 268 80 Svalöv och ska vara inkommen senast den 31 december 2017.

Föreläsningen tar upp frågor som hur arbetsmarknaden ser
ut, varför jag behöver slutförd gymnasieutbildning, vad kan
arbetsförmedlingen hjälpa till med och vad behöver du göra
på egen hand.
När: måndag 20 november, kl. 17.00–18.00.
Plats: Svalegatan 25, Svalöv.
Föreläsare: Arbetsförmedlingen.
Arrangör: Arbetsmarknadsenheten i Svalövs kommun.
Välkomna!

Föreläsning för dig som ung

Landskamp
i handboll
– damer U17

Kom och heja fram våra svenska landslagstjejer i landskampen mot Danmark.
När: onsdag 22 november. Matchstart kl. 18.00
Var: Heleneborgshallen, Svalöv. Entré: gratis
Välkomna!

Ge inte inbrottstjuven chansen
I samband med den mörka årstiden ökar också bostadsinbrotten. Därför vill Polisen och
Svalövs kommun ge några konkreta brottsförebyggande åtgärder för hur du håller inbrottstjuven utestängd från din bostad.
I Svalövs kommun har vi inte många bostadsinbrott, men
varje inbrott är ett för mycket. Ta därför för vana att alltid
låsa ytterdörren även om du är hemma. Tjuvar kontrollerar ofta om dörrar är låsta och vi förvarar gärna handväskor, plånböcker och nycklar nära ytterdörren. Det är
ett lätt byte för tjuven.
Var också försiktig med att släppa in någon okänd person i bostaden. Många äldre personer får besök av falska myndighetsrepresentanter eller andra personer som
hittar på anledningar att få komma in i bostaden med det
enda syftet att stjäla. Var gärna kritisk. Begär legitimation och försök att kontrollera den. Alla tjänstelegitimationer är försedda med telefonnummer för kontroll.
Goda råd för att minska risken för inbrott:
n Lås och stäng ordentligt. Vädringshaspar skyddar
inte mot tjuven, stäng alltså alla fönster även på ovanvåningen. Lås fast din stege, så den inte kan användas för
att klättra upp på andra våningen.
n Lämnar du bostaden för kortare ärenden så låt Tv:n
stå på och låt lampor vara tända. Om man till exempel
har en grind och den är stängd när man är hemma så
stäng även när man är borta.
n Är du borta flera dagar så använd gärna timer till dina
lampor, TV och liknande. Låna en bil och ställ på uppfarten om det brukar stå en bil där i vanliga fall. Be grannar skotta och gå i snön om det har snöat och se naturligtvis till att post och tidning inte ligger kvar i brevlådan.
n Larm är naturligtvis också bra och märkning med
exempelvis modern DNA-teknik, även kallat ”smart water”, vilket man då också tydligt skall informera om via
dekaler på utsidan av sin bostad.
n Annonsera inte din frånvaro och semester på sociala
medier.
– Sist men inte minst, prata med grannar och be dem
hålla koll. Anteckna bilnummer på okända bilar som rör sig
i området. Meddela gärna polisen dessa via polisen.se,
säger Björn Johnsson, kommunpolis i Svalövs kommun.

Onsdagscafé på Solgården
Underhållning med Österlenarna Knut och Johan.
När: onsdagen den 22 november, kl. 14.30.
Var: Solgårdens äldreboende, Svalöv.
Pris: 60 kronor, inkl. kaffe och kakor.
Välkomna!
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