Informerar

Svenska Stadsnät informerar

Ny chans att ansluta din
fastighet till fibernätet
i kommunens tätorter
Under 2015 och 2016 har Svenska Stadsnät genomfört fiberkampanjer runt om i Svalövs kommun. Kampanjerna har blivit en stor succé och nu
får du som inte redan anslutit dig en ny chans att
ansluta din fastighet till framtidens bredbandsnät.
Svenska Stadsnäts kampanjerbjudande, välj mellan:
n Engångskostnad för en komplett fiberanslutning: 19 900 kr
n Avbetalning i 60 mån: 357 kr/mån (effektiv ränta 2,97 %,
0 kr i startavgift)
En anslutning efter kampanjen kostar för närvarande 29 900
kr så ta chansen nu.
Hembesök – alla hushåll får en personlig kontakt
För att du ska känna dig trygg och få svar på dina frågor

kommer Svenska Stadsnät att besöka alla hushåll. Den rådgivare som besöker dig blir din personliga kontaktperson
som hjälper dig med alla fiberfrågor.

Fiber är en trygg investering med många fördelar:
Valfrihet och låga priser: Via fibernätet kan du välja bredband, TV, telefoni och andra digitala tjänster från många
leverantörer. Detta ger en sund konkurrens som pressar priserna och stimulerar utveckling. Många sparar 1000-lappar
per år.
n Lokal förankring med Telia koncernen i ryggen: Svenska
Stadsnät driver redan stadsnätet i Svalöv kommun och är
starka i regionen. Via ägaren Telia har SSAB de resurser
som krävs för att hålla en hög kvalitet och utveckla nätet.
n Korta bindningstider: Många leverantörer erbjuder korta
bindningstider på tjänsterna. Du kan snabbt och enkelt byta
leverantör om du inte är nöjd eller om behoven förändrats.
n Överlägsen teknik: Fiberoptiskt bredband har en överlägsen prestanda och stabilitet jämfört med annan teknik och kan
skalas upp för att möta nya behov under lång tid framöver.
n En investering som höjer värdet på huset: En bra digital
uppkoppling blir allt viktigare och gör din fastighet mer attraktiv.
Läs mer på www.svenskastadsnat.se, välj område Svalöv
och därefter Utbyggnadsprojekt. Vill du ha kontakt med våra
rådgivare, maila fiberkampanj@svenskastadsnat.se.
Beställ senast den 29/9 2017.
n

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Välkommen till
Öppet Hus med
höstmarknad
Lördagen den 7 oktober, klockan 10-14, bjuder
Svalöfs gymnasium in till Öppet Hus med höstmarknad. Träffa personal & elever på alla våra
program. Mycket att uppleva och prova samt
många utställare på plats.
Framför Svalöfs gymnasiums huvudbyggnad möts du av
en härlig Höstmarknad där du kan köpa närproducerade
grönsaker, blommor, delikatesser, presenter, goda korva, kryddor, Kakor & bröd samt mycket mer.
Du är också välkommen in i vår vackra huvudbyggnad
för att träffa elever och personal på alla våra program
och se våra olika aktiviteter. Det serveras god lunch i
matsalen. Våra verkstäder är öppna på Söderhus och
glöm inte att hälsa på elever & lärare på tävlingsteknikprogrammet på Ring Knutstorp.
Vi arrangerar rundvisning bland våra kor, kalvar, får och
höns. Och missa inte att hälsa på hos alla våra smådjur
i stallarna och vår djurpark - där händer det mycket. Vår
veterinärklinik är öppen och det finns också möjlighet att
hälsa på i hundens hus.
På Felestad visar Jordbrukets-, transport- och anläggningsprogrammet sina fina maskiner. Allt ifrån traktorer,
grävmaskiner till lastbilar.
Det grillas korv och hamburgare till försäljning.
När: lördagen den 7 oktober, kl. 10.00–14.00.
Var: Svalöfs gymnasium, Rönnebergsvägen 8, 268
34 Svalöv, samt på Ring Knutstorp, motorbanan, box
112, 268 05 Kågeröd.
Det blir en fantastisk dag med mycket upplevelser.
Hjärtligt välkommen!

Kommunala aktivitetsansvaret - KAA
Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för dig som är mellan 16-20 år och har gått ut
grundskolan men inte går i gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan.
Vi söker alltså dig som antingen har hoppat av eller aldrig
börjat i gymnasiet och inte har jobb.
Vad kan vi hjälpa till med?
Genom oss kan du få ta del av aktiviteter från kommunens
arbetsmarknadsenhet. Vi erbjuder dig bland annat information och fördjupad vägledning.
Vårt jobb är att hjälpa dig genom att reda ut vad just du ska
satsa på nu och i framtiden. Du får en personlig coach som

Hyr ut bostad till nyanlända

Vi söker dig som vill hyra ut en hel bostad eller del av din
bostad till en ny Svalövsinvånare, så att de kan påbörja sitt
nya liv här i Svalövs kommun. Vid ett eventuellt hyresupplägg
så kommer kommunen självfallet att vara ett stöd i hela
boendeprocessen mellan fastighetsägaren och den boende.
Är du intresserad så tag gärna kontakt med oss för att
får mer information och diskutera formerna samt förutsättningarna för ett sådant upplägg.
Vänligen kontakta:
Eva Hartman, flyktingsamordnare, Tel: 0709-47 50 42

tillsammans med dig kommer fram till hur du kan ta nästa
steg. Det kan till exempel vara studier, arbete eller praktik.
Det är frivilligt att ta del av våra insatser.
Har du frågor och funderingar
Läs gärna mer om KAA på kommunens hemsida. Det går
också bra att kontakta gärna oss och berätta vad du gör i
dagsläget. Tillsammans kommer vi då att titta på olika möjligheter för dig att komma vidare med studier eller praktik.
Kontakt:
Suzana Majetic, arbetsmarknadskonsulent
Tel: 0418-47 50 41
E-post: suzana.majetic@svalov.se

Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel			
Sista ansökningsdag
n Undersköterskor, särskilt boende, 2017-09-19
Solgården i Svalöv
n Fritidspedagog			
2017-09-24
n Kurator på Svalöfs gymnasium
2017-09-24
n Lärare i Sv A			
2017-09-24
n Sjuksköterska dag		
2017-09-30

Polisens mobila kontor

Här får du råd och tips och det går också bra att
få hjälp med att lämna in anmälningar. I stort sett
kan du göra samma saker som i en vanlig polisreception.

Här finns vi:

Vecka 38
Torsdag 21/9
Förmiddag, Röstånga
Eftermiddag, Kågeröd
Vecka 39
Lördag 30/9
Svalövsmässan, kl. 10-17,
Svalöv

Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Söndag 1/10
Svalövsmässan, kl. 10-17,
Svalöv
Vecka 40
Tisdag 3/10
Förmiddag, Teckomatorp
Eftermiddag, Svalöv
Onsdag 4/10
Förmiddag, Röstånga
Eftermiddag, Kågeröd

Var hittar du det mobila kontoret?
nI

Röstånga, Teckomatorp och Svalöv finns det vid
respektive orts ICA-butik.
n I Kågeröd finns det vid parkeringen mitt emot Coop.
n I Billeberga finns det vid scoutstugans parkering.
n I Tågarp finns det på busstorget.
Det kan ske ändringar i schemat i de fall något akut
händer som medför att polisen måste omprioritera
sina resurser.
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