Informerar

Nominera till
Miljöpriset 2017
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Olof Röstin (M) och kommunekolog Charlotte Lundberg
vill påminna kommunens invånare att det ännu
inte är försent att nominera eller ansöka till årets
miljöpris.
– Att vi som kommun delar ut ett miljöpris tycker jag är viktigt.
Det sänder tydliga signaler i form av erkänsla och uppmuntran för de värdefulla insatser som utförs av våra kommuninvånare när det gäller natur- och miljövård, säger Olof Röstin.
Miljöpriset delas ut till enskild person, skolklass, förening,
företag eller annan grupp. Priset delas endast ut till personer som är bosatta i Svalövs kommun eller till skolklasser,
föreningar, företag eller grupper som har sin verksamhet i
kommunen.
– Det är viktigt att lyfta fram personer eller verksamheter
i kommunen som gör en bra insats för miljön och naturen.
Detta kan inspirera våra invånare och kommunen som verksamhet att ständigt arbetar för att uppnå Sveriges uppsatta
miljömål, säger kommunekolog Charlotte Lundberg.
Det är samhällsbyggnadsnämnden som utser pristagaren
och flera pristagare kan utses varje år. Dessutom kan samma
pristagare tilldelas utmärkelsen flera gånger. Dock inte inom
ett intervall på fem år mellan utdelningarna. Miljöpriset delas
ut i samband med kommunfullmäktiges möte i december.
OBS! Sista datum för att lämna förslag är den 15 november! Samhällsbyggnadsnämnden har också rätt att komplettera med egna förslag.

Lämna förslag med vanlig post
Använd ansökningsblanketten som finns på www.svalov.
se, sök på ”Miljöpris” i sökmotorn på webbplatsen. Ansökan
skickas till: Svalövs kommun, 268 80 Svalöv. Märk kuvertet
med "Miljöpris".
Lämnas förslag vi e-post
Du kan också mejla in ditt förslag till kommunekolog Charlotte Lundberg, charlotte.lundberg@svalov.se, och då ska
mejlet innehålla följande:
Kandidatens namn, adress och telefon.
Beskrivning om varför hen sak tilldelas miljöpriset.
Förslagslämnarens underskrift, namn, adress och telefon.

Relaterad information: Läs mer om Sveriges miljömål på www.miljomal.se.

Mobila kontorets verksamhet helt inställt
Polisens mobila kontor är tillsvidare helt inställt
på grund av sprängningen mot polishuset i Helsingborg.
Alla schemalagda tider i Svalövs kommun och LPO Klippan
är för närvarande inställda.

Använd reflex!

Syns du inte finns du inte – använd reflex. Det är viktigt
att du har reflexer på dig när du går eller cyklar i mörker.
Utan reflexer är du mycket svår att upptäcka, både i stan
och på landsbygd. Reflexerna gör nytta året runt, inte
bara på vintern.
Därför ska du bära reflex
En bra reflex syns i mörker eller under dåliga siktförhållanden när den träffas av ljuset från en strålkastare på
en bil. Det beror på att reflexerna återkastar det starka
skenet från strålkastaren. Om du har mörka kläder på
dig upptäcker en bil med halvljus dig på cirka 20 meters
avstånd och om du har ljusa kläder syns du från 60 meter. Om du har reflex på dig ser bilen dig redan på 125
meters avstånd.
Du syns ännu sämre på vintern och vid vått väglag.
Dessutom blir bilens bromssträcka längre, ofta 2-4 gånger längre, än vid normalt väglag.
Så bär du reflex
När du rör dig i trafiken är det viktigt att synas från alla
håll. Reflexer syns bäst om de är i rörelse. Därför är det
bra om en av reflexerna hänger i ett snöre, och att sätta
några av dem runt armar och ben. Det finns så kallade
”slap wraps” att köpa för detta. Det är också bra om reflexerna sitter lågt. Då syns du bättre.
Reflexväst är bra men kan kompletteras med reflexband
kring armar och ben. På små barn syns reflexer mycket
bra eftersom de ofta är i hela halvljusets ljusområde.
På Räddningstjänsten Skåne Nordväst kan du läsa
mer om hur viktigt det är att bära en reflex: www.rsnv.se

Fordonet kommer att fungera som tillfällig reception i Helsingborg tillsdess att ordinarie reception eller annan lösning
är på plats.
När mobila kontoret återupptar sin verksamhet i Svalövs
kommun meddelas detta här på kommunens hemsida och
här i Papperstidningen.

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

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.

Vill du bli god man
eller förvaltare?

Nu söker vi dig som är intresserad av att bli god
man eller förvaltare för vuxna personer i behov av
hjälp och stöd.
Uppdraget som god man/förvaltare kan innefatta att:
bevaka rätt, till exempel att bevaka huvudmannens intressen i samband med lägenhetsförsäljning eller -avveckling,
bouppteckning/arvskifte eller ansökan om exempelvis vård
och annat boende eller olika slags bidrag
n förvalta egendom, avser ekonomin i sin helhet, dvs. inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Uppdraget kan också
begränsas till att endast avse en viss del av huvudmannens
egendom som till exempel en fastighet eller ett arv
n sörja för person, att tillse att den sociala situationen fungerar på ett tillfredsställande sätt, exempelvis genom personlig
kontakt med huvudmannen, dennes anhöriga och eventuell
vårdpersonal.
n

Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare lämnar
du en intresseanmälan till överförmyndarnämnden. På www.
svalov.se/godman kan du läsa mer om uppdraget och ladda
ner intresseanmälan.
Alla blivande ställföreträdare kontrolleras i Rikspolisstyrelsens belastningsregister samt hos kreditinstitut för uppgift
om eventuella betalningsanmärkningar.
Uppdraget är arvoderat och utbildning samt handbok erbjuds.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel			
Sista ansökningsdag
n Förskollärare, Björkhälls		
2017-11-01
förskola, Röstånga
n Anhörigsamordnare		 2017-11-03
n Undersköterska, Hemteamet
2017-11-06
n Anhörigsamordnare		 2017-11-03
n Förskollärare/Lärare i förskolan
2017-11-12
n Arbetsterapeut			2017-11-12
n Socialsekreterare, barn		
2017-11-15
n Lärare, åk 1-7, Parkskolan		
2017-11-15
n Demenssjuksköterska		
2017-11-15
n Förskollärare			2017-11-17
n Gymnasielärare i Sv. + annat ämne, 2017-11-19
Svalöfs gymnasium
n Timvikarier inom förskola, skola
2017-11-30
och fritidshem
n Sjuksköterska dag		
2017-11-30
n Fysioterapeut/Sjukgymnast
2017-12-17
n Undersköterska, vikarie inom
2017-12-31
Vård och omsorg
n Vårdare, timanställd vikarie
2017-12-31
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se
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