Informerar

Gata & Park informerar
Just nu är det en härlig tid när det växer och frodas i våra trädgårdar
och ute i naturen. Tyvärr kan det ibland bli lite för mycket av
det goda och då finns det risk att buskar, träd och annan växtlighet, både på tomtmark och allmän plats växer sig för höga eller
breda och därmed skymmer sikten i trafiken.
Vi är tacksamma om ni kan hjälpa oss att förbättra trafiksäkerheten i vår kommun.Detta är en enkel uppgift om ni känner till
nedanstående fakta.
Generellt gäller att växtlighet inte får
hänga ut utanför tomtgränsen. Olika
regler gäller beroende på vilken
trafiksituation som finns utanför er
fastighet. Nedan ser ni de mått Ni har
att följa:
• Om er fastighet angränsar mot
gångbana så skall det vara full
framkomlighet på hela gångbanan.
Växtlighet får ej hänga ut och hindra
framkomligheten. Utöver detta ska det
vara fritt 2,5 meter från gångbanan
och uppåt. Träd och höga buskar får
inte hänga ner inom detta område.
• Om er fastighet angränsar mot
gång- och cykelbana så skall det vara
full framkomlighet på hela gång- och
cykelbanan. Växtlighet får ej hänga ut
och hindra framkomligheten. Utöver
detta ska det vara fritt 3,2 meter från
gång- och cykelbanan och uppåt.
Träd och höga buskar får inte hänga
ner inom detta område.
• Om er fastighet angränsar mot
gata, skall det vara full framkomlighet
på hela gatan inklusive motlutet,
alltså den del av gatan som har en
svagt upphöjd lutning. Denna kan
vara av antingen asfalt eller grus.
Växtlighet får inte hänga ut och hindra
framkomligheten. Utöver detta så ska
det vara fritt 4,6 meter från gatan och
uppåt. Träd och höga buskar får inte
hänga ner inom detta område.
De fastighetsägare som har en
gångbana utanför sin fastighet har
ansvar för renhållningen av denna yta.
Detta innebär att ogräs rensas bort,
skräp omhändertas och eventuella
brunnsgaller hålls rena.

Utöver ovanstående finns det även
åtgärder som behöver utföras när
man äger en hörnfastighet. Nedan
ser ni de mått man har att följa på
dessa platser.

10 m i vardera riktning i korsningen.
Ingen växtlighet inom den triangel
som måtten skapar får vara högre än
80 cm. Detta för att trafikanter ska
hinna se korsande trafik i god tid innan
korsningen så olyckor förhindras.

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Nytt majoritetsförhållande
i kommunfullmäktige

Då Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ingått ett valtekniskt samarbete så har majoritetsförhållandet i
kommunfullmäktige förändrats, vilket medför att
en rad poster i kommunens nämnder och styrelser
väljs om.
Vid fullmäktigemötet den 17 juni valdes följande fullmäktigeoch kommunstyrelsepresidium:
Kommunfullmäktiges presidium
Ordförande: Ann Pettersson, Moderaterna
1:e vice ordförande: Ingrid Ekström, Sverigedemokraterna
2:e vice ordförande: Claes Hallberg, Socialdemokraterna

Om ni har en fastighet med utfart
mot gatan får växtligheten inte vara
högre än 80 cm. Detta gäller 2,5 meter
utmed gångbana/väg samt lika långt
in mot er fastighet. Ingen växtlighet
inom den triangel som måtten skapar
får vara högre än 80 cm. Detta för att
ni skall kunna se de trafikanter som
kommer på gångbanan/vägen när ni
kör ut från er fastighet.

Om ni har en fastighet med hörntomt mot gata och gång- och cykelbana får växtligheten inte vara
högre än 80 cm inom det måttsatta
området. Detta gäller 10 meter utmed
gatan och 5 meter utmed gång- och
cykelbanan. Ingen växtlighet inom
den triangel som måtten skapar får
vara högre än 80 cm. Detta för att
trafikanter ska hinna se korsande
trafik i god tid innan korsningen så
olyckor förhindras.
Om man som boende inom Svalövs
kommun har noterat någon allmän
plats, naturmark eller liknande där
åtgärder behöver utföras enligt
ovanstående så är Gata & Park
tacksamma för information om detta.

Om ni har en fastighet med hörntomt
mot enbart gator får växtligheten inte
vara högre än 80 cm. Detta gäller

Bygglovsavdelningen har
ändrade telefontider i sommar
Under veckorna 28-35 (8 juli – 1 september) har vi
ändrade telefontider.
Under dessa sommarveckor har vi telefontid:
Tisdag: kl. 13.00-15.00
Onsdag: kl. 09.30-11.30
Kontakta oss gärna på: Tel: 0418-47 50 98
Övriga tider hänvisar vi till vår bygglovsmail.
E-post: bygglov@svalov.se
Trevlig sommar!

Notering: Under hösten har politiken för avsikt att ändra
reglementet och återgå till ett oppositionsråd
Det genomfördes även en rad val till presidierna i
bildningsnämnden, bygg- och räddningsnämnden, BT Kemi
Efterbehandling, krisledningsnämnden, Socialnämnden,
valberedningsnämnden och valnämnden.
De nya nämndernas och styrelsernas sammansättning
finns presenterade på www.svalov.se under fliken
Kommun & politik.
De nya valen gäller från och med den 1 juli 2019.

Vid frågor, kontakta Gata & Park, vard
kl 10-12, tel 0418-47 51 23
Tillsammans gör vi Svalövs kommun
till en attraktiv boendekommun.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

Kommunstyrelsens presidium
Ordförande: Teddy Nilsson, Sverigedemokraterna
Vice ordförande: Angelie Fröjd, Moderaterna
Oppositionsråd: Jan Zielinski, Socialdemokraterna
Oppositionsråd: Fredrik Jönsson, Centerpartiet

Sista ansökningsdatum

• Timvikarie inom Vård och Omsorg, LSS 2019-06-30
• Förvaltningsekonom
2019-07-07
• Sjuksköterska 60% till Svalöfs gymnasium 2019-07-14
• Sjuksköterska
2019-07-21
• Förskollärare till område Teckomatorp
2019-07-28
• Timvikarier till område Billeberga/Tågarp 2019-08-11
Du hittar även information om lediga jobb hos oss på
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

Utflykt eller semester? I Skåne har vi fantastiska
platser att besöka. Att resa med buss och tåg är
trevligt, enkelt, hållbart och ekonomiskt. För dig
som är färdtjänstberättigad är resorna gratis i
kollektivtrafiken.
Restips och inspiration om bad, evenemang, familj, kultur,
historia, mat, dryck och sevärdheter finns på: https://
sommarbiljetten.skanetrafiken.se/inspiration
Vi önskar dig en härlig sommar!
Skånetrafiken Serviceresor

Business to business

Företagsmässa i Heleneborgshallen!

2019

SVALÖVSMÄSSAN

Fredag 27/9, kl. 10-17

Över 90 företag från olika branscher - Mattorg - Hoppborgar för de små!

Öppet för allmänheten
Lördag 28/9, kl. 10-16

Välkomna!
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