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Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Namntävling för dagverksamhet i Teckomatorp
Vård och omsorg planerar för en omstart av dagverksamheten för personer med kognitiv sjukdom (demens) i Teckomatorp.
Vi har nu börjat modernisera den tidigare dagverksamheten på Ängslyckan. Målet är att öppna en varm
och inbjudande mötesplats för dig som lever med
kognitiv sjukdom. I samband med nyöppningen vill
vi ta tillfället i akt att ge verksamheten ett nytt namn.
Därför bjuder vi nu in alla kommuninvånare att komma
med namnförslag.
Vad tycker du skulle vara ett passande namn på
dagverksamheten?

Tävling

Nya vädervarningar införs
Från och med april 2021 benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och
röd varning. Röd varning är den allvarligaste
graden.

Med de nya varningarna blir det enklare att förstå vilka
problem som vädret kan orsaka. Val av varningsnivå
kommer nämligen göras utifrån de konsekvenser som
väntas uppstå i ett visst område. Samma väder kan
som bekant få olika konsekvenser på olika platser: 20
centimeter snö i ett storstadsområde ger till exempel
helt andra konsekvenser än 20 centimeter i fjällen.
Därför kommer samma snömängd kunna ge en högre
varningsnivå i storstadsområdet än i fjällen. På så sätt
blir varningarna för besvärligt väder mer anpassade
för dig där du är just nu – och du kan lättare fatta rätt
beslut och förbereda dig på ett bra sätt. Detta bidrar
i sin tur till minskad sårbarhet och ökad säkerhet i
samhället.

GUL VARNING
Vad ska du göra?

• Var uppmärksam – särskilt på väderkänsliga platser.
• Vidta lämpliga förebyggande åtgärder om du bor 		
eller vistas i ett utsatt område eller tillhör en
riskgrupp.

Det förväntade vädret kan innebära
•
•
•
•

Konsekvenser för samhället.
Vissa risker för allmänheten.
Vissa skador på egendom och miljö
Störningar i en del samhällsfunktioner

ORANGE VARNING
Vad ska du göra?

• Undvik att exponera dig för vädret.
• Vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att minska
konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära

• Allvarliga konsekvenser för samhället.
• Allvarliga skador på egendom och miljö
• Störningar i samhällsfunktioner.

RÖD VARNING
Vad ska du göra?

• Avstå helt från att exponera dig för vädret.
• Vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för miljö, liv och egendom.

Det förväntade vädret kan innebära

• Mycket allvarliga konsekvenser för samhället. Stor
fara för allmänheten.
• Mycket allvarliga skador på egendom och miljö.
• Omfattande störningar i samhällsfunktioner.

FÖLJ VÄDERVARNINGARNA

• Appen SMHI Väder
Prenumerera på varningar som push-notiser.
• smhi.se
Väderkartor, förklaringar, kommentar från meteorologen med mera.
• Sveriges Radio P1 och P4
Regelbundna rapporteringar om aktuellt varningsläge.

Skicka in ditt namnförslag med en kort motivering till
varför just ditt namn är passande. Motiveringen får
vara maximalt fem meningar.
Förslaget skickas till demenssjuksköterska Ulrika
Granér: ulrika.graner@svalov.se, alternativt via
post till: Svalövs kommun, Ulrika Granér, Solgården,
268 80 Svalöv
Tävlingen pågår fram till söndagen den 7 mars.
En jury väljer ut det bästa namnförslaget, som därmed
blir verksamhetens nya namn. Juryns beslut kan inte
överklagas. Den som skickat in det vinnande förslaget
belönas med en gåva samt inbjudes till att delta vid
invigningen av dagverksamheten.
För att kunna bjudas in om du vinner tävlingen, behöver
du ange ditt namn och telefonnummer eller e-post.
Vill du bara lämna in förslag utan att delta i tävlingen,
behöver du inte lämna några personuppgifter.
Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Det är enbart demenssjuksköterska och jurymedlemmarna som kommer ta del av personuppgifterna. Dina angivna
personuppgifter sparas under perioden som tävlingen pågår och
kommer sedan raderas. Personuppgiftsansvarig: Vård- och omsorgsnämnden. Har du frågor eller synpunkter gällande hanteringen
av personuppgifter, vänligen kontakta: info@svalov.se, kommunens
växel 0418-47 50 00 eller: Svalövs kommun, Vård- och omsorgsnämnden, 268 80 Svalöv

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

Sista ansökningsdatum

Sommarjobba inom Vård
och omsorg & LSS
Skolsjuksköterska
Stödpedagog till LSS boende
Biståndshandläggare (sommarvikarie)

2021-02-28
2021-03-09
2021-03-10
2021-04-30

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

Stäng av motorn – det tjänar både du, din och andras hälsa och miljön på!
Onödig tomgångskörning kostar både pengar
och ger upphov till utsläpp av avgaser som är
både miljö- och hälsoskadliga.
Avgaser från tomgångskörning kan leda till
hälsoproblem då de innehåller cancerogena ämnen
och kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem.
Vid tomgångskörning utanför exempelvis skolor och
daghem kan avgaserna sugas in via ventilationen och
orsaka besvär för de som vistas i lokalerna. Bullret
från ett fordon på tomgång kan även upplevas som
störande. Fordonsavgaser bidrar också till växtskador,
övergödning, försurning och klimatförändringar.

Undvik därför tomgångskörning så långt som möjligt,
speciellt när bilen är kall eftersom avgaserna då är
som giftigast. Om du vintertid behöver skrapa frost på
rutorna så gör det innan du startar bilen.
Svalövs kommun har i ”Lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön” beslutat att en
förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon
får hållas igång utomhus i högst en minut.
Bidra till en bättre luftkvalitet i vår kommun genom att
undvika tomgångskörning!
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