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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Just nu pågår de sista förberedelserna inför 
Röstångabadets öppning, som är planerad 
till pingsthelgen 4-5 juni.
- Vi har under året arbetat hårt med att åtgärda de fel 
och brister som tvingade badet att hålla stängt förra 
säsongen. Fokus har varit säkerhet för våra besökare, 
personal och miljön, säger Fredrika Eklund, parkchef i 
Svalövs kommun. 

Besiktning av badet görs den 1 juni för att bland annat 
kontrollera vattenkvaliteten och hur många badgäster 
som kan bada samtidigt.

Badets öppettider är kl.10-18 alla dagar i veckan, från 
pingst till 31 augusti. 

Vi ser fram emot en härlig badsommar - välkomna hit!

Välkommen till kommunens 
informationsträffar!
Kommunfullmäktiges presidium bjuder in allmänhet 
och förtroendevalda till informationsträffar. 

När: 8 juni kl. 18.00
Var: Linåkerskolan i Svalöv
Kommunen informerar om vård och omsorg samt 
social sektor. 

När: 15 juni kl. 18.00
Var: Linåkerskolan i Svalöv
Kommunen informerar om utbildningssektorn.

Sektorschefer och verksamhetschefer är på plats och 
kommer hålla en föredragning på cirka 30 minuter och 
är sedan tillgängliga för frågor i cirka 60 minuter.

Välkomna!

Ingrid Ekström (SD), Kommunfullmäktiges ordförande

Avslutning i Senior 
Sport School
På onsdagen den 18 maj var det avslutning för 
denna terminens Senior Sport School som under 
12 veckor träffats två gånger i veckan. 

Träffarna har varit uppdelade med ett teoripass och 
ett aktivitetspass i veckan som varit på olika platser i 
kommunen med de 25 deltagarna. Gruppen har letts 
av Gun och Christer Hedin som återigen tagit sig an 
uppdraget med bravur.

- En härlig grupp att få följa och med oerhört engagerade 
och kompetenta lärare, säger Johan Cöster som är 
projektledare från kommunen.

Inför hösten finns det redan nu planer på en ny grupp 
med samma upplägg.

Säkra besök på vård- 
och omsorgsboenden
Smittspridningen av covid-19 i samhället är nu på 
en låg nivå, immuniteten mot allvarlig infektion är 
hög i befolkningen och de kliniska konsekvenserna 
av covid-19 infektion därmed betydligt mindre än 
tidigare under pandemin.

Sektor vård och omsorg samt LSS har under hela 
pandemin följt rekommendationer från centrala 
myndigheter. Nu har rekommendationen om kontinuerlig 
användning av munskydd i patientnära vård tagits 
bort. Rekommendationen baseras på den nuvarande 
situationen och kan komma att ändras beroende på hur 
smittspridningen av covid-19 utvecklas.

Besök till boendet behöver inte längre förbokas eller 
förannonseras på annat sätt.

Rutin för säkra besök

• Stanna alltid hemma vid symtom på sjukdom såsom  
 feber, hosta, halsont, snuva, illamående, diarré,  
 magsmärtor, huvudvärk eller sjukdomskänsla.

• Håll avstånd till andra brukare och personal i  
 gemensamhetsutrymme samt undvik trängsel i  
 samband med besök.

• Ha god handhygien, handsprit kommer att finnas  
 tillgängligt på boendet.

• Tänk på att hålla avstånd, att vara nära varandra kan  
 öka risken för smitta.

Vi önskar förståelse för att det kan ske snabba förändringar 
av besöksrutinen, exempelvis att en avdelning behöver 
stängas vid misstänkt smitta eller om myndigheternas 
rekommendationer ändras.

 
 Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel Sista ansökningsdatum
Timvikarier till Vård och omsorg & LSS 2022-06-06
Enhetschef särskilt boende 2022-06-12
Sommarvikariat  
undersköterskor/vårdbiträden 2022-06-12
Skolpsykolog 2022-06-15
Timvikarier till äldreboende 2022-06-15
Undersköterska till team Åsen 2022-06-17
Kock, timvikarier till Måltidsservice 2022-06-30 
Leg arbetsterapeut med hjärta  
för hemsjukvården 2022-07-15
Leg fysioterapeut 2022-07-15
Leg sjuksköterska 2022-07-15
Kreativ och erfaren kock till Måltidsservice  2022-08-31
1:a kock/måltidsutvecklare till Måltidsservice 2022-08-31
Kontaktperson 2022-08-31
Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

I väntan på badgäster.   

På bilden syns alla glada deltagare i vårens omgång av Senior 
Sport School. 

Premiär för Röstångabadet


