Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Nya vädervarningar införs
SMHI går över till ett nytt vädervarningssystem,
med gul, orange och röd varning, från och med den
27 april kl. 12.00. 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.
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.

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.

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

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.

Helgmat för seniorer
Nu är Måltidsservice helgkasse tillbaka inför
Kristi Himmelsfärdshelgen. Erbjudandet gäller
dig som är 65+ och boende i Svalövs kommun.

Kommunfullmäktige sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde
i kommunhuset, Svalöv, måndagen den 26 april
2021, kl. 18.30.

Maträtterna är lagade från grunden och packas
nerkylda till dig i miljövänligt förpackningsmaterial.
Måltiderna värmer du sedan själv hemma, precis när
det passar dig.

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
• Allmänhetens frågestund
• Årsredovisning för Svalövs kommun 2020
• Kompletteringsbudget för 2021

Måltiderna hämtas onsdagen den 12 maj från kl.12.00
utanför respektive äldreboende.
Beställ det antal måltider som passar dig.
Pris: 77 kronor per beställd måltid inklusive sallad och
efterrätt.
Välj mellan:
• Lax & Sejﬁlé med potatisstomp, skaldjurssås
& broccoli
• Parmesangratinerad kycklinglårﬁlé dragonsås,
rostad kål & paprika, potatis
• Helstekt kotlettrad med vårgrönsaker, mild
pepparsås & potatiskaka

• Hemgjorda köttbullar med gräddsås, potatismos
& lingonsylt
Beställ senast 7 maj till respektive kök, där du
väljer att hämta dina måltider.
Ängslyckans kök, Teckomatorp, 0418 – 47 52 89
Solgårdens kök, Svalöv, 0418 – 47 51 90
Åsgårdens kök, Kågeröd, 0418 – 47 53 74

Sista ansökningsdatum

Enhetschef vård och omsorg
Djurskötare för vårt stall för mjölkproduktion,
Svalöfs gymnasium
Timvikarier till vård och omsorg & LSS
VD till AB Svalövs Bostäder
Central schemaadministratör
Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd
Trygghets- och säkerhetschef

2021-04-25
2021-04-30
2021-04-30
2021-04-30
2021-05-02
2021-05-04
2021-05-07

Åhörare ombeds dock ha den rådande risken för
smittspridning i beaktande och inte närvara vid
sammanträdet vid uppvisande av sjukdomssymptom.
För den som önskar ﬁnns möjlighet att maila in frågor
angående årsredovisningen till info@svalov.se.
Inkomna frågor kommer att läsas upp och besvaras
under sammanträdet.
Fullmäktiges sammanträden spelas in och det ﬁnns
därmed möjlighet att ta del av svaren i efterhand
via kommunens webbplats www.svalov.se. På
webbplatsen ﬁnns också samtliga handlingar att läsa.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Ekonomichef
Jane Bergman informerar om årsredovisning
avseende 2020, för Svalövs kommun kl. 18.30. Efter
informationen har allmänheten möjlighet att ställa frågor
om årsredovisningen. Frågestunden begränsas till 30
minuter och avser endast detta ärende.

Förskollärare till Teckomatorp
Lärare i tyska och engelska
Lärare i svenska/svenska
som andraspråk och bild
Lärare i matematik/NO och teknik
Lärare i SO-ämnena samt
gärna svenska/sva och/eller engelska

2021-05-09
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31

Kallelse och protokollsutkast ﬁnns också att hämta i
kommunhusets reception.
Ingrid Ekström (SD)
Kommunfullmäktiges ordförande

2021-05-31

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