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Information från NSVA

Planerat arbete i Tågarp
Dagvattenledningen från södra sidan av järnvägen och ner i Televägen har konstaterats vara defekt och i behov av att bytas ut. När detta nu görs
ser vi även över resterande rörsträckning ner till
Råån och lägger om denna också, men med en ny
placering.
Under 2014 renoverades den befintliga spillvattenledningen
i Televägen i Tågarp då denna var i dåligt skick. I samband
med detta arbete filmades även den parallellt liggande dagvattenledningen, vilken har sitt utlopp i Råån norr om Televägen. Dagvattenledningen befanns vara i väldigt dåligt skick,
men man väntade med åtgärder då den ansågs inte vara
möjlig att renovera med strumpinfodring, så kallad relining.
Startdatum: 2018-04-16 07:00 Beräknas klart: hösten 2018.
Detta gör vi
Dagvattenledningen kommer att bytas ut i sin helhet, från
söder om järnvägen ända ut till utloppet i Råån. Under järnvägen trycks en ny ledning bredvid den befintliga, varefter
den befintliga ledningen fylls med skumbetong.

Så påverkas du
Entreprenören kommer att arbeta sig metodiskt framåt med
cirka 20 meter uppschaktad väg åt gången. Därför blir tiden
som grävs utanför varje fastighet begränsad. Berörda fastighetsägare kommer alltid ha tillträde till fastigheterna till fots,
men stundtals kommer däremot tillfart med bil att bli kraftigt
begränsad.
Under hela entreprenaden kommer fastigheterna att få
distribution av dricksvatten dock med kortare avbrott under
någon eller några timmar vilka kommer att meddelas i god
tid innan.
Dagtid kommer en del buller och vibrationer från schaktarbetet och från transporter uppstå. Främst då arbetet sker
utanför berörda fastigheter.
Vi ber om förståelse med ovanstående.
Fastighetsägare som finns inom berört området kommer
att kontaktas av ett besiktningsföretag när det närmar sig
entreprenad. Ändamålet med besiktningen är att dokumentera fastighetens skick avseende skador, sprickor och liknande på fasader, murar och dylikt.
Läs mer på: www.nsva.se/driftinfomation/

Premiär för The Academy
Måndagen den 19 mars träffades 15 förväntansfulla deltagare i Svalövs kommunhus. Alla hade de
anmält sig till den nya utbildningssatsningen The
Academy.
Deltagarna bestod av en härlig mix, allt från de som hade
en idé om att starta eget till de som redan driver företag. Under sammanlagt sex tillfällen på våren ska deltagarna få
testa ett lite annorlunda perspektiv på företagande och entreprenörskap än det som vanligtvis erbjuds. Redan vid första träffen kunde deltagarna tydligt märka att det är en upplevelsebaserad utbildning där bland annat känslor och musik
är en viktig del.
– Det var spännande att träffa andra lokala företagare,
och blivande företagare, i olika branscher med (minst) ett
gemensamt; att utvecklas som entreprenörer, säger Gunnel
Malmberg, en av kursens deltagare.
– Anna, Hanna och Daniel från Forza of Sweden utstrålar
så mycket engagemang och energi. Jag ser fram emot en
inspirerande vår, fortsätter Gunnel.
Hanna Svensson, en av kursledarna från Forza of Sweden,
instämmer.
– Det var en riktigt härlig start på The Academy med ett
gäng drivna personer som har olika erfarenheter och olika
ideér inom en mängd olika branscher. Ser verkligen fram
emot att bidra till och följa deras resa den här våren.
En gruppövning under kvällen gick ut på att prata om vad
man har för förhoppning med sina företagsplaner, om man

Vill du göra skillnad?

Socialtjänsten söker
jour- och familjehem
Har du och din familj engagemang och känslomässigt utrymme för att ta emot andras barn i
ditt hem?
Socialtjänsten söker fortlöpande familjer som kan ta
emot barn och unga i sitt hem för korta perioder och
över tid.
Vill du veta mera är du välkommen att kontakta kommunens familjehemssekreterare:
Lina Persson
E-post: lina.persson@svalov.se
Tel: 0418-47 52 07
Cecilia Beldja-Sjöblom
E-post: cecilia.beldja-sjoblom@svalov.se
Tel: 0418-47 52 93
Eller besök socialstyrelsen sida för familjehem:
https://mininsats.se/start
Lämna en intresseanmälan
Förutom att kontakta våra familjehemssekreterare kan
du också göra din intresseanmälan på kommunens hemsida. Sök på ”Familjehem” i sökmotorn
på hemsidan eller skanna QR-koden
här intill med din mobil för att komma till
anmälan. Du blir kontaktad så snart vi
tagit emot din intresseanmälan.

Schema för polisens
mobila kontor

I det mobila kontoret kommer polisen att ge råd och svar
på frågor från allmänheten. De tar gärna emot tips och
det går också att få hjälp med att lämna anmälningar. I
stort sett ska du som medborgare kunna göra samma
saker som i en vanlig polisreception.

Var hittar du det mobila kontoret?
Gruppövning i samband med The Academy. Från vänster
syns Jeanette Ekberg, deltagare, Daniel Glantz-Persson,
kursledare och Anna-Karin Persson, deltagare.
känner någon oro och fundera lite kring vad som kommer
att krävas.
The Academy är kursen för nordvästskåningar som vill
utveckla en företagsidé och växa som entreprenör. Det är
Familjen Helsingborg och Forza of Sweden, som har tio års
erfarenhet av entreprenörskapsutbildningar, som tagit fram
kursen. Tidigare har utbildningen gått i Helsingborg men nu
är det alltså Svalövs tur.
– Jag är väldigt glad att vi nu fått hit utbildningen. Det
innebär att vi kan erbjuda företagarna i Svalöv en riktigt
bra utbildning på hemmaplan, säger Katarina Borgstrand,
utvecklings- och näringslivschef.

Turistinformationen i Röstånga öppnar för säsongen
Den 30 mars, lagom till påsk, öppnar turistinformationen i
Röstånga. I aktivitetsrummet visar vi en inspirationsutställning, där ett tiotal lokala konstnärer och konsthantverkare
ställer ut sina verk av keramik, textil, måleri i olika tekniker
och tenn. Utställningen har öppet alla påskdagar och varar
fram till den 29 april. Efter det kommer många spännande
utställningar avlösa varandra i aktivitetsrummet.

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Skånes populära konstrundor drar igång den 30 mars. Välkommen in till oss för att hämta kartor till de olika rundorna
och få tips inför vårens utflykter.
Under våren och hösten har vi öppet fredagar, helger och
alla röda dagar. Under sommarsäsongen har vi öppet sju
dagar i veckan.
Öppettider 2018
30 mars – 10 juni
Fredag: 10-16, Lördag - Söndag: 10-15
11 juni – 19 augusti
Måndag - Fredag: 10-18, Lördag - Söndag: 10-15
20 augusti – 23 september
Måndag - Fredag: 10-16, Lördag - Söndag: 10-15
24 september – 21 oktober
Fredag: 10-16, Lördag - Söndag: 10-15

nI

Röstånga, Teckomatorp och Svalöv finns det
vid respektive orts ICA-butik
n I Kågeröd finns det vid parkeringen mitt emot Coop
n I Billeberga finns det vid scoutstugans parkering
n I Tågarp finns det på busstorget

Schema för polisens mobila kontor
Vecka 13
Onsdag 28 mars
Förmiddag Teckomatorp
Eftermiddag Svalöv
Vecka 14
Tisdag 3 april
Eftermiddag Röstånga
Onsdag 4 april
Förmiddag Svalöv
Eftermiddag Teckomatorp

Torsdag 5 april
Eftermiddag Kågeröd
Vecka 15
Måndag 9 april
Förmiddag Svalöv
Eftermiddag Teckomatorp
Tisdag 10 april
Eftermiddag Kågeröd
Onsdag 11 april
Eftermiddag Röstånga

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel			
Sista ansökningsdag
n Personlig assistent		
2018-03-30
n Arbeta hos oss i sommar		
2018-03-31
som vårdbiträde
n Timanställd undersköterska
2018-03-31
n Enhetschef LSS			2018-04-01
n Undersköterska Ängslyckan,
2018-04-02
Teckomatorp
n Sommarjobb på socialpsykiatriskt 2018-04-03
boende
n Sommarvikarie inom LSS		
2018-04-15
n Personlig assistent		
2018-04-15
n Semestervikariat sjuksköterskor
2018-05-31
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se
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