Informerar

Premierade för insatser
inom kultur, miljö
och byggnadsvård
Svalövs kulturstipendium 2019

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december delades årets kulturpris,
kulturstipendium, byggnadsvårdspremium och
miljöpris ut.

Ida On
– årets kulturstipendiat
Ida On får Svalövs kommuns kulturstipendium för
sin musikalutbildning vid
Balettakademien i Göteborg så att hon kan fortsätta
utveckla sin förmåga som
artist.

Svalövs kulturpris
2019

Bo Ingvar Svensson
– årets kulturpristagare
Lev livet på landsbygden,
det är mottot för Bo Ingvar
Svenssons Landsbygdens
hus. Bo Ingvar har utvecklat
ett huskoncept som harmonierar i Söderåsens kulturmiljö, med helhetssyn på
boendet. Bo Ingvar Svensson får Svalövs kulturpris
2019 för sin gärning med
att bygga en levande landsbygd i samklang med kultur
och natur.

Miljöpris 2019

Britta Nylinder, Klara
Mörk och Victor Gerdau,
Kollinge Torpargård
– mottagare av miljöpriset
Britta, Klara och Victor på
Kollinge Torpargård får
2019 års miljöpris för att
de skapat ett andelsjordbruk där de producerar
Krav-certiﬁerade grönsaker
efter säsong. Grönsakerna
som lämnas ut på platser
nära konsumenten har också skapat mötesplatser där
Britta Nylinder mottog priser
folk lär känna varandra.
Genom sitt gedigna arbe- för Kollinge Torpargård.
te bidrar Kollinge Torpargård till att hålla landskapet öppet och att nå ﬂera av de
nationella miljömålen såsom ett rikt odlingslandskap, begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och ett rikt växt- och
djurliv.

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Gott Nytt År!

Vi som arbetar i Svalövs kommun vill önska er
alla ett riktigt Gott Nytt År. Vi vill också passa
på att informera om våra förändrade öppettider
i kommunhuset.
Måndag 30 december – öppet 8.00-12.00
Nyårsafton 31 december – stängt
Nyårsdagen 1 januari – stängt
Torsdag 2 januari – öppet 8.00-16.30
Fredag 3 januari – öppet 8.00-16.30
Måndag 6 januari – stängt
Den 7 januari öppnar vi som vanligt igen. Våra ordinarie
öppettider är 8.00-16.30.

Byggnadsvårdspremium 2019

Charlotta och Christer
Eldh, ägare till fastigheten
Teckomatorp 8:31
– mottagare av byggnadsvårdspremium
Fastighetsägarna har gjort
ett omsorgsfullt renoverings- och restaureringsarbete av huset och har visat
känsla för såväl detaljer
som för helheten. De har
arbetat varsamt med byggnadsvård och med stor omsorg och hänsyn till husets
ursprung och har även visat ett intresse och kunskap om att
förvalta kulturhistoriskt intressanta byggnader.
Efter renovering och trots vissa förändringar har huset
mycket kvar av sin ursprungliga karaktär. Renoveringen är
varsamt och kunnigt genomförd, lyfter karaktären på huset
och påverkar omgivningen på ett positivt sätt. Svalövs kommun vill uppmärksamma fastigheten Teckomatorp 8:31 och
arbetet som har lagts ner på att renovera huset med stor
känsla för byggnadens kulturhistoriska och miljömässiga värde genom att tilldela dess ägare Charlotta och Christer Eldh
kommunens byggnadsvårdspremie.

Testa din brandvarnare!

Under december och januari brinner det som mest i
våra bostäder. Den vanligaste brandorsaken i villa och
radhus är att något i eller runt om eldstaden fattar eld.
I lägenheter är den vanligaste orsaken att en påslagen platta på
spisen glöms bort. Bortglömda levande ljus är en annan vanlig
orsak till att det börjar brinna och under ett år startar levande ljus
i genomsnitt 200 bränder varav 100 av dessa inträﬀar i december
och januari.
Nu drar räddningstjänsterna i Skåne igång årets jul- och nyårskampanj och vi vill påminna er så att ni kan påminna era kära.
Med brandvarnare, pulversläckare, brandﬁlt, spisvakt och kunskap kan ni både förebygga och själv hantera en mindre brand.
Nu när vi har påmint dig om att testa din brandvarnare, så hoppas
vi att du vill påminna någon i din närhet. Med brandvarnare, pulversläckare, brandﬁlt, spisvakt och kunskap kan ni både förebygga
och själv hantera en mindre brand.
Hos brandskyddsföreningen kan du läsa mer om hur du brandsäkrar ditt hem:
https://www.brandskyddsforeningen.se/sakra-hemmet/

Stort grattis till utmärkelserna!

Detta gäller
för fyrverkerier

Hantering av fyrverkeriartiklar är förknippad
med risker. Detta gäller inte bara när man
avfyrar ett fyrverkeri utan även för hantering
såsom förvaring, transport och försäljning av
fyrverkeriartiklar.
Det viktigaste då man använder fyrverkerier är:
■ Att vara nykter
■ Att läsa och följa bruksanvisningen
■ Att vara minst 18 år
I Svalövs kommun gäller följande vid hantering
av fyrverkerier:
■ Med fyrverkeri avses explosiva varor som innehåller
pyrotekniska ämnen, avger ljus- eller ljudeﬀekter och är
avsedda för nöjesändamål.
■ En fyrverkeripjäs ska vara godkänd av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och åldersgräns för att hantera dessa är 18 år. Smällare är inte
godkända och får därmed inte heller användas.
■ Fyrverkerier får användas utan polisens tillstånd mellan klockan 16.00–04.00 på nyårsafton. Det är förbjudet
att använda pyrotekniska varor närmare än 50 meter
från sjukhem och vårdhem.
Vi önskar er alla ett tryggt och säkert nyårsﬁrande!

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdag
■ Undersköterska, Hemvården
2019-12-29
■ Växtodlingslärare till Naturbruks2019-12-31
programmet – lantbruk
■ Förskollärare
2020-01-05
■ Förskollärare till Solstrålens förskola
2020-01-05
■ Timvikarier till Hemvården
2020-01-10
■ Personlig assistent
2020-01-12
■ Lärare i mellanstadiet, svenska och
2020-01-26
engelska
■ Projektledare Gata
2020-01-31
■ Vi söker ledsagare, kontaktpersoner,
2020-02-29
avlösare
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se
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