Informerar

Välkommen till Öppet hus
och invigning av Skattkistan
Kom och var med oss när vi oﬃciellt inviger Svalövs nya förskola Skattkistan!
När: onsdagen den 18 december, kl. 16.00-18.00.
Var: Skolgatan 20, Svalöv. I samma lokaler som Familjecentralen Guldkornet, bredvid Linåkerskolan.
I somras renoverades lokalerna, som ligger i samma byggnad som Familjecentralen Guldkornet, och kort därefter kom

de första barnen. Det har varit full fart från början och nu är
det dags att oﬃciellt inviga förskolan samt bjuda på ett Öppet
hus för alla intresserade.
Det bjuds på oﬃciell invigning samt glögg, pepparkakor och
rundvandring i våra ﬁna lokaler.
Varmt välkommen!

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Ge inte inbrottstjuven chansen

I samband med den mörka årstiden ökar
också bostadsinbrotten. Därför vill Polisen
och Svalövs kommun ge några konkreta
brottsförebyggande tips för hur du håller inbrottstjuven utestängd från din bostad.
I Svalövs kommun har vi inte många bostadsinbrott,
men varje inbrott är ett för mycket. Ta därför för vana
att alltid låsa ytterdörren även om du är hemma. Tjuvar
kontrollerar ofta om dörrar är låsta och vi förvarar gärna
handväskor, plånböcker och nycklar nära ytterdörren.
Det är ett lätt byte för tjuven.
Var också försiktig med att släppa in någon okänd person i bostaden. Många äldre personer får besök av falska myndighetsrepresentanter eller andra personer som
hittar på anledningar att få komma in i bostaden med det
enda syftet att stjäla. Var gärna kritisk. Begär legitimation och försök att kontrollera den. Alla tjänstelegitimationer är försedda med telefonnummer för kontroll.
Här följer några goda råd för att minska risken för
inbrott:
Lås och stäng ordentligt. Vädringshaspar skyddar
inte mot tjuven, stäng alltså alla fönster även på ovanvåningen. Lås fast din stege, så den inte kan användas
för att klättra upp på andra våningen.

n

Lämnar du bostaden för kortare ärenden så låt TV:n
stå på och låt lampor vara tända. Om man till exempel
har en grind och den är stängd när man är hemma så
stäng även när man är borta.

n

Från vänster i bild: Julia Bernstein, förskollärare, Anna Hedin, rektor, Ann-Soﬁe Roslund, biträdande rektor, Åsa Grankvist,
barnskötare och Iman Wais, barnskötare, hälsar alla välkomna till invigningen.

n Är du borta ﬂera dagar så använd gärna timer till dina
lampor, TV och liknande, med varierande tider. Låna en
bil och ställ på uppfarten om det brukar stå en bil där i
vanliga fall. Be grannar skotta och gå i snön om det har
snöat och se naturligtvis till att post och tidning inte ligger kvar i brevlådan. Be gärna också om hjälp att ﬂytta
och byta plats på exempelvis cyklar under frånvaron.
n Larm är naturligtvis också bra och märkning med
exempelvis modern DNA-teknik, även kallat ”smart
water”, vilket man då också tydligt skall informera om via
dekaler på utsidan av sin bostad. Ett bra tips är att montera sensorbelysning utomhus som täcker insynsskyddade platser så att tjuven inte kan arbeta i skydd
av mörkret.
n Annonsera

medier.

Prata med grannar och be dem hålla koll. Anteckna
bilnummer på okända bilar som rör sig i området. Meddela gärna polisen via polisen.se.

n

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den
16 december 2019, kl. 16.00.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
n Vision

för Svalövs kommun
n Utdelning av kulturpris, kulturstipendium, miljöpris och
byggvårdnadspremium 2019
n Detaljplan för ”Kågerödslund”, Kågeröds samhälle
n Interpellationer och motioner
Vid kl. 18.30 besöker kulturskolans luciatåg fullmäktige
och i anslutning till detta följer utdelning av priser och
stipendier.
Föredragningslistan med samtliga handlingar ﬁnns att
läsa på kommunens webbplats www.svalov.se, ”Handlingar, kallelser och protokoll”. Handlingarna ﬁnns också
att hämta i kommunhusets reception.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.
Ann Pettersson (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

inte din frånvaro och semester på sociala

Fredagscafé på Solgården
Kom och njut av underhållning och ﬁka!
När: fredag 20 december kl 14.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Pris: Kaﬀe och kaka 40 kronor
Nilsson Famely kommer och sjunger in julen.
Välkommen!

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdag
n Modersmålslärare i thailändska
2019-12-15
n Växtodlingslärare till Naturbruks2019-12-15
programmet – lantbruk
n Barnskötare till nyöppnade förskolan
2019-12-15
Skattkistan
n Förskolerektor i Svalöv
2019-12-18
n Serviceinriktad vaktmästare
2019-12-19
n Transportör och Parktekniker
2019-12-19
n Timvikarier till Hemvården
2020-01-10
n Vi söker ledsagare, kontaktpersoner,
2020-02-29
avlösare
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Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se
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