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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Välkommen till Öppet hus 
och invigning av Skattkistan

Årets företagare
i Svalövs kommun 
jubileumsfi rade 
Vi säger stort grattis till Svalövs Plåt som ny-
ligen fi rade 75 och 50 år i plåtbranschen.

I lokalen på Företagaregatan i Svalöv var det fredagen 
den 29 november uppdukat till jubileumslunch, tipsrunda 
och mingel.

75 år fi rades eftersom det var då som Svalövs Plåt 
startade sin verksamhet och 50 år markerade starten för 
när Kurt Evert Åkesson tog över fi rman från dåvarande 
ägaren. Idag är det brödraparet Peter och Patrik Åkes-
son som driver företaget.

Från Svalövs kommun var det kommunalrådet Aase 
Jönson och näringslivsutvecklare Joakim Nilsson som 
gratulerade jubilarerna.

Stort grattis och så syns vi igen när ni fi rar 100 år!

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel             Sista ansökningsdag
n Socialsekreterare        2019-12-08
n Personlig assistent        2019-12-08
n  Modersmålslärare i thailändska       2019-12-15
n Växtodlingslärare till Naturbruks-       2019-12-15
   programmet – lantbruk  
n Vi söker ledsagare, kontaktpersoner,       2020-02-29 
   avlösare 
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Kom och var med oss när vi offi  ciellt inviger Sva-
lövs nya förskola Skattkistan!

I somras renoverades lokalerna, som ligger i samma bygg-
nad som Familjecentralen Guldkornet, och kort därefter kom 
de första barnen. Det har varit full fart från början och nu är 
det dags att offi  ciellt inviga förskolan samt bjuda på ett Öppet 
hus för alla intresserade.

När: onsdagen den 18 december, kl. 16.00-18.00.
Var: Skolgatan 20, Svalöv. I samma lokaler som Familje-
centralen Guldkornet, bredvid Linåkerskolan.
Det bjuds på offi  ciell invigning samt glögg, pepparkakor 
och rundvandring i våra fi na lokaler.

Varmt välkomna! 

Från vänster: Patrik Åkesson, Aase Jönsson (KD), kom-
munalråd, Joakim Nilsson, näringslivsutvecklare, Kurt 
Evert Åkesson och Peter Åkesson.

Rektor Anna Hedin (t.v) och biträdande rektor Ann-Sofi e
Roslund Petersson inspekterade de nya lokalerna i sam-
band med renoveringen.

Svalövs kommun utför sedan ett antal år inte vin-
terväghållningen i egen regi utan denna är utlagd 
på entreprenad och där entreprenören ansvarar 
för de kommunala gatorna i Billeberga, Kågeröd, 
Röstånga, Svalöv, Teckomatorp samt Tågarp.

Följande entreprenörer utför arbetet denna säsong:
n Härsnäs Maskintjänst - Röstånga
n Magnus Maskinstation - Billeberga, Svalöv, Teckomatorp
   och Tågarp
n Traktorfl yg - Kågeröd

Med vintersäsong avses perioden 1 november till 30 april 
och det är under denna period som upphandlade entrepre-
nörer ska vara beredda att rycka ut om det blir vinterväglag. 
På kommunens hemsida (www.svalov.se/bo-bygg--miljo/
gator-och-trafi k/vintervaghallning.html) fi nns aktuella kartor 
som visar dels fastighetsägarnas ansvar för gångytor och 
dels entreprenörernas ansvarsområden.

För bästa resultat måste entreprenörerna ha fri tillgång 
till de ytor som ska skottas och halkbekämpas. Fordon ska

parkeras på den egna fastigheten för att underlätta entre-
prenörernas arbete. Detta gäller släp, husvagnar etc. I annat 
fall kan entreprenörerna inte utföra sitt arbete enligt uppställ-
da kriterier, vilket försvårar framkomligheten för hemtjänst, 
renhållningsfordon och postfordon. Följden blir också att 
grusning inte kan utföras fullt ut, vilket ökar risken för hal-
kolyckor. 

Viktigt är också att vegetation hålls inne så att fordonen 
kan komma så nära tomtgräns som möjligt och halkbe-
kämpa samt snöröja gångytor för att underlätta framkomlig-
heten för oskyddade trafi kanter. Därför är det viktigt att fastig-
hetsägaren klipper och beskär vegetation som går utanför 
sin tomtgräns. För vegetation och träd gäller också att det för 
fordonens framkomlighet måste vara fri höjd så att en traktor 
kan passera under utan att grenar är i vägen.

För att kunna erbjuda bästa möjliga vinterväghållning, vill 
vi på kommunen därför uppmana alla fastighetsägare att ta 
ett extra varv i trädgården och även utanför fastighetsgräns 
för att kontrollera ovanstående. För plötsligt är vintern här.

Tack för visad hänsyn!

Vintern
är på väg!

Testa din brandvarnare!
Under december och januari brinner det som 
mest i våra bostäder. Den vanligaste brandorsa-
ken i villa och radhus är att något i eller runt om 
eldstaden fattar eld.

I lägenheter är den vanligaste orsa-
ken att en påslagen platta på spi-
sen glöms bort. Bortglömda levan-
de 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 inträf-
far 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, brandfi lt, spis-
vakt 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 brand-
varnare, pulversläckare, brandfi lt, 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-he mmet/

Temakväll: 
Framtidsfullmakt – vad är det?
Överförmyndarhandläggaren reder ut begreppen 
och berättar om fördelarna med att upprätta en 
sådan.
När: 12 december kl 18.00-19.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Entré: gratis
Anmälan: senast den 9 december till anhörigsamordnaren, 
tel 0418-47 54 65 eller maila till: anhorig@svalov.se

Välkommen!  


