Informerar

Saneringsarbete inleds med
provtagning och infomöte
Det inledande arbetet med saneringen av det
södra BT Kemi-området startar under vecka 47.
Ett första steg är att hämta jord- och betongprover ur marken och med hjälp av dessa ska en
saneringsanläggning sedan specialdesignas för
Teckomatorp.
Det södra BT Kemi-området ska saneras med termisk in situteknik. Metoden innebär att värmerör borras ner i marken, att
föroreningarna förångas och samlas in och att jorden på det
sättet behandlas på plats utan att behöva grävas upp.
För att hitta den optimala temperaturen för behandlingen
inleder Geoserve arbetet genom att hämta in jord- och betongprover som ska värmetestas i laboratorium. Resultatet
av dessa värmetester ligger sedan till grund för den saneringsanläggning som specialdesignas utifrån föroreningssituationen och markförhållandena på området i Teckomatorp.
Under vecka 47, främst den 20 och 21 november, kommer
det därför att borras och schaktas på det södra BT Kemi-området. Arbetet kan komma att innebära vissa olägenheter i
form av buller och lukt. Att detta arbete kan inledas redan i
år beror på den tidsvinst som gjordes då upphandlingen av
saneringsentreprenaden inte överklagades samt på grund
av att Naturvårdsverket godkände en omfördelning av pengar från 2020 till 2019.

Som god man eller förvaltare hjälper du en annan person
med bland annat ekonomi, avtal och myndighetskontakter. Du ska se till att den du hjälper får den vård och tillsyn som denne behöver och alltid verka för huvudmannens bästa och ta tillvara dennes intressen.
På www.svalov.se/godman kan du läsa mer om uppdraget. Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare
lämnar du in en intresseanmälan via vår e-tjänst eservice.
svalov.se/OF109.
Alla blivande ställföreträdare kontrolleras i Rikspolisstyrelsens belastningsregister och socialtjänstens register
samt hos kreditinstitut för uppgift om eventuella betalningsanmärkningar.

på Solgården

Kom och njut av underhållning och ﬁka!
När: fredag 22 november kl 14.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Pris: Kaﬀe och kaka 40 kronor
Välkommen!

Vi rustar upp
Svalövs bibliotek
Vy över BT Kemiområdet i Teckomatorp. Till höger om järnvägen ligger det södra området som nu är aktuellt för sanering och till vänster det färdigsanerade området som nu är
naturområdet Vallarna.
– Det känns väldigt bra att vi kan komma igång med de
inledande arbetena redan i år, säger projektledare Helena
Svensson.
Saneringen är planerad att genomföras under åren 2020
och 2021.

Den 18 november 2019 stänger Svalövs bibliotek
för renovering. Vi öppnar igen med en magisk invigning den 3 januari 2020.
Biblioteken i Billeberga, Kågeröd och Röstånga är öppna
som vanligt, medan Teckomatorps bibliotek har öppet fyra
dagar i veckan under denna period.
Böcker reserverade till Svalöv hamnar i Teckomatorp, men
kan om så önskas skickas till annat bibliotek.
Passa gärna på att låna innan stängningen! Böcker kan
sedan som vanligt återlämnas i bokinkastet utanför Svalövs
bibliotek.
Bibliotekets dagstidningar ﬁnns under perioden att läsa vid
restaurangen på Fridhems folkhögskola (ingång från huvudentrén). Deras öppettider är måndag-fredag kl 9-16 (avvikande öppettider och stängning kan förekomma vid jul).

Uppdraget är arvoderat och utbildning i redovisning samt
handbok erbjuds.
Informationsträﬀ
Är du intresserad av att få veta mer vad det innebär att
vara god man så är du välkommen på en informationsträﬀ
den 21 november klockan 14.00, i kommunhuset i Svalöv,
Herrevadsgatan 10. Vi bjuder på ﬁka.
Anmälan: senast den 19 november vill vi ha din anmälan
till overformyndare@svalov.se. Ange i anmälan önskemål
om specialkost.
Kontakta gärna överförmyndarkansliet om du har några
frågor:
Telefon: 0418-47 54 70, vardagar kl. 10.00-11.30.
Mottagningstider: onsdagar, kl. 13.30-15.30.
E-post: overformyndare@svalov.se

Urban Johansson,
pensionär och god man
Urban är 71 år och pensionär. Han har bott i
Svalöv i tio år, men har sitt ursprung i Värmland.
Urban har ett förﬂutet som ICA-handlare i 30 år
men är idag pensionär och har uppdrag som god
man för fyra äldre personer i Svalövs kommun.
Varför engagerade du dig som god man?
– 2015 när alla ﬂyktingarna kom så engagerade jag mig
eftersom att det fanns stort behov av gode män. Man känner att man kan göra en insats
Vad gör du som god man för din huvudman?
– Jag ska se till så att de har det bra samt bevaka deras
intressen. Jag besöker dem cirka en till två gånger i månaden och är det något som behövs göras så tar jag den kontakt som behövs, till exempel om det gäller frågor som rör
hemvården eller liknande. Det stora är annars att handha
ekonomin och betala huvudmannens räkningar.
Hur mycket tid lägger du på uppdraget?
– Det varierar över tid men i genomsnitt tre timmar i månaden per huvudman. Men som sagt det kan vara väldigt olika.
Utgår det ersättning?
– Ja, det gör det men man tar inte uppdrag för inkomstens skull.

Fredagscafé

Svalövs PRO-kör sjunger.

God man – vill du hjälpa en medmänniska?
Vi söker dig som är intresserad av att bli god
man eller förvaltare för vuxna personer i behov
av hjälp och stöd i vardagen.

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdag
n Grundskollärare till Billeshögsskolan
2019-11-17
n Stödpedagog
2019-11-17
n Sjuksköterska
2019-11-17
n Planarkitekt vikariat 6 månader
2019-11-17
n Parkens Fritids söker Fritidspedagog/ 2019-11-17
Fritidsledare
n Lärare Ma/NO/Teknik till åk 7-9
2019-11-23
n Förskollärare till Ekdungens förskola
2019-11-25
n Lärare, 4-6 svenska och engelska
2019-11-30
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Dags att söka stipendium
Varför tycker du att ﬂer personer borde ta på sig uppdraget som god man?
– Det ﬁnns många som behöver en god man, speciellt
äldre. Det ger väldigt mycket, tycker jag, och det är ju en
samhällsinsats. Man det är viktigt att man känner för uppdraget och sedan är det för oss pensionärer, som är pigga,
en trevlig sysselsättning.
Vad krävs av mig som person för att ta ett uppdrag?
– Man ska vara allmänt intresserad och medveten av hur
samhället fungerar i stort och vart man ska vända sig när
individen man representerar behöver hjälp. Man bör också
vara medveten om hur en ekonomi sköts på ett bra sätt.

Stiftelsen August Christerssons stipendiefond lämnar
stipendier åt skötsamma, ﬂitiga och begåvade ungdomar
vid folkhögskola eller lantmannaskola samt för av staten
eller landstinget övervakade hushålls-, lantbruks-, mejerioch trädgårdsskolor. Sökanden skall vara folkbokförd inom
Svalövs kommun, företrädesvis i Norrvidinge, men även sökande som varit tvungen att folkbokföra sig på annan ort på
grund av studierna, kan komma ifråga.
Ansökan sänds till stiftelser@svalov.se eller postas till
Stiftelsen August Christerssons stipendiefond, Svalövs
kommun, 268 80 Svalöv och ska vara inkommen senast den
31 december 2019.
Bifoga studieintyg eller annat som styrker din studieplats
samt personbevis. Inga formella krav i övrigt ställs på ansökan men den ska innehålla nödvändiga kontaktuppgifter.
Personbevis beställer du från Skatteverket.
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