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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Övning Flinta ökar Svalövs
kommuns kunskap inom
det skånska totalförsvaret
Runt 400 personer har under senaste halvåret 
medverkat i den regionala samverkansövningen 
Flinta. 

– Syftet med övningen är att belysa olika aktörers ansvar och 
roller vid höjd beredskap och att tillsammans skapa en ge-
mensam grund att stå på, säger landshövding Anneli Hulthén.

Övning Flinta är uppdelad i två moment. En distribuerad del 
som genomförs i respektive organisation och en gemensam 
del där alla aktörer samlas för att dela erfarenheter och dis-
kutera hur vi kan arbeta tillsammans. Den gemensamma 
delen är uppdelad på fyra tillfällen, ett i varje hörn av Skåne.
Totalt har 39 olika aktörer, med 400 deltagare, från kom-
muner och myndigheter övats.

– För Svalövs kommun har övningen bidragit till ökad 

kunskap större insyn i  frågorna. Totalförsvar Skåne bygger 
vi tillsammans, säger Niklas Schörling, beredskaps- och
säkerhetssamordnare.

Övning Flinta är en del av förberedelserna inför den na-
tionella totalförsvarsövningen 2020, TFÖ 2020. Totalför-
svarsövningen syftar till att öva och testa beslutskedjor på
alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med 
varandra vid höjd beredskap. Totalförsvaret omfattar det 
civila och militära försvaret och gäller all verksamhet som 
behövs för att förbereda Sverige för krig. Det civila försvaret 
ska bygga på befi ntlig krisberedskap och det är därför viktigt 
att aktörer i länet redan nu har en god samverkan.

– En viktig uppgift för kommunen är att upprätthålla sam-
hällsviktig verksamhet såväl under fred – som under kris och 
krig, säger Niklas Schörling.

Lars Persson, 
länsstyrelsen, 
landshövding 
Anneli Hulthén 
och Daniel 
Stepanovic, 
också från 
länsstyrelsen 
under övningen 
Flinta.  

Politikcafé för unga är ett nytt återkommande event 
med syfte att få ungdomar i Svalövs kommun att 
öka intresset för politik och samhällsfrågor och 
det är Caen De Silva som är initiativtagaren till det 
nya konceptet.

– Förhoppningen är att detta ska bli en ny mötesplats där 
ungdomar kan träff as och snacka om politik och samhälls-
frågor på ett spontant och kravlöst sätt. Vi vill att unga ska 
kunna lära känna andra med samma intressen helt enkelt, 
säger Caen.

Kommunens verksamhet UngKraft hjälper arrangören 
genom att låta dem vara i verksamhetens lokaler på Svale-
gatan i Svalöv. Alla är välkomna oavsett partitillhörighet, då 
eventet är politiskt obundet. Det spelar inte heller någon roll 
vilken ålder man har, så länge man är intresserad och nyfi -

ken på att diskutera och lyssna på spännande och givande 
diskussioner.

Politikcaféet kommer att gästas av kommunpolitiker, bland 
annat ledamöter från fullmäktige och kommunstyrelsen.

När: första lördagen i varje månad, mellan kl. 13-15 
(drop-in). Höstens första tillfälle är den 5 oktober.  
Var: UngKrafts lokaler, Svalegatan 25, Svalöv. 
I källaren i byggnaden mitt emot ICA Gunnarsson.
Entré: inträdet är gratis och det bjuds på fi ka.
Övrigt: informationen om eventet förmedlas via 
Facebooksidan ”Politikcafé för unga”.

Kontakt Politikcafé:
Caen De Silva, 0733-10 70 33, caen@desilvadesign.se
Kontakt UngKraft:
Cesar Vargas, 0418-47 54 08, cesar.vargas@svalov.se 

Biofoto Syd bjuder in till

Naturfotots dag
Inspirerande bildvisningar och föreläsningar

av Biofoto Syds medlemmar.
När: 12 oktober kl 10.00-15.00
Var: Röstånga turistinformation

Entré: gratis
Arrangör: Biofoto Syd i samarbete med

Röstånga turistinformation
Det bjuds på korvgrillning och fi ka. 

 Välkommen! 

Räddningstjänsten
bjuder in till

PROVA-PÅ-DAG
Lördagen den 12 oktober klockan 9.00 – cirka 

13.00 på brandstationen i Svalöv. 
Kom till brandstationen och få mer inblick 

i vår verksamhet.
Utmana dig själv genom att testa 

de fysiska momenten vi har för anställning.
Kanske kan arbetet som deltidsbrandman vara en 

möjlighet för dig. Grundkrav är att du bor
och/eller arbetar inom 5 minuter från brandstationen

i Svalöv eller Röstånga. 

Föranmälan och frågor via 
Rickard Nilsson på räddningstjänsten 

rickard.nilsson@svalov.se eller 0709-47 51 75

Utrustning för deltagare
� Träningskläder/underställ

� Lämpliga skor för gångband
� Vattenfl aska

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel             Sista ansökningsdag
� Skolsköterska 75 % till Svalöfs gymn.      2019-10-06 
� Förskollärare till Solstrålens förskola         2019-10-13
� Barnskötare till Solstrålens förskola         2019-10-13
� Resurs till Solstrålens förskola         2019-10-13
� Administratör med planeringsuppdrag      2019-10-13

� Fritidspedagog/behörig lärare         2019-10-13
   med inriktning Fritids
� Skolvaktmästare           2019-10-14
� Lärare i Sfi  till Svalöfs gymnasium         2019-10-20
   & vuxenutbildning
� Personlig assistent          2019-10-31
� Timvikarie vård och omsorg, LSS         2019-10-31
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

UngKraft hjälper ungdomar att
främja intresset för samhällsfrågor

Grävarbete i Svalöv
Det pågår förberedelser för dragning av en ny 
dricksvattenledning in till Svalövs tätort.
Just nu utförs arbete utmed väg 1208, Rönnebergsvä-
gens förlängning. Med start den 25 september kommer 
Västergatan att grävas av och trafi ken kommer att ledas 
ut på grönområdet på en tillfällig väg. Denna kommer att 
regleras med trafi kljus. Arbetet kommer att pågå fram till 
den 30 november.

Under denna tid kommer det att vara begränsad fram-
komlighet men möjlighet att ta sig in och ut från området 
fi nns.

Utförare är Sydvatten och entreprenören heter Peter 
Persson Älmby Entreprenad AB.


