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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Jane Bergman blir Svalövs
kommuns nya ekonomichef

Skånetrafi ken informerar

Underhållsarbete
Den 7-11 oktober utför Trafikverket under-
hållsarbete på Rååbanan. Det berör sträckan 
Eslöv-Teckomatorp-Helsingborg.

Arbetet pågår dagligen från måndag 7 oktober till fredag 
11 oktober mellan klockan 8.11 och klockan 14.06. 

Under arbetet kör tågen på annan bana och stannar 
inte i Eslöv, Marieholm, Teckomatorp, Billeberga, Tågarp,
Vallåkra och Gantofta.

Bussar ersätter mellan Eslöv och Helsingborg via mel-
lanstationerna.

Mer information hittar du här: 
https://www.skanetrafi ken.se/banarbeten1/
lundteckomatorphelsingborg-711-oktober/

Sök din resa i Skånetrafi kens app
Det kommer att ta längre tid att resa under tiden som 
arbetet pågår. Sök din resa i Skånetrafi kens app eller 
hemsida. 

Här hittar du hållplatser för ersättningsbussar:
https://www.skanetrafi ken.se/jag-behover/kartor/
stations-hallplatskartor-2019/

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel             Sista ansökningsdag
� Miljöstrateg/kommunekolog      2019-09-30
� Personlig assistent       2019-09-30
� 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
� Skolvaktmästare        2019-10-14
� Timvikarie vård och omsorg, LSS      2019-10-31
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Den 16 september på kommunstyrelsen beslutade 
ett enigt möte att kommunens nya ekonomichef 
blir Jane Bergman. Hennes nuvarande arbetsroll 
är som VD i Skurup kommunala AB , vilket är Sku-
rup kommuns helägda fastighetsbolag. Jane kom-
mer att tillträda tjänsten våren 2020.

Jane efterträder Jan Bengtsson, som slutade i juli månad 
efter nitton år på posten. Den som kommer att lämna över 
stafettpinnen till Jane är Jan Tingecz, kommunens tillförord-
nade ekonomichef.

– Det känns jättebra och det ska bli spännande. Det är 
verkligen en kommun som har potential att utvecklas och 
den resan tycker jag ska bli roligt att få vara med på, säger 
Jane Bergman.

Jane är född och uppvuxen i Skurup och har bott där i 
större delen av sitt liv men fl yttade till Ystad för tre månader
sedan. Hon är utbildad civilekonom och har sedan 2016 ar-
betat som VD i Skurups kommunala AB, vilket är ett av fyra 
helägda aktiebolag i Skurups kommun. Jane har även arbe-
tat med ekonomi inom skolförvaltningen i Skurups kommun.

Privat är hon sambo och har två egna barn och två bonus-
barn. På fritiden är den stora passionen att laga mat och 

umgås med goda vänner samt att resa. Senaste resan var 
en weekend till Gdansk i Polen.

– Vi är väldigt nöjda med rekryteringen och vi från politiken 
hälsar Jane Bergman varmt välkommen till Svalövs kommun 
och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med henne, sä-
ger Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Jane har sex månaders uppsägningstid från sin nuvarande
arbetsgivare, så hon kommer att tillträda tjänsten under vå-
ren 2020.

Öppet Hus 
på Svalöfs gymnasium

Välkommen att besöka vår skola och få en inblick 
i alla våra program och byggnader.

När: lördag 5 oktober kl. 10.00-14.00
Var: Svalöfs gymnasium, Rönnebergsvägen 8, Svalöv, 
samt på Ring Knutstorp, Kågeröd  
� Träff a alla elever och personal på alla våra program.
� Hälsa på alla våra djur i djurparken och i våra stallar.
� Titta runt i våra verkstäder och på alla våra maskiner, 
  bilar, traktorer, grävmaskiner och mycket att prova på.
� Höstmarknad med närproducerat framför huvud-
  byggnaden.
� Glöm ej bort att hälsa på hos tävlingsteknikerna på
  Ring Knutstorp

Det blir en härlig lördag med många upplevelser. 
Välkomna!

Anhörigcafé
Vad ska jag göra för att må bra?
När: 10 oktober kl 14.00-16.00
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Entré: gratis
Anmälan: senast den 7 oktober till anhörigsamordnaren, 
tel 0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se.
 Vi fi kar och utbyter tankar om vilka aktiviteter som får oss att 
må bra i längden. Anhörigstödet bjuder på fi ka.

Välkommen! 

Fredagscafé
Kom och njut av underhållning och fi ka!
När: fredag 4 oktober kl 14.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Pris: Kaff e och kaka 37 kronor. 
Sång och musik med Nilsson Famely.

Välkommen!

Välkommen till kommunfullmäktiges samman-
träde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den 
30 september 2019, kl. 18.30.

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
� Delårsrapport för Svalövs kommun 2019
� Lokalanskaff ning avseende särskilt boende, trygg-
hetsboende och administrationslokaler (Lantlyckan)
Föredragningslistan med samtliga handlingar fi nns att 
läsa på kommunens webbplats www.svalov.se, ”Hand-
lingar, kallelser och protokoll”. Handlingarna fi nns också 
att hämta i kommunhusets reception.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.
Ann Pettersson (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

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


