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Företagsmässa i Heleneborgshallen!

Över 90 företag från olika branscher - Mattorg - Hoppborgar för de små!

Business to business
Fredag 27/9, kl. 10-17

Öppet för allmänheten
Lördag 28/9, kl. 10-16

Välkomna!
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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum
•  Förvaltningsekonom 2019-07-07
• Specialpedagog/Speciallärare 2019-07-09
• Sjuksköterska 60% Svalöfs gymnasium 2019-07-14 
• Sjuksköterska 2019-07-21
• Förskollärare till område Teckomatorp 2019-07-28
• Speciallärare till särskolan, 
 Heleneborgsskolan 2019-07-31
• Timvikarier till område Billeberga/Tågarp 2019-08-11
• Personlig assistent 2019-08-31
• Förskollärare till Ekdungens förskola 2019-09-01
Du hittar även information om lediga jobb hos oss på 
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

Eldningsförbud 
Det råder eldningsförbud i Svalöv och hela 
nordvästra Skåne. Läget är klassat till 5E, vilket 
innebär att det råder extremt stor brandrisk.

• Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga  
 utomhus. All eldning utomhus är förbjuden.
• Du får inte lov att använda fasta grillplatser som finns  
 på allmänna platser och i parker.
• Engångsgrillar får inte användas
• Det går bra att använda fasta hemmagrillar som står på  
 egna ben och inte är i kontakt eller nära marken. Gasolgrill  
 går också bra att använda.

Under tidsperioden 1 april-31 oktober uppdateras brand-
riskprognosen dagligen på www.rsnv.se. Det går också att 
få information via kommunens hemsida eller kommunens 
räddningstjänst.
Vid frågor som rör eldning, kontakta Räddningstjänstens 
tillsynstelefon 0709-47 07 16 mellan kl. 08.00-15.30.

Räddningscheferna i
Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, 
Svalöv, Åstorp och Räddningstjänsten Skåne Nordväst 
(Helsingborg Ängelholm och Örkelljunga)

Samråd av detaljplan för 
Röstånga 4:3 m.fl. (Ekobyn) 
i Röstånga
Förslag till detaljplan för Röstånga 4:3 m.fl. (Ekobyn) finns 
tillgängligt för samråd under perioden 2019 06 27 – 2019 08 05.   
Planområdet är beläget i sydvästra Röstånga mellan väg 108 
och Lilla Bäljaneå i öster, direkt söder om Lingatan och med 
Västergatan som löper igenom området. 

Planförslagets syfte är att pröva i huvudsak markanvändningen 
småskaligt bostadsbebyggelse. I förslaget prövas även 
möjlighet till förskola och icke störande verksamheter såsom 
hantverk och kontorsändamål m.m. 

Planhandlingarna som kan beställas via växeln  
0418-47 50 00, finns även tillgängliga på kommunens webb- 
plats www.svalov.se samt på biblioteket i Röstånga och på 
kommunhuset i Svalöv, under öppettider. 

Genomförandet av planförslaget följer intentionerna i 
kommunens översiktsplan. Planförslaget bedöms inte medföra 
betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. Detaljplanen 
handläggs med standardförfarande. 

Eventuella synpunkter framförs senast den 5 augusti 2019 
skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post, 
info@svalov.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter 
kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta 
detaljplanen.

Guldkornet har öppet hela 
sommaren!
Familjecentralen Guldkornet kommer att ha öppet 
hela sommaren men med lite ändrade tider från 
den 24 juni till den 15 augusti.

Sommaröppet på Guldkornet (24 juni-15 augusti)
Familjecentralen Guldkornet har öppet hela sommaren men 
med lite ändrade tider.
Barnhälsovården, BVC
Måndag-fredag bokade besök
Telefontid: måndag-fredag kl. 11.00-11.45
0418-65 15 56
Barnmorskemottagningen BMM
Torsdagar kl. 08.00-15.30
0418-45 42 33
Socialrådgivning & stöd
Torsdagar kl. 09.00-12.00
0733-66 20 45
Öppen förskola
Måndag och torsdag kl. 09.00-12.00
Vecka 28 STÄNGT
Vecka 32 öppet endast torsdag 8 augusti
0418-47 51 45
Föräldrasvenska
Sommaruppehåll. 
Startar igen tisdag 20 augusti kl. 09.30-11.00
0709-47 54 41

Alla är välkomna tillsammans med sina barn ( 0-6 år) till 
öppna förskolan. Hit kan ni komma för att leka, lära, få stöd 
i föräldraskapet och lära känna andra familjer i området. 
Ni kommer och går som det passar er under öppettiderna, 
ingen anmälan behövs. Du har själv ansvar för barnet när du 
är här. Vill man ha något att äta, mellanmål, frukt, tar man 
själv med det. Vi är både inne och ute under öppettiderna så 
ta med solhatt och solkräm.
Varmt välkomna till oss!

Utställning med Måns Sjöberg
Akvarellmåleri av den lokale konstnären Måns Sjöberg, 
bosatt i Röstånga. Utställningen visar motiv av djur och 
natur. 
När: Utställningen varar från den 1-28 juli och går att 
besöka under turistinformationens öppettider: 
Mån-fre kl.10.00-18.00, Lör-sön kl. 10.00-15.00
Var: Röstånga turistinformation  Entré: gratis
Mer information om konstnären på: 
www.manssjoberg.com
Välkommen!

Positiv resultatutveckling 
på Linåkerskolan
Läsåret 16/17 dippade resultaten på 
Linåkerskolan i Svalöv. Behörigheten till 
gymnasiet var då nere på 72,8 procent. Året 
därpå ökade andelen behöriga till 78,5 procent 
och läsåret 18/19 är över 86 procent av våra 
elever behöriga till gymnasiet. På två år har vi 
ökat andelen gymnasiebehöriga med drygt 13 
procent.

- Det är en stor bedrift av framför allt elever, personal 
och ledare på Linåkerskolan. Det är också resultatet 
av ett hårt arbete från förskola genom grundskolans 
lägre åldrar. Det finns ett genuint engagemang och en 
hög kompetens inom hela vår organisation, och framför 
allt en stark vilja till utveckling. Jag är mycket tacksam 
över det hårda arbete som så många lägger ner, och 
jag vill gratulera Linåkerskolan till årets resultat, säger 
utbildningschef Hans Dahlqvist.


