Informerar

Svenska Kaolin AB
överklagar mark- och miljööverdomstolens beslut
Den 29 april beslutade mark- och miljööverdomstolen att inte bevilja Svenska Kaolin AB tillstånd
att bryta ämnet kaolin vid Billinge fälad. Nu väljer
företaget att gå vidare genom att överklaga samt
att få anstå till den 20 juni med talan och angivande av skäl för att söka prövningstillstånd i Högsta
domstolen.
– Denna process trodde vi var avslutad i och med mark- och
miljööverdomstolens, enligt oss, tydliga domskäl för att inte
bevilja tillstånd för brytning av kaolin. Nu återstår att se hur
högsta domstolen ställer sig till att bevilja företaget prövningstillstånd, säger Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande.
Redan 1994 lämnade Svenska Kaolin AB in en ansökan
om att få bryta ämnet kaolin vid Billinge fälad, som gränsar
till Svalövs, Eslövs och Klippans kommuner. Det har varit
många turer i ärendet och 2017 kom mark- och miljödomstolen fram till att kaolinbrytning inte var förenligt med miljöbalkens krav och gav därför inte företaget något miljötillstånd.
Samma bedömning gjorde även mark- och miljööverdomstolen den 29 april i år. Men nu väljer Svenska Kaolin AB att
överklaga till högsta instans genom att få anstå till senast

Vy över Jällabjär, Natura 2000-området, som gränsar till området där Svenska Kaolin AB vill bryta kaolin.
Foto: Thomas Arnström
den 20 juni med utvecklande av talan och angivande av skälen för meddelande av prövningstillstånd.
– Detta innebär att det fortsatt är ovisst kring vår satsning
på kommunen som en turistdestination med naturmiljön i
fokus. Där Röstånga och närheten till Söderåsen spelar en
central roll i detta arbete, avslutar Fredrik Jönsson.

Vernissage med Eva Nelander-Juntunen
När: torsdag 30 maj kl 12.00-15.00
Var: Röstånga turistinformation
Vernissage med konstnären på plats den 30 maj.
Det bjuds på dryck och tilltugg.
Utställningen varar till och med den 28 juni och går att
besöka under turistinformationens öppettider.

i Svalövs kommun
Sista ansökningsdag

Svalans förskola
åk 1-7 till Parkskolan
■ Enhetschef för Kulturskolan
■ Specialpedagog/speciallärare
■ Grundskollärare undervisning
i Ma/No 4-6
■ Lärare till elever i behov av
särskilt stöd
■ Personlig assistent
■ 2 Fordonslärare
■ Lärare till introduktionsprogram,
Svalöfs gymnasium
■ Vårdlärare 75-100% till Svalöfs
gymnasiums vuxenutbildning
■ SvA-lärare 4-6
■ Undersköterska, Hemvården
■ Timvikarie inom Vård och Omsorg
och LSS
■ Lärare

Dagens tema – Idrott, företag och samhällsnytta
Armand Krajnc
– 4 x WBO World Champion
Utöver världsmästare i boxning är Armand företagare
och arbetar med socialt ansvarstagande. Han har också
vunnit SVT:s ”Mästarnas mästare” och är aktuell med sin
bok ”Twelve Rounds – Träna
som en mästare”. Förbered
dig på ett möte fyllt av livskvalitet, spännande berättelser
och Armands unika karisma som lämnar få oberörda.
Cityidrott
Med stöd från ICA Stiftelsen har Cityidrott nu startat sin
barn- och ungdomsverksamhet i Svalövs kommun. Cityidrott arbetar för att skapa en aktiv och meningsfull fritid
för barn och unga med aktiviteter efter skoltid varje dag,
och har redan cirka 450 unga medlemmar i Svalöv.
Anmäl dig till:
Gisela Christensson, 0418-47 53 06,
gisela.christensson@svalov.se
Vi behöver din anmälan senast den 3 juni.
Varmt välkommen!

på Solgården

När: måndag 10 juni kl.16.00.
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Pris: 200 kr
Anmälan: via anmälningslista på Solgården
eller via telefon: 0418-47 51 94.
Sista anmälningsdag är den 27 maj!
Välkommen!

Lediga jobb
i förskolan

När: onsdagen den 5 juni, kl. 07.15-09.30
Var: Fullmäktigesalen, Svalövs kommunhus
Program
07.15 Företagsfrukost och mingel
08.00 Fredrik Jönsson och Katarina Borgstrand
hälsar välkommen
08.10 Företagsinformation
08.20 Dagens tema
09.30 Avslutning med utlottning av priser

Måndag den 10 juni klockan 16.00 dukas det upp till grisfest
på Solgårdens äldreboende. Det serveras grillad gris med
tillbehör samt kaﬀe och kaka och underhåller gör Diamantorkestern. Allt detta till det modesta priset av 200 kronor!

Välkommen!

■ Förskollärare/Lärare

Företagsfrukost

Grisfest

Eva arbetar med textila bilder, patchwork, broderi, applikation, teckning, målning samt skulptur. Utställningen på
turistinformationen utformas med tanke på naturen och
här hittar man djur, natur och blommor – allt i textil eller
annat material.
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Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Dags att nominera
Svalövsambassadör
Vi behöver din hjälp med förslag på kandidater!
Svalövsambassadör 2019
Utmärkelsen delas ut i samband med Svalövsmässan vartannat år och på kommunfullmäktige vartannat år. I år kommer utmärkelsen att delas ut i samband med Svalövsmässan
i september.
Kriterier för att nomineras
De som kan nomineras är personer eller föreningar som
på olika sätt i eller utanför kommunen, lyfter fram Svalövs
kommun på ett positivt sätt, sprider ett positivt budskap om
Svalöv eller gjort en god gärning alternativt ett gott arbete.
För att kunna utnämnas ska man vara boende eller verksam
i kommunen under det aktuella året. Anställd i kommunen
kan också utses.
Vem kan nominera?
Som kommuninvånare kan du nominera och ditt förslag ska
innehålla en motivering till varför den nominerade är en bra
ambassadör. Det går inte att nominera anonymt. Förslagen
på pristagare samordnas sedan av Svalövs kommun.
Mejla ditt förslag till: gisela.christensson@svalov.se
senast den 31 maj.

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den
27 maj 2019, kl. 18.30.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
■ Omfördelning av medel, anläggandet av parkering på
Persbo
■ Lokalanpassning av brandstation i Röstånga
■ Åtskilliga motioner och interpellationer
Föredragningslistan med samtliga handlingar ﬁnns att
läsa på kommunens webbplats www.svalov.se, ”Handlingar, kallelser och protokoll”. Handlingarna ﬁnns också
att hämta i kommunhusets reception.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.
Lennart Pettersson
Kommunfullmäktiges ordförande
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