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Samsyn Svalöv 
– workshops för att hjälpa

IP-Onlys fi ber-
utbyggnad på 
landsbygden i 
Svalös kommun
För att eff ektivisera arbetet samt minska eff ek-
terna av framfarten har IP-Only delat upp sin 
fi berutbyggnad på landsbygden i två etapper, 
där etapp ett startar nu i april månad.

Etapp 1
Etapp 1 som är ett område i sydvästra Svalöv kommer 
att starta nu i april och kommer att pågå resten av året. 
Denna etapp kommer NCC att utföra på uppdrag av 
IP-Only. De kommer att börja gräva i området runt Sire-
köpinge. Du som beställt en fi berinstallation kommer i 
god tid, innan tomtschakt och installation av fi bermot-
tagare inomhus, bli kontaktad av entreprenören för ge-
nomgång och planering. 

Etapp 2
Etapp två kommer att starta upp i slutet av 2019. I denna 
tapp pågår fi nprojektering, vilket sedan kommer att ligga 
till grund för upphandling av den entreprenör som ska ge-
nomföra utbyggnaden. Dock har en samförläggning med
E.ON redan påbörjats på vissa sträckor inom etapp 2.

Beställ fi beranslutning
Om du som fastighetsägare inte redan beställt en an-
slutning men nu vill följa med på fi bertåget så kontaktar 
du IP-Only via kundservice, 0200-43 00 00 (vardagar 
08.00–17. 30), eller via deras webb på: www.ip-only.se/
privat/support/kontakt/.

Under mars månad har Svalövs kommun i samar-
bete med Arbetsförmedlingen anordnat två halv-
dagars workshop på temat Samverkan, fi nansierat 
av FINSAM Landskrona-Svalöv.

Workshopen hölls på Hotel Öresund och deltagarna var per-
soner som arbetar med rehabiliteringsärenden på Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan, Svalövs kommun, Vuxen-
psykiatrin och Vårdcentralen Svalöv. Syftet var att fördjupa 
och utveckla den samverkan som redan fi nns mellan de oli-
ka parterna för att hjälpa de individer som står längst ifrån ar-
betsmarknaden att komma närmare självförsörjning genom 
arbete eller studier.

Marie Eweo, enhetschef social sektor på Svalövs kommun, 
säger om dagarna:

– Vi har en tajt samarbetsform och har sett resultat i det. 
Men för den här gruppen individer, som ofta bollas runt och 
kan falla mellan stolarna, behöver man alla parter och att alla 
har samma mål.

Hanna Åstrand, sektionschef på Arbetsförmedlingen Lands-
krona/Svalöv, håller med:

– Vi har absolut en god samverkan idag, och vi ser att ar-

betslöshetsstatistiken är en eff ekt av den, men det fi nns fort-
farande mycket vi kan göra för dem som står allra längst 
ifrån arbetsmarknaden .

Marie fortsätter:
– Skulle vi ha den här typen av halvdagar en till två gånger 

om året löpande så tror vi att det kan vara en väg mot ytter-
ligare förbättring.

Workshopdagarna fi nansierades av FINSAM Landskrona-
Svalöv, som är ett samordningsförbund som består av Lands-
krona stad, Svalövs kommun, Arbetsförmedlingen, Försäk-
ringskassan och Region Skåne som bildades 2009. För-
bundschefen Martina Bach berättar:

– Vårt uppdrag är att stödja och fi nansiera olika typer av 
samverkansinsatser, som gör det lättare för de rehabilite-
rande myndigheterna att stödja människor som står långt 
bort från arbetsmarknaden och är i behov av ett samordnat 
stöd och rehabiliterande samordning. Alla medlemsparterna 
bidrar till den gemensamma budgeten, och vår styrelse be-
stämmer hur pengarna ska användas efter ansökningar om 
fi nansiering. Vi erbjuder en gemensam arena för samverkan 
där parterna kan utbyta erfarenheter och kunskap, och har 
fokus på fi nansieringen och ser till att parterna får bästa möj-
liga förutsättningar för att ro arbetet i hamn.

Lediga jobb 
i Svalövs kommun

Just nu söker vi 100 sommarvikarier inom vård 
och omsorg och LSS! 
Läs mer på: www.svalov.se/jobba hos oss

Titel            Sista ansökningsdag
� Sommarvikarier till Vård och Omsorg       2019-04-30
� Sommarvikarier till LSS          2019-04-30
   och personlig assistans
� Timvikarier inom vård och omsorg         2019-04-30 
   och LSS

Vi söker även:
� Parktekniker           2019-03-30
� Timvikarier och vikarier i sommar         2019-03-31
   sökes på socialpsykiatriskt boende
� Lärare i franska/svenska/engelska         2019-04-10
� Lärare i tyska/svenska/engelska         2019-04-10
� Fastighetsskötare , Svalöfs gymnasium    2019-04-21
� Sjuksköterska – dag          2019-04-28
� Sjuksköterska – natt          2019-04-28

Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.off entligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

Grupparbete 
vid en av de 
Workshops på 
temat Sam-
verkan som 
Svalövs kom-
mun var med 
och anordnade 
under mars 
månad.

 Temakväll: Min anhörigresa

– ett mirakel 
behöver lite 
hjälp på traven
Kom och lyssna på Gunilla Lindorff  (författare och 
föreläsare) som berättar om sin anhörigresa som 
dotter till en psykiskt sjuk mor och som mamma 
till sonen som fi ck en stroke vid 25-års ålder.  

När: torsdag 11 april kl. 18.00-20.00
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Entré: Gratis. 
Anmälan: senast 8 april till Anhörigsamordnaren, 
tel. 0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se
Under kvällen kommer det att fi nnas möjlighet att köpa
Gunillas bok (150 kr/st).

Välkommen!

Solgården

Torsdagscafé
När: 11 april kl.14.30

Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Pris: Kaff e och kaka 35 kronor 

Sång och musik med Nilsson Family  

Anhörigcafé
Hur gör jag för att må bra? 
Vi fi kar och pratar om vad som får oss att må 
bra och får oss att orka vårda våra närstående 
i längden. Anhörigstödet bjuder på fi ka.

När: 17 april kl. 14.00-16.00 
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Entré: gratis
Anmälan: först till kvarn
Kontakt: anhörigsamordnaren, 
tel 0418-47 54 65 eller 
anhorig@svalov.se

Välkommen!

Översiktsbild över de olika etapperna av fi berutbyggnad 
på landsbygden i Svalövs kommun.              Foto: IP-Only


