Informerar

Välkommen på Företagsfrukost
När: Onsdagen den 13 februari, kl. 07.15-09.00
Var: Trolleholms Slott

Program
07.15 Företagsfrukost och mingel
08.00 Fredrik Jönsson och Katarina Borgstrand hälsar välkommen
08.10 Företagsinformation
08.20 Dagens ämne
09.00 Avslutning med utlottning av priser

Anmäl dig till
Gisela Christensson, 0418-47 53 06, gisela.christensson@svalov.se
Katarina Borgstrand, 0418- 47 53 20, katarina.borgstrand@svalov.se
Vi behöver din anmälan senast den 11 februari.
Varmt välkommen!

i Svalövs kommun
Just nu söker vi 100 sommarvikarier inom vård
och omsorg och LSS!
Är du intresserad av att arbeta hos oss i sommar?
Läs mer om tjänsterna och hur du ansöker på:
www.svalov.se/jobba hos oss
Titel
■ Timvikarier inom
Vård och Omsorg och LSS
■ Sommarvikarier till
Vård och Omsorg
■ Sommarvikarier till LSS
och personlig assistans

Sista ansökningsdag
2019-02-15

Vi söker även:
receptionist
■ Lärare i Sﬁ till Svalöfs gymnasium
och vuxenutbildning
■ Nämndsadministratör
■ Timvikarier och vikarier i sommar
sökes på socialpsykiatriskt boende
■ Vikarierande

2019-02-28
2019-02-28

2019-02-10
2019-02-17
2019-02-17
2019-03-31

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

Tack alla
Kågerödsbor

Huvudsyftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för återuppbyggnad av en samlingslokal. Eftersom
det ﬁnns en uteförskola i Kågerödslund, prövas även möjligheten att planlägga området för skolverksamhet.
I det utställda förslaget har planområdet utökats, handlingar har också ändrats och förtydligats med anledning av framförda synpunkter under samrådet. Planhandlingarna som
kan beställas på Bo & Bygg, via växeln 0418-47 50 00, ﬁnns
även tillgängliga på kommunens webbplats www.svalov.se
samt på biblioteket i Kågeröd och i kommunhuset i Svalöv,
under öppettider.
Planområdet omnämns inte särskilt i kommunens översiktsplan och planförslaget bedöms inte strida mot översiktsplanen. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.
Eventuella synpunkter framförs senast den 27 februari
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.

Under höstlovet blev bussarna som körde mellan
Svalöv och Kågeröd vandaliserade genom stenkastning och raketskjutning när de var i traﬁk.
Detta ﬁck till följd, utöver skadorna på bussarna för tiotusentals kronor och obehag för de chauﬀörer som utsattes, att
bussarna till och från Kågeröd blev inställda under ett par
kvällar. Detta drabbade tyvärr en hel del oskyldiga personer
vilket är mycket tråkigt.
Det var värmande att se den ﬁna respons vi ﬁck av er som
bor i Kågeröd. Hur ni tillsammans agerade för att förhindra
ﬂer liknande händelser som kunde ha slutat mycket illa.
Händelserna har inte upprepats och vi är övertygade om att
det beror på er Kågerödsbor och ert engagemang.
Ett stort tack till er alla från chauﬀörerna som kör bussarna
i Svalövs kommun.
Svalövs kommun engagerade sig direkt i detta och har nu
tillsammans med bussbolaget Nobina börjat föra en dialog
om samarbete med bland annat räddningstjänst, polis och
Svalövs kommun för att förhoppningsvis kunna förhindra att
något liknande händer igen.
Så återigen stort TACK alla ni som engagerade er!
Från Nobinas bussförare i Svalöv

Är du intresserad av att
arbeta som röstmottagare?
Under våren 2019 kommer det att hållas val till Europaparlamentet den 26 maj. Därför rekryterar nu valnämnden
personer som är intresserade av att arbeta som röstmottagare.
I arbetsuppgifterna som röstmottagare ingår bland annat
att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och
pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning
granska och räkna rösterna.
Alla personer som arbetar som röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning samt vara myndig.

Granskning av
detaljplan för
”Kågerödslund”
Förslag till detaljplan för del av Kågeröd 1:121
”Kågerödslund” ﬁnns tillgängligt för granskning
under perioden 20190206–20190227. Planområdet
är beläget i Kågerödslunds park, i slutet av Lundastigen, i Kågeröds samhälle.

Dagens ämne – Trolleholms Slott
Eftersom Trolleholms slott inte är öppet för
allmänheten får de ofta höra att det är lite
”hemliga” av sig. Därför kändes denna möjlighet superkul, det vill säga att ge er chansen att få reda på lite mer om slottet, vilka
de är, samt hur de arbetar.
Finns Trolleholmsspöket på riktigt, hur ser
det berömda biblioteket ut och kan man besöka eller förlägga verksamhet på slottet?
Vi hoppas att ni är nyﬁkna på Trolleholms
Slott!

Lediga jobb

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Om du är intresserad av
att tjänstgöra som
röstmottagare under valdag
eller vid förtidsröstningen anmäler du det via E-tjänsten på kommunens hemsida: www.svalov.se/rostmottagare
Vid frågor är du välkommen att kontakta valadministrationen på telefon 0418-47 50 00 eller via mail info@svalov.se

Temakväll om
framtidsfullmakt

Överförmyndarhandläggaren berättar vad en framtidsfullmakt är och varför det är bra att upprätta en.
När: 13 februari kl 18.00-19.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Entré: Gratis. Först till kvarn gäller.
Kontakt: Anhörigsamordnaren, tel 0418-47 54 65
eller anhorig@svalov.se
Välkommen!
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