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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel Sista ansökningsdatum
Socialsekreterare barn och unga 2020-11-22
Stödpedagoger 2020-11-22
Sjuksköterska för timanställning 2020-12-15

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

Lördagen den 12 december 2020 är 
det folkomröstning i Svalövs kommun 
gällande förändrad bolagsstyrning. Om 
du har rösträtt i folkomröstningen får 
du ett röstkort skickat till din folkbok-
föringsadress i slutet på november. 
Vilken vallokal du ska rösta i framgår av 
ditt röstkort. 

Här kan du rösta på folkomröstnings-
dagen, den 12 december 2020 
•  Heleneborgsskolan, sal B för dig som  
 tillhör valdistrikt Svalöv Norra 
•  Heleneborgsskolan, sal C för dig som  
 tillhör valdistrikt Svalöv Södra 
•  Scoutstugan i Billeberga för dig som  
 tillhör valdistrikt Billeberga-Tågarp 
•  Turistinformationen i Röstånga för dig  
 som tillhör valdistrikt Röstånga Konga 
 -Ask 
•  Dumlestugan i Kågeröd för dig som  
 tillhör valdistrikt Kågeröd-Stenestad 
• Torgskolan i Teckomatorp för dig  
 som tillhör valdistrikt Teckomatorp- 
 Norrvidinge 

Vallokalerna har öppet mellan klockan 
08.00-20.00. 
Om du inte kan rösta i din vallokal den 12 
december kan du denna dag förtidsrösta i:
•  Församlingshemmet, Annerogatan 7 i  
 Tågarp eller
•  Biblioteksföreningen, Stenestad 2685  
 i Stenestad
Dessa lokaler kommer dock att ha 
begränsade öppettider, se ditt röstkort.

Här kan du förtidsrösta 
Från perioden den 2 december till den 10 
december kan du förtidsrösta i någon av 
lokalerna nedan: 
• Fullmäktigesalen i kommunhuset,  
 Herrevadsgatan 10 i Svalöv
•  Torgskolan, Skolgatan 1 B i  
 Teckomatorp
•  Scoutstugan, Prästvägen 1 i Billeberga
•  Dumlestugan, Bygatan 2 i Kågeröd
•  Turistinformationen i Röstånga, 
 Nackarpsdalsvägen 4
Exakta datum och öppettider för varje 
lokal framgår av ditt röstkort. 

Covid-19 restriktioner
Svalövs kommun är måna om att 
folkomröstningen ska kunna genomföras 
så smittskyddssäkert som möjligt och 
följer Folkhälsomyndigheternas råd och 
rekommendationer för att begränsa 
spridningen av covid-19. 

För att undvika att eventuellt bli smittad 
uppmanar Svalövs kommun dig som 
tillhör en riskgrupp att budrösta. 
Budröstningsmaterial kan hämtas i 
kommunhusets reception samt alla 
vallokaler och lokaler för förtidsröstning 
två veckor före folkomröstningen. 

Även om du känner dig frisk bör du på 
uppmaning av Folkhälsomyndigheten 
inte använda dig av kollektivtrafiken, 
i detta fall till och från din vallokal/
förtidsröstningslokal. Har du symtom 
som kan bero på covid-19 stanna 
hemma. 

Folkomröstning i 
Svalövs kommun!

Låda 1: Ägg & sill
Kavring med smör
Ägghalva med majonnäs och dill
3 sorters sill (löksill, senapssill, örtsill)
Gravad lax med hovmästarsås, citron och dill
Varmrökt lax med romsås

Låda 2: Kallskuret
Griljerad sockersaltad julskinka, grovkornig senap
Rökt korv, leverkorv
Rödbetor och cornichons

Låda 3: Småvarmt (värms hemma)
Brunkål
Prinskorv och köttbullar
Janssons frestelse
Dillkokt potatis

Låda 4: Julgotter
Julost, brie och ädelost samt vindruvor
Ris à la Malta med saftsås
Julgodis

Pris: 175 kronor 
(Gäller för dig som är över 65+ och bor i Svalövs kommun) 

OBS! Gäller endast förbokning, 
senast 13 december.
Med reservation för slutförsäljning. 
Vänligen anmäl dig 
hos kökspersonalen. 

Du når oss på: 
Solgårdens kök 0418-47 51 90
Ängslyckans kök 0418-47 52 89
Åsgårdens kök 0418-47 53 74
Avhämtning sker 23 december kl. 12.00 på respektive boende.

Måltidsservice kommer detta året att erbjuda god, hemlagad 
julmat som går att förbeställa och ta med hem. Allt från ägg och 
sill till småvarmt och julgotter utlovas. Maten packas nylagad 
i lådor till dig och går att hämta utanför något av kommunens 
äldreboenden på lillejulafton.

Datum och tid: 26 november kl. 13.30-18.30
Plats: Parkeringen mellan Gästis och ICA

De flesta mellan 18 och 65 år som känner sig friska och väger 
minst 50 kilo kan bli blodgivare. Vid första besöket fyller du i en 
hälsodeklaration, blir intervjuad och tar olika prover. Vid varje 

besök måste du visa en svensk, giltig identitetshandling.
Mer information hittar du på geblod.nu eller 
ring 0200-87 11 22 (måndag-fredag).

Välkommen!
Blodcentralen Skåne – en del av Region Skåne.

Vi träffas på parkeringen vid Svalövs kyrka och går 
sedan en promenad runt Svalövssjön. Ta med egen fika. 
Vi håller coronasäkert avstånd till varandra.

När: 26 november kl.13.00-14.30
Plats: samling vid Svalövs kyrka 
Anmälan: senast den 24 november 
till anhörigsamordnaren 0418-47 54 65 eller 
anhorig@svalov.se 

Välkommen!

Hemlagad julmat 
till avhämtning

Blodgivartrailern kommer till Röstånga
Den 26 november kommer blodgivartrailern till Röstånga.

För seniorer

Anhörig/seniorträff: Tipspromenad i lugnt tempo runt Svalövssjön


