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Trängselkontroller visar överlag
gott betyg till serveringarna!
Under våren och sommaren har Söderåsens miljöförbund genomfört trängselkontroll på över 110
restauranger och kaféer.
- Trots att våra verksamheter genomgått en tuff tid har de allra flesta hanterat den nya tillfälliga
lagen på ett ansvarsfullt sätt och några stora problem med trängsel har inte förekommit, säger
Jim Nielsen miljöinspektör på Söderåsens miljöförbund

Kommunfullmäktige sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges
sammanträde i Linåkerskolans matsal,
måndagen den 26 oktober 2020, kl. 18.30.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
• Delårsbokslut per 2020-08-31 för Svalövs kommun
• Initiativärende, kommunal folkomröstning
Sammanträdet är öppet för allmänheten. Åhörare
ombeds dock ha den rådande risken för smittspridning
i beaktande och inte närvara vid sammanträdet vid
uppvisande av sjukdomssymptom.
Fullmäktiges sammanträden spelas in och det finns
möjlighet att ta del av information och debatt via
kommunens webbplats www.svalov.se.

Den 24 mars 2020 beslutade
Folkhälsomyndigheten om en föreskrift
och allmänna råd om att förhindra
smitta av virussjukdomen covid-19 på
serveringar så som restauranger, caféer
m.m. Föreskriften beslutades med stöd
av smittskyddsförordningen. Kontroll av
att föreskriften följdes låg på kommunen
(miljöförbundet)
tillsammans
med
smittskyddsläkaren. Den 1 juli kom en ny
lag om tillfälliga smittskydds¬åtgärder på
serveringsställen som gav kommunerna
hela uppdraget.

Nielsen miljöinspektör på Söderåsens
miljöförbund. En del verksamheter har
vi varit i kontakt med via telefon eller
e-post för att föra en dialog och dela
med oss av informationsmaterial.

Inom
Söderåsens
miljöförbunds
verksamhetsområde finns ca 160
verksamheter
inom
branscherna
restaurang, pizzeria, gatukök, café och
konditori. Av dessa har 110 haft öppet
sin servering och fått inspektioner.
Trängselkontrollerna
påbörjades
i
början av maj och har fortsatt under
hela sommaren.
− Vi förklarar, resonerar och delar
ut broschyrer och affischer som
de kan sätta upp, allt för att de ska
förebygga risken för trängsel och
möjliggöra god handhygien, säger Jim

− Det är mycket viktigt att alla förstår
att vi lätt riskerar ökad smittspridning
i samhället om vi inte vidtar
förebyggande åtgärder eller glömmer
bort att tvätta händerna och hålla
avstånd, säger Torbjörn Ekelund (L)
ordförande i direktionen för Söderåsens
miljöförbund. Jag följer utvecklingen
av virussjukdomen Covis-19 i Skåne
även som ledamot av Region Skånes
primärvårdsnämnd. Jag ser att det
arbete som miljöförbundet utför är
jätteviktigt för att minska trycket på
vården. Pandemin är inte över än!

Trots att vissa verksamheter krävt tillsyn
vid upprepade tillfällen, har det inte
identifierats några stora problem med
trängsel. Däremot har verksamheterna
i varierande omfattning vidtagit förebyggande smittskyddsåtgärder för det
fall att trängsel skulle uppkomma.

Cirka 150 kontroller har genom¬förts.
Kontrollerna har skett under dagtid, men
även på kvällar och helger.
- Det har varit en prioriterad uppgift för
oss på miljöförbundet som vi kommer att
fortsätta med så länge som det behövs,
säger Jim Nielsen miljöinspektör
på Söderåsens miljöförbund på
Söderåsens miljöförbund.

Nu är det dags att nominera en person
eller en förening 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 till Svalövsambassadör ska den nominerade vara

Ingrid Ekström (SD)
Kommunfullmäktiges ordförande

− Samtidigt har det tyvärr för oss
precis som inom vården inneburit
undanträngningseffekter i den normalt
planerade verksamheten för året och
annan kontroll har fått stå tillbaka.
Men vi hoppas att det förebyggande
arbete som vi tillsammans med
verksamheterna gjort under våren och
sommaren gör att trängsel förhindras
och att alla som vill fortsatt kan gå ut
och äta utan att riskera att bli smittade,
säger Jim Nielsen miljöinspektör
på Söderåsens miljöförbund på
Söderåsens miljöförbund.

Höstlovsprogram 2020

Dags att nominera Svalövsambassadör 2020
Vi behöver din hjälp med förslag på
kandidater!

I kommunhusets reception finns kallelse och
protokollsutkast att hämta.

boende eller verksam i kommunen
under det aktuella året. Anställd i
kommunen kan också utses.
I år delas utmärkelsen ut i samband
med kommunfullmäktiges möte den 7
december.

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 oktober.

Vem kan nominera?
Som kommuninvånare kan du
nominera och ditt förslag ska
innehålla en motivering till varför den
nominerade är en bra ambassadör.

”Sista chansen
att nominera!”

Höstlovet är här och i vanlig ordning finns det ett
spännande program med aktiviteter för dig som är ledig
från skolan. Kommunen har tillsammans med föreningar
och andra aktörer satt ihop ett varierat program med
höstlovsaktiviteter.
Vad sägs om spökrunda, futsalturnering, disco eller
nyheterna cricket och zentangle?
Och missa inte årets nyhet Lovklubben. Läs mer om denna
på www.svalov.se/lovklubben
Du hittar programmet i sin helhet på vår hemsida
www.svalov.se eller på facebook. Välkommen att vara med!
Hoppas att du får ett riktigt kul höstlov!

Paus i leveransen av ren jord ger färre lastbilar
Efter ett par månader med tät lastbilstrafik tar BT
Kemi-projektet nu paus i intransporterna av ren
jord. Även om utlastning av förorenade massor
och betong fortsätter så kommer transporterna
med detta att minska drastiskt.
När saneringen av det före detta BT Kemiområdet är klar ska hela området vara täckt med
en meter ren jord. Sedan saneringsstart den 15
juni har därför ett stort antal lastbilar levererat
rena jordmassor till Teckomatorp. Hittills har lite

mer än hälften av de massor som behövs körts
in. Från och med onsdagen den 14 oktober görs
därför ett uppehåll i dessa transporter.
- Vi gör nu en paus i arbetet med intransporten
eftersom vi behöver plana ut och ta hand om
de massor som redan finns på området, säger
platschef Johnny Palmberg, Geoserve.
Jämte dessa intransporter av rena massor har
också förorenad jord och betong transporterats
ut. Dessa arbeten kommer att fortsätta - men

antalet lastbilar till och från det södra BT Kemiområdet kommer drastiskt att minska med
intagningsstoppet. Arbetet med transporterna
av ren jord kommer att återupptas längre fram
när området är redo för den andra hälften av
jordmassorna.
Meterstäckningen med ren jord är både en
saneringsåtgärd och ett sätt att återställa
markområdet. När saneringen är avslutad lämnar
projektet ifrån sig ett enklare rekreationsområde

till samhällsbyggnadsnämnden för beslut om hur
området sedan ska användas.
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