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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel Sista ansökningsdatum
Djurskötare sökes till mjölkproduktionen 2020-09-18
Enhetschef till vård och omsorg 2020-09-20
Personlig assistent 2020-09-30

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

Europeiska Trafikantveckan (European 
Mobility Week) är ett europeiskt initiativ 
för att underlätta och uppmuntra 
till hållbara resor och transporter. 
Kampanjen, som internationellt kallas 
European Mobility Week, omfattar 
ett stort antal länder i Europa. 2019 
deltog 3 135 städer i 50 länder och i 
Sverige deltog 62 kommuner. I år firas 
Trafikantveckan mellan den 16 och 22 
september. Trafikverket samordnar 
veckan i Sverige medan kommuner, 
företag och ideella organisationer 
anordnar aktiviteter kopplade till det 
aktuella temat. 

Årets tema är fossilfria resor för alla. 
Svalövs kommun arbetar på flera plan 
för att stärka förutsättningarna för ett 
hållbart resande. Nästa år tas den 
efterlängtade Söderåsbanan i bruk, 
detta innebär att fem av kommunens 
sex tätorter får tågförbindelser. Inom 
närtid planeras också utbyggnad av 
publik laddinfrastruktur för elbilar och 
utveckling av cykelvägar i kommunen.

Aktivitetsdag i Teckomatorp 
Fredagen den 18 september 
uppmärksammas Trafikantveckan lokalt 
genom en aktivitetseftermiddag utanför 
ICA i Teckomatorp. Mellan kl. 13.30 och 
16.00 kommer kommunens miljöstrateg 
och energirådgivare finnas på plats för 
att informera om hållbart resande. Ta 

chansen att testa en av kommunens 
elcyklar eller en fällbar Bromptoncykel. 
Utöver detta erbjuds det ett stort utbud 
av informationsmaterial och trafikquiz 
för både barn och vuxna med chans att 
vinna fina priser.

Välkommen!

Europeiska Trafikantveckan i 
Svalövs kommun 16-22 september

Prova-på-dag på Räddningstjänsten

Skräpplockardag 
i nationalparken
Hjälp till att städa nationalparken efter sommaren!
När: lördag 19 september kl.10.00-15.00
Var: Söderåsens nationalpark. Utgångspunkter: 
turistinformationen i Röstånga och naturum i Skäralid

Påsar och engångshandskar kan hämtas på 
turistinformationen i Röstånga och på naturum i 
Skäralid mellan kl. 10.00 och 15.00. Ta gärna med egna 
arbetshandskar om du har för att undvika mer skräp.

Skräpet du plockar lämnas in på turistinformationen eller i 
naturum. Vid slutet av dagen väger vi allt skräp som samlats 
i parken. Gissa hur många kilo det blir - det finns fina böcker 
att vinna!

Välkommen!

Anhörig/seniorträff: 
Promenad i lugnt tempo runt 
Svalövssjön
Vi träffas vid ingången till Svalövs kyrka och går sedan 
en promenad runt Svalövssjön. Ta med egen fika. 
Vi håller coronasäkert avstånd till varandra.

Dag och tid: 16 september kl. 10.15
Plats: samling vid Svalövs kyrka 

Anmälan: senast den 14 september till  anhörigsamordnaren 
0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se (max 10 deltagare) 

Välkommen!
Räddningstjänsten bjuder in till prova-på-dag. 
Kom till brandstationen och få inblick i verksamheten!
 
När: lördag 3 oktober kl. 9.00 - cirka 13.00
Var: Brandstationen i Svalöv, Onsjövägen 2
Föranmälan och frågor: via Rickard Nilsson på 
Räddningstjänsten, rickard.nilsson@svalov.se eller 0709-
47 51 75

Utmana dig själv genom att testa de fysiska momenten vi har 
för anställning.
Kanske kan arbetet som deltidsbrandman vara en möjlighet 
för dig.

Grundkrav är att du bor och/eller arbetar inom 5 minuter 
från brandstationen i Svalöv eller Röstånga.

Utrustning för deltagare:
• Träningskläder/underställ
• Lämpliga skor för gångband
• Vattenflaska

Välkommen!


