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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Period 1: 1/9 – 15/9
Antal deltagare: 10 st
1/9: Boulespel i Svalöv.
8/9: Utegym i Billeberga.
10/9: Orientering vid Västervång i Svalöv.
15/9: Utegympa med 
gymnastikföreningen Pantern.

Period 2: 22/9 – 6/10
Antal deltagare: 10 st.
22/9: Kyrkans promenad med frågor.
29/9: Stavgång kring Svalövssjön.
1/10: Orientering vid Västervång i Svalöv.
6/10: Vandring vid Finnstorpssjöarna.

Förutsättningar för deltagande i 
Träningsglädje:
▪   Att tillsammans aktivera sig och träffa  
 nya träningskompisar, under sociala  
 och trevliga former.
▪  Träffarna är kostnadsfria och  
 aktiviteterna sker på eget ansvar.
▪  För dig som inte tidigare deltagit i
 något av Senior Sport Schools  
 arrangemang.
▪  Vid stort intresse lottas vem som  
 erbjuds en plats.
▪  Aktiviteterna sker efter var och ens  
 förmåga.

Anmälan
Du anmäler ditt intresse på plats i 
Receptionen från och med den 17/8. 
Sista datum för anmälan är onsdagen 
den 26/8.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Niklas Fonskov, fritidschef
E-post: niklas.fonskov@svalov.se

Region Skåne erbjuder nu 
antikroppstest för Covid-19
Från och med den 10 augusti kan personer över 18 år och 
folkbokförda i Skåne boka tid för antikroppstest som kan 
visa tecken på genomgången covid-19-sjukdom.
Provtagning kan endast ske efter tidbokning. Egenavgiften 
för provet är 200 kronor. Avgiften omfattas inte av 
högkostnadsskyddet.
Inledningsvis sker provtagningen på åtta orter i Skåne: 
Malmö, Lund, Landskrona, Trelleborg, Helsingborg, Klippan, 
Kristianstad och Ystad.
Den som bokar tid ska:
• ha haft symtom tidigare i år som kan stämma med covid-19,
• vid provtagningen ha varit symptomfri i minst 14 dagar,
• vara folkbokförd i Region Skåne,
• vara minst 18 år gammal.
Mer information om provtagningen samt länkar till respektive 
orts mottagning finns på www.1177.se

Nu när många börjar återvända till 
sina arbeten efter sommarledighet 
och skolorna åter startar igång 
terminen är det fortsatt viktigt att 
vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Fram för allt att 
visa respekt genom att hålla avstånd 
till varandra. Det är bara tillsammans 
som vi kan minska smittspridningen 
av covid-19.

Tips och råd för att skydda dig 
och andra från smittspridning av 
covid-19:
▪  Håll avstånd till andra och undvik  
 större sammankomster.
▪  Avstå från onödiga resor och undvik  
 rusningstrafik.
▪  Tvätta händerna ofta, minst 30  
 sekunder med tvål och vatten.
▪  Hosta och nys i armvecket.
▪  Skydda dig om du är äldre eller  

riskgrupp. Stanna hemma, avstå från  
att träffa andra och be om hjälp.
▪  Stanna hemma vid förkylningssymtom. 
 Vänta minst två dygn efter att du blivit  
 frisk innan du går tillbaka till jobb eller  
 skola och undvik att träffa andra.
▪  De flesta blir lindrigt sjuka och  
 behöver inte kontakta vården. Följ  
 egenvårdsråd på 1177.se. Om du får  
 mycket svårt att andas, ring 112.
▪  Sök vård som vanligt om du blir  
 sjuk eller skadar dig. Ring först din  
 vårdcentral eller 1177.
▪  Om du råkar ut för ett allvarligt  
 olycksfall eller en plötslig svår sjuk-
 dom ska du åka till en akut-
 mottagning.  
 Vid livshotande tillstånd, ring 112.
Källa: Region Skåne

Följ utveckling och 
rekommendationer på följande 
hemsidor:
▪  www.folkhalsomyndigheten.se
▪  www.skane.se
▪ www.krisinformation.se  
 (information på andra språk)
▪   www.svalov.se/coronavirus

Från och med nästa vecka (v.35) är polisen mobila kontor åter 
tillbaka enligt ordinarie schema.
I det mobila kontoret ger polisen råd och svarar på frågor från 
allmänheten. De tar gärna emot tips och det går också att få hjälp 
med att lämna anmälningar. I stort sett ska du som medborgare 
kunna göra samma saker som i en vanlig polisreception.
Ojämna veckor
Onsdagar:
09.30-11.30, Svalöv (vid ICA)
13.00-15.00, Teckomatorp (vid ICA)
Torsdagar:
09.30-11.30, Röstånga (vid ICA)
13.00-15.00, Kågeröd (vid COOP)
Jämna veckor
Onsdagar:
09.30-11.30, Svalöv
Torsdagar:
09.30-11.30, Röstånga
Övriga orter i kommunen kommer att besökas vid behov och i 
samband med speciella evenemang.
Polisens mobila kontor i närområdet utanför kommunen
Polisens mobila kontor besöker även andra orter i närområdet, 
utanför kommunen. Hit är också alla Svalövsbor välkomna!
Ojämna veckor
Tisdagar:
09.30-11.30, Perstorp (vid ICA)
13.00-15.00, Ljungbyhed (vid Hemköp)
Jämna veckor
Tisdagar
09.30-11.30, Perstorp (vid Ica)
13.00.15.00, Ljungbyhed (vid Hemköp)
Onsdagar
13.00-15.00, Ekeby (vid Ekebyhallen)
Torsdagar
13.00-15.00, Östra Ljungby (vid ICA)
OBS! Det kan ske ändringar i schemat i de fall något akut händer 
som medför att polisen måste omprioritera sina resurser.

Träningsglädje för dig som är 65-plus!
Då höstens planerade Senior Sport School ställdes in på 
grund av coronapandemin erbjuds nu coronaanpassad 
träning för kommunens träningssugna 65-plussare. Och 
vi väljer att kalla arrangemanget för Träningsglädje!

Ledarna för Träningsglädje är eldsjälarna Gun och Christer 
Hedin och arrangemanget sker i samarbete med fritidsenheten.

Träningsglädje kommer att arrangeras under två perioder 
med totalt fyra aktiviteter i varje period. Med hänsyn till 
coronapandemin så kommer varje träningsgrupp att bestå av 
högs tio deltagare och alla aktiviteter sker utomhus. Kommer 
du inte med i första träningsperioden så finns det en ny chans 
att komma med i period två.

För att inte bidra till smittspridning ber vi dig att följa 
Folkhälsomyndigheten allmänna råd:
▪ Känner du förkylningssymptom, som hosta eller feber 

 - stanna hemma!

▪  Tvätta händerna ofta med tvål.

▪  Nys och hosta i armvecket.

▪  Håll avstånd och undvik att vidröra ansiktet.
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Fortsatt viktigt att hålla avstånd
och visa omtanke!

Information med anledning av covid-19

MPK:n är tillbaka efter semesteruppehåll


