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Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel Sista ansökningsdatum
Lokalstrateg Svalövs kommun 2020-08-21
Parkskolan söker vaktmästare 2020-08-21
Sjuksköterska 2020-08-23 
2020-08-09

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

Nu dimper Lokaltidningen 
ner i brevlåda igen!
Från och med vecka 33 så levereras Lokaltidningen hem 
till din brevlåda igen.

Det var med anledning av coronapandemin som Lokaltidningen 
anpassade distributionen av tidningen genom att leverera till 
utvalda platser i kommunens tätorter under sommarveckorna 
26-32. Men nu är den åter i din brevlåda!

Trevlig läsning!

Sommaraktiviteter 2020
Det händer en hel del i Svalövs kommun under sommaren 
trots att det inte finns något samlat sommarlovsprogram 
i år. Det har varit svårt att planera och sammanställa 
aktiviteter på grund av coronapandemin.

Vi har i stället samlat allt som händer på en egen sida: 
www.svalov.se/sommaraktiviteter2020 och i evenemangs-
kalendern på Svalövs hemsida.
 
Det fylls på löpande allteftersom aktiviteterna kommer in. 
Observera att här finns aktiviteter för både barn och vuxna.

Vi länkar även till föreningar och delar gärna föreningars 
facebookinlägg angående aktiviteter. Hjälp oss gärna att 
sprida budskapet i dina kanaler!

Ha en riktigt trevlig och aktiv sommar!

Vi behöver din hjälp med förslag på kandidater!
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 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.

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

Mobilappen för felanmälan finns att hämta för iPhone/iPad 
samt Android och Windows Phone.
Applikationen är ett verktyg som gör det möjligt för dig att 
påverka din närmiljö och vardag. När du anmält ett fel kan du 
välja att få en bekräftelse på att ärendet har blivit registrerat.
Svalövs kommun har valt att satsa på detta system för att 

underlätta för dig som kommuninvånare att anmäla fel. För 
kommunens verksamhet innebär systemet att vi effektiviserar 
felhantering och uppföljning av inkomna ärenden på ett bättre 
sätt än tidigare.
Tack för att du hjälper oss i arbetet med att vara en attraktiv 
boendekommun!

Använd kommunens system
för felanmälan!
Du vet väl att du som kommuninvånare kan lämna fel- 
anmälan inom området gata och park via vår mobilapp?

Tjänsten når man antingen via kommunens hemsida 
eller genom att ladda ner mobilappen. 
Med tjänsten/applikationen kan du ta ett foto eller bifoga 
en fil till din felanmälan.

Dags att nominera 
Svalövsambassadör 2020!

Den 16 augusti byter 
Skånetrafiken tidtabell
På grund av covid-19 har resandet minskat med ungefär 
femtio procent och därför anpassar de trafiken. Många 
av regionbussarna kommer därför att köra färre turer än 
tidigare.

Enligt Skånetrafikens hemsida så är målsättningen, utifrån 
nuvarande förutsättningar, att förändringarna ska påverka så  
få som möjligt och inte bidra till trängsel. Intentionen är att rese- 
närerna ska kunna fortsätta resa på ett så enkelt och smidigt 
sätt som möjligt.

Lättast att se om din resa påverkas är att söka på den i 
Skånetrafikens app eller på deras hemsida.

Läs mer om förändringarna på Skånetrafikens webbplats: 
www.skanetrafiken.se/nytidtabell

Följande kategorier kan anmälas 
via systemet:
• belysning/trafiksignal
• dagvatten och brunnslock
• gator/gång- och cykelväg/torg
• park och natur
• skadegörelse


