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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Med start vecka 32 påbörjas etapp 2 av gågatans 
uppfräschning i Svalövs centrum. Arbetet handlar då om att 
byta beläggning, ny belysning samt nya sittplatser. 

Under våren och försommaren har arbete pågått med att byta 
ut de gamla buskarna i planteringsytorna mot perenner för att 
skapa en trygg och vacker utemiljö längs gågatan. 
Med start vecka 32 kommer upprustningsarbetet att fortsätta. 
I arbetet som ska utföras ingår att byta ut den dåliga 

plattbeläggningen på Herrevadsgatans gågata. I samband 
med att beläggningen byts ut kommer även belysningen att 
förbättras. 
De gamla cykelställen och bänkarna utmed denna del av 
gågatan kommer att tas bort och nya bänkar kommer att 
placeras ut för att skapa nya sittplatser.
Arbetet startar vecka 32 och omfattar Herrevadsgatan mellan 
Realskolegatan och Centralgatan. Det beräknas pågå fram till 
och med vecka 39. 

Miljöpriset delas ut som erkänsla och uppmuntran för 
värdefulla insatser inom natur- och miljövård. Det kan delas 
ut till enskild, skolklass, förening, företag eller annan grupp. 
Mottagaren, fysisk eller juridisk person, ska vara bosatt eller 
ha verksamhet i Svalövs kommun. Priset består av en symbol 
för kommunens miljöarbete.

Samhällsbyggnadsnämnden utser pristagare – som kan vara 
flera stycken. Man kan få priset mer än en gång.

Ditt förslag ska innehålla följande:
• Kandidatens namn, adress och telefon
• Beskrivning om varför kandidaten ska tilldelas miljöpriset
• Förslagslämnarens underskrift, namn, adress och telefon

Skicka förslaget till: Svalövs kommun, 268 80 Svalöv och märk 
kuvertet med ”Miljöpris”, 
eller via epost: balthazar.forsberg@svalov.se

Byggnadsvårdspremien delas ut som stöd, uppmuntran och 
erkänsla för värdefull insats inom byggnadsvårdens område. I 
detta fall avses byggnadsvård i en vid betydelse, så olika slag 
av byggnader kan komma ifråga och byggnadernas närmiljö 
spelar också in. Byggnadens ålder är oviktig, såväl gamla som 
nya och även nyproducerade. Priset består av en metallplatta 
med inskription och ett diplom. Mottagaren, fysisk eller juridisk 
person, ska vara bosatt eller ha verksamhet i Svalövs kommun 
eller ha annan särskild anknytning hit.

Man kan ansöka själv eller lämna förslag på mottagare. Skicka 
ansökan/förslag till: 
Svalövs kommun, 268 80 Svalöv och märk kuvertet med 
”Byggnadsvårdspremium”, 
eller via epost: bygglov@svalov.se

Läs gärna mer om vad som gäller och hur du gör för att ansöka 
eller lämna förslag på www.svalov.se/stipendier.

Den 30 juli kommer blodgivartrailern till Röstånga.

Datum och tid: 30 juli 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.

…att det blir utomhusbio i sommar igen. Och det stämmer!
Det kommer att visas bio både utomhus och inomhus i början 
av augusti. Allt är inte spikat än men det utlovas bra filmer. 
Platserna kommer att vara Ring Knutstorp, Röstånga och 
Svalöv. Och det bästa av allt: det är helt gratis!

Filmvisningarna är en del av sommaraktiviteterna i Svalövs 
kommun.
Håll utkik efter mer information på hemsida och Facebook! 

Nu inleds etapp 2 av Herrevadsgatans 
uppfräschning i Svalöv

Ryktet går….

Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel Sista ansökningsdatum
Undersköterska 2020-07-26
Medarbetare till dagverksamheten 2020-07-26
Sjuksköterska  2020-07-26
Förskollärare 2020-08-07
Fritidspedagog till Billeshögsskolan 2020-08-09
Socialchef 2020-08-09

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

Dags att nominera till årets 
miljöpris och 
byggnadsvårdspremie

Blodgivartrailern 
kommer till Röstånga

Ha en skön sommar!
Nu är det dags att nominera lämpliga kandidater. Lämna din nominering till kommunen senast den 1 september.

Herrevadsgatan i Svalöv


