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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Söderåsens miljöförbund utför under år 2020 en inventering 
av brandövningsplatser i Bjuv, Klippan, Svalöv, Perstorp och 
Örkelljunga kommuner. Förbundet har bett räddningstjänsterna 
identifi era brandövningsplatser och lämna historisk informa-
tionen om verksamheten. Detta för att kunna göra bedömningar 
av riskerna.

 Brandövningsplatser kan vara förorenade med många olika 
ämnen, både sådant som använts för att starta bränder, ämnen 
som uppstår vid eldningen samt släckmedel. Det handlar om 
bensin, diesel som använts som tändvätska, dioxiner som 
uppkommit av ofullständig förbränning, VOC, metaller, PAH 
som kan ha uppkommit av det material man eldat. När det 
gäller släckmedel är det brandskum som det övats med som 
är mest problematiskt. Det har innehållit PFOS som är en både 
mycket giftig och långlivad kemikalie.

 Dessa ämnen bryts inte ner utan förorenar både marken, 
grundvattnet, sjöar och vattendrag samt kan spridas från 
platsen ut till omgivningen. Man har bl.a. upptäckt PFOS i några 
kommunala vattentäkter runt om i Sverige. 

 Flera räddningstjänster har lämnat information till miljö-
förbundet.
 – Samtidigt kan det fi nnas platser som man inte känner 
till, säger Michelle Karlsson miljöinspektör på Söderåsens 
miljöförbund.

En del brandövningsplatser kan ha varit mycket tillfälliga, 
exempelvis så kan man ha valt att träna släckarbete på en 
byggnad som ska rivas, och bränner istället ner byggnaden. 
Dessa ska också ses som brandövningsplatser.

 – Vi är därför mycket tacksamma om allmänheten vill kontakta 
oss om man har information om platser, både permanenta och 
tillfälliga som kan ha använts för brandövningar, säger Michelle 
Karlsson, miljöinspektör på Söderåsens miljöförbund.
 – Det går bra att ringa oss eller lämna informationen via 
e-post: info@smfo.se  
 – Vill man vara anonym går givetvis detta bra.

 Miljöförbundet kommer att granska materialet och troligen 
ställa krav på räddningstjänsterna att göra en miljöteknisk 
markundersökning om det bedöms fi nnas en potentiell 
föroreningsrisk på området. 

För mer information kontakta:
Michelle Karlsson, miljöinspektör Söderåsens miljöförbund 
på telefon 0435-78 24 96, Kenneth Kallin, miljöinspektör 
Söderåsens miljöförbund på telefon 0435-78 24 77 eller Ellinor 
Hellrup 0435-78 24 99.

Vill du förkovra dig eller utveckla dina talanger inom konst, 
musik, teater, konsthantverk eller något annat uttryck? 
Då ska du söka Svalövs kommuns kulturstipendium! Stipendiet 
är på 20.000 kr och kan delas ut till en mottagare eller delas på 
fl era. Efteråt redovisar du vad du har gjort för stipendiet och det 
kan vara genom ett framträdande eller en presentation, på det 
vis som passar dig och din inriktning.
Mer information fi nns på www.svalov.se/kulturstipendium
Vi vill ha din ansökan senast 1 september!

Nu är det också dags att nominera!  
Vem har med berömvärda och värdefulla insatser berikat 
och stimulerat verksamhet på kulturens och folkbildningens 
områden? 
Mer information om hur man gör fi nns på
www.svalov.se/kulturpris 
Vi vill ha ditt förslag senast 1 september!

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 fi nns 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!

 I Landskrona och Svalöv är det inte räddningstjänsten som 
sotar utan det är företaget SIMAB som sköter detta om man 
inte själv valt annan leverantör. SIMAB skickar alltid ut en 
avisering om sotning per post, de ringer aldrig. SIMAB varnar 
också för att man i andra kommuner haft bedragare som ringt 
för att kontrollera fl äkten i bostaden.
 Vi ber er vara uppmärksamma på detta och vänligen hjälp 
grannar, vänner och anhöriga att nås av denna information.
 Läs mer om hur du skyddar dig mot telefonbedrägerier på 
Polisens hemsida: www.polisen.se. 
Sök på ”telefonbedrägerier skydda dig”.

Miljöförbundet söker efter uppgifter 
om gamla brandövningsplatser
Söderåsens miljöförbund håller på att undersöka var man 
övat att släcka bränder. Dessa områden kan vara föro-
renade och behöva saneras. Miljöförbundet har frågat 
räddningstjänsterna, men misstänker att det fi nns fl er 
platser.
– Nu hoppas vi på hjälp av allmänheten, säger Michelle 
Karlsson miljöinspektör på Söderåsens miljöförbund.

Bedragare utger sig för 
att vara från kommunen
Räddningstjänsten i Landskrona ber alla att vara upp-
märksamma på att det just nu är ett antal okända personer 
som utger sig för att vara från kommunen och att man ska 
komma och sota. Det gäller både Landskrona och Svalöv.

Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel Sista ansökningsdatum
Vikarierande lärare i truck och godshantering 2020-07-12
Målmedveten och positiv lärare till årskurs 4 2020-07-13
Enhetschef sökes till Svalövs kommun, vård 
och omsorg 2020-07-19 
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

Svalövs kulturstipendium och 
kulturpris 2020

Nu är det dags att ansöka om kulturstipendium och nominera till kulturpriset.

Sök Svalövs kommuns kulturstipendium Nominera till Svalövs kommuns kulturpris

Sommaraktiviteter 2020

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

Ha en riktigt trevlig 
och aktiv sommar!


