Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Besöksvisir på Solgården gör det möjligt för anhöriga att besöka sina nära
och kära

Beskärning av popplar i Billeberga
En besiktning av poppelraden som omgärdar Billeberga
IP har utförts av auktoriserad arborist och där delar av
beståndet har så kraftiga rötskador att kraftiga åtgärder
behöver utföras.

Regeringen har beslutat om en förlängning av
besöksförbudet på äldreboenden med anledning av
coronaviruset. Det gäller även LSS-boenden och inom
socialpsykiatrin. Förbudet sträcker sig fram till den 31
augusti 2020.

Träden har tidigare toppkapats och sedan tillåtits växa på
höjden vilket resulterat i röta och försvagade infästningar vid de
gamla snittytorna.

För att värna om hälsan på de som bor på våra boenden råder
det besöksförbud. De äldreboenden som berörs är Solgården
i Svalövs tätort, Åsgården i Kågeröd och på Ängslyckan i
Teckomatorp.

För att undvika att träden knäcks vid höststormarna och för att
minimera risken för både person- och egendomsskador kommer
träden återigen behöva reduceras ner till tidigare snittytor.
Denna åtgärd kommer utföras stegvis. Etapp ett utförs under
sommaren och innefattar träden kring gräsplanen. Etapp två
som är kring grusplanen, är inte lika akut men i behov att utföras
inom en två års-period.

Besöksförbudet
på kommunens
äldreboenden förlängs

Besöksförbudet gäller alla inomhus besök. Det finns möjlighet
att besöka sina anhöriga utomhus på kommunens samtliga
äldreboenden. Detta sker under ordnade förhållanden och på
avstånd med hjälp av besöksvisir. För att kunna utnyttja denna
möjlighet krävs det att du bokar tid hos aktuellt boende.
Röd markering innebär etapp 1 med åtgärder 2020. Grön markering
innebär etapp 2 med senare åtgärder.

Nya rutiner vid
specialkost i skolan

Tack för att ni visar hänsyn och respekt!

Investeringsstödet för
solceller försvinner
Regeringen har beslutat om ett ansökningsstopp för
investeringsstöd för solceller den 7 juli 2020, samtidigt
skjuts slutförandedatumet fram till den 30 juni 2021.

Vi har tagit fram nya rutiner för dig med behov av
specialkost. Nu kan du göra din anmälan smidigt med hjälp
av vår nya E-tjänst.

Enligt ett förslag som är ute på remiss ska investeringsstödet
för solceller, stödet för energilager och stöd för laddstolpar från
2021 ersättas med ett ”grönt” skatteavdrag för privatpersoner.

Vi vill förenkla för dig med specialkost och har därför tagit fram
nya rutiner för hanteringen. Rutinerna gäller nya anmälningar på
samtliga skolor i kommunen.

Mer information finns att läsa på: www.smfo.se

Läs mer på: www.svalov.se/specialkost

Resekort till gymnasieelever inför läsåret 20/21
Från och med vecka 32 börjar resekorten inför läsåret 20/21
att skickas hem till gymnasieelever som ansökt om resekort
och som är skrivna i Svalövs kommun.
Du som redan har ett resekort och fått din ansökan godkänd
kommer att få kortet laddat inför skolstarten.

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
· Undersköterska
2020-07-26
· Medarbetare till dagverksamheten
2020-07-26
· Fritidspedagog till Billeshögsskolan
2020-08-09
· Socialchef
2020-08-09

Har du ännu inte ansökt om resekort?
Som gymnasieelev måste du ansöka om resekort för dina resor
till ditt gymnasium inför varje läsår.
Har du inte redan gjort det så är det ännu inte försent. Ansökan
måste lämnas in senast den 22 juli annars kan vi inte garantera
att resekorten fungerar i tid till skolstarten.
Ansökan gör du digitalt via kommunens e-tjänst eller lämnar du
in blankett, som du hittar på www.svalov.se, ifylld till Svalövs
kommun.

Här kan du läsa mer om resor till gymnasiet
www.svalov.se/resorgymnasiet

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