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Underrättelse, granskning
om detaljplan

Detaljplanen för del av Södra Svalöv 30:7 m.fl., del av
kvarteret Lantlyckan, ställs ut för granskning under
perioden 29 juni till 20 juli 2020.
Planområdet omfattar ca 11 000 kvadratmeter och är
beläget i sydöstra delen av Svalövs samhälle, mellan
Teckomatorpsvägen och järnvägen.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ca 75
bostäder för särskilt boende, trygghetsboende och vård samt
tillhörande kontors- och administrationslokaler i attraktivt och
kollektivtrafiknära läge.

Stolta pristagare i samband med ceremonin då priserna utdelades. Från vänster till höger i bild: Kim Hellström, (SD) ordf. i bildningsnämnden, Anette
Mellström, Yuliya Dinape, Ida Andrén och Hanna Andrén från Kågeröds Bordtennisklubb, Ida Malm, Tilda Nilsson, Daniel Olsson, Melvin Bergendorf och
Birgitta Rydén (ordförande), från Röstånga Idrottssällskap, Henrik Nordberg från HK Svalöv samt Niklas Fonskov, fritidschef.

Utdelning av vandringspriser och
stipendium inom idrotten
Den 17 juni samlades ett gäng stolta prismottagare på
Svalövs kommunhus för att ta emot sina välförtjänta priser
i samband med en trevlig ceremoni. Kim Hellström (SD),
ordförande i bildningsnämnden delade ut priserna och
Niklas Fonskov, fritidschef, stod för arrangemanget.
Bästa ledarprestation
Henrik Nordberg tilldelas Sparbankens vandringspris för bästa
ledarprestation under 2019 med följande motivering:
”Henrik är en fantastisk ambassadör för handbollsporten,
och sprider med sitt positiva sätt sportens värdegrund på ett
fantastiskt sätt. Henriks entusiasm smittar av sig och leder till
att fler vill vara med och prova handbollen som sport.
Henrik har varit nyckelpersonen i att från inget bygga upp en
förening som attraherar många barn och föräldrar med en
härlig gemenskap. Henriks och HK Svalövs framfart har satt
avtryck i hela Skåne!”
Bästa idrottsprestation
Röstånga IS dam och herrlag tilldelas Kjells kanna för bästa
idrottsprestation under 2019 med följande motivering:
”Det har varit spännande och underhållande att få följa
lagens duktiga fotbollsspelare och ledare, samt att få glädjas
tillsammans med dem över deras prestation. I Röstånga IS har
det aldrig någonsin hänt att både dam- och herrlag lyckats gå
upp en division under samma säsong. I Röstånga IS är det
viktigt att arbeta tillsammans och låta alla känna en delaktighet.
Detta lika väl på plan som utanför denna. Under gångna året har
man försökt involvera samtliga spelare, så de får en förståelse
för föreningens värdegrunder och policy. Detta resulterade i 2
seriesegrar.”
Bästa seniorprestation
Kågeröds Bordtennisklubbs damlag tilldelas Sture och Berta

Bondessons vandringspris för bästa seniorprestation under
2019 med följande motivering:
”Tjejerna har sedan nystarten av damlag för 5 år sedan slagit
under ifrån och haft tufft motstånd från Skåne, Blekinge,
Småland och Halland. Laget har jobbat och följt målet att vilja
avancera i seriesystemet vilket man genomfört med stor succé,
träningsflit och teamwork. Under 2019 påbörjades resan mot
avancemang nu med målet att få representera klubben i div 1,
vilket i så fall skulle innebära en resa ett lag i KBTK aldrig
tidigare gjort.
Som förening är det väldigt kul att vi växer och lyckas kombinera
tjejer & killar med framgångsrika resultat från ungdoms- till
senior klasser.”
Handikappidrottsstipendium
Christopher Andersson tilldelas årets handikappidrottsstipendium på 1500 kr med följande motivering:
”Christopher har på eget initiativ, i samarbete med
Hälsomagasinet i Svalöv, startat träning på fritiden tillsammans
med intresserade elever och vårdnadshavare. Christopher
utformar träningsprogram till eleverna och hjälper dem
tillsammans med vårdnadshavarna komma igång med
träningen. Utöver detta är en dialog igång med att starta upp
ytterligare fritidsaktiviteter med inriktning idrott för elever
och personer med IF (intellektuellt funktionshinder) i Svalövs
kommun. Det engagemang och det inkluderande synsätt som
Christopher visar för personer med IF i Svalövs kommun gör
honom som ett föredöme till årets stipendium.”
Tyvärr hade inte Christopher möjlighet att vara med på
ceremonin. Han kommer därför att få sitt stipendium vid ett
annat tillfälle.
Stort grattis till utmärkelserna!

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.
Nu försöker vi i stället samla allt som
händer på en egen sida: www.svalov.
se/sommarktiviteter2020 och i evenemangkalendern 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 sommar!

Planförslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen,
då det följer intentionen att stärka befintliga samhällen i
kommunen och skapa levande ortscentrum.
Planhandlingarna finns utställda från den 29 juni till den 20 juli
2020 på kommunens webbplats www.svalov.se samt under
öppettider på kommunhuset och biblioteket i Svalöv.
Eventuella synpunkter framförs skriftligen till Svalövs kommun,
268 80 Svalöv eller via e-post, plan@svalov.se, senast den
20 juli 2020. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast
under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga
beslutet att anta detaljplanen.

Kungörelse, granskning om
detaljplan
Förslag till detaljplan för Röstånga 4:3 m fl (Ekobyn),
Röstånga, Svalövs kommun finns tillgängligt för
granskning från den 29 juni till den 3 augusti 2020.
Planområdet är beläget i sydvästra Röstånga mellan väg 108
och Lilla Bäljaneå i öster, direkt söder om Lingatan.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av ett
nytt bostadsområde med småskalig bostadsbebyggelse i
Röstånga. Totalt möjliggör detaljplanen för 40 – 50 bostäder.
Syftet med planen är också att möjliggöra en blandning av
verksamheter inom området tex förskola, hantverk, kontor,
odling, energiproduktion och gårdsbutik.
Förslaget har upprättats i enlighet med översiktsplanen.
Del av fastigheten Röstånga 4:3 tas i anspråk för allmänt
ändamål, gata.
Planhandlingarna finns utställda från den 29 juni till den
3 augusti 2020 på kommunens webbplats www.svalov.se
samt under öppettider på Röstånga bibliotek och kommunhuset
i Svalöv.
Planförslaget berör samfällda områden och hålls tillgängligt
enligt ovan för delägarna i samfälligheterna: Röstånga S:2 för
väg, Landsvägarna
Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast den
3 augusti 2020 till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via
e-post, plan@svalov.se. Den som inte framfört skriftliga
synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet
om att anta detaljplanen.
Handläggare är Anna Heyden
Vid eventuella frågor ring 0418-47 50 00 eller skicka e-post till
plan@svalov.se
Planförslaget handläggs
planförfarande.
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