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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

De som nominerats är skolor som arbetar 
aktivt med fysisk aktivitet samt serverar 
goda och näringsrika skolmåltider. Juryn 
ser till helheten och det som bedöms är:
■ smak och näring, men också  
 måltidsmiljö, service,
■ pedagogiskt samarbete,

■ engagemang från rektorn,
■ kommunala satsningar,
■ hållbarhet och andra parametrar som  
 bidrar till att höja måltidsupplevelsen 
för  
 eleverna.
Totalt är drygt 250 förskolor, skolor och 

seniorboenden testade under det senaste 
året och vinnaren utses den 15 september.

Stort grattis till Parkskolan och måltid-
service för nomineringen! Vi håller tum-
marna att det går hela vägen den 15 
september. 

Parkskolan i Teckomatorp är nominerad 
till ”Årets Pep-skola 2020”!
Det är White Guide Junior i samarbete med Generation Pep som årligen utser 
”Årets Pep-skola” och Parkskolan är en av tio nominerade skolor i Sverige.

Sommaröppet på Röstånga 
turistinformation

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum
· 2 st förskollärare/lärare till Svalans & 
 Skattkistans förskolor 2020-06-21 
· Lärare till mellanstadiet med 
 behörighet i Sv/So 2020-06-21
· Lärare till mellanstadiet med 
 behörighet i Ma/No 2020-06-21
· Skoladministratör till Röstånga 2020-06-21
· Vikarierande kvalitetskoordinator 2020-06-21
· Processledare Svalövs framtid 2020-06-21 
· Personlig assistent 2020-06-25
· Sjuksköterska 2020-06-28
· Socialchef 2020-08-09

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

Sedan den 3 juni är Per-Olof Järvegren 
tillförordnad VD för SvalövsBostäder. 
Han tillträder tjänsten efter Jan Tingecz, 
som varit tillförordnad VD sedan oktober, 
2019.
Per-Olof kommer senast från tjänsten 
som VD för Simrishamns Bostäder och 
Simrishamns Näringslivsutveckling AB. Per-
Olof är 68 år och bor med sin fru i Stångby 
utanför Lund.
Tidigare har Per-Olof även varit 
servicedirektör i Lund och vice VD för Lunds 
Kommuns Fastighets AB. Han har, som han 

själv beskriver det: ”jobbat med fastigheter 
och boende i hela yrkeslivet”.

Hur känns det att tillträda tjänsten? 
 − Det känns riktigt skoj att vara på 
plats i Svalöv och att lära känna ett nytt 
bostadsföretag och en ny kommun. Jag 
tycker det är intressant och givande att 
jobba med människors boende.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?
 −    Jag gillar när det händer saker. Jag vill ha 
engagerade medarbetare som kan ge och 

ta med en god ton. Respekt, engagemang 
och glädje är viktiga värdeord för mitt 
ledarskap.

Vad blir din utmaning inledningsvis?
 −   Nu måste jag snabbt sätta mig in i vad 
som är på gång och vad jag kan bidra med.

Vad gillar du att göra på fritiden?
 −   Fritidshus i Brösarps norra backar, vara 
aktiv och handboll, företrädesvis Lugi 
Handboll.

Detaljplan för Röstånga 1:78 och del 
av Röstånga 1:68 "Odengården" är 
ute på samråd
Förslag till detaljplan för Röstånga 1:78 och del av 
Röstånga 1:68 "Odengården" finns tillgängligt för 
samråd mellan den 7 juni och den 29 juni.
Planområdet, norr om Blinkarpsvägen och Röstånga camping, 
angränsar till den kommunala fastigheten Röstånga 1:68 både 
i öster och söder. Området angränsar i väster till fastigheterna 
Blinkarp 1:11 och Blinkarp 1:5. Det angränsar även i norr till Blinkarp 
1:5.
Det primära syftet med planändringen är att skapa förutsättningar 
för pågående verksamhet att utvecklas. Även möjlighet till 
alternativa användningar föreslås såsom: centrum (samlingslokal), 
vård, skola, tillfälligt boende och/eller bostad. Del av allmän 
plats, Odengatan närmast fastigheten, överförs till kvartersmark. 
Ett mindre område inom fastigheten reserveras för tekniska 
anläggningar.
Planen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och 
bygglagen. Planförslaget bedöms inte strida mot gällande 
översiktsplan och inte innebära betydande miljöpåverkan enligt 6 
kap. Miljöbalken.
Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats 
www.svalov.se samt under öppettider på biblioteket i Röstånga 
och kommunhuset i Svalöv under perioden 2020-06-07-2020-06-
29. Handlingar kan även beställas på Plan & Exploateringsenheten, 
via kommunens växel på telefon 0418-47 50 00.
Eventuella synpunkter framförs senast den 29 juni 2020 skriftligen 
till Plan & exploatering, Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via 
e-post, info@svalov.se.  Den som inte framfört skriftliga synpunkter 
kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta 
detaljplanen.

Nu är det bestämt att Turistinformationen i Röstånga kommer 
att hålla öppet under hela sommarsäsongen. Vi följer givetvis 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidtar lämpliga 
åtgärder och bland annat ber vi våra besökare hålla avstånd samt 
visa hänsyn till både personal och varandra. 
Under sommaren, 8 juni-16 augusti, gäller följande öppettider:

Ny tillförordnad VD för SvalövsBostäder

måndag-fredag kl 10-17
lördag-söndag kl 10-15
Helgdagar har vi öppet som lördag-söndag
(Med reservation för ändringar)

Varmt välkommen till oss!


