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Anmäl dig till sommarens simskola på Röstånga friluftsbad!

Hjälp med inköp och hem-
leverans av livsmedel till 
70-plussare

Beslut har fattats av vård- och omsorgsnämndens 
ordförande, Angelie Fröjd, att kommuninvånare som är 
70 år eller äldre ska kunna ansöka om hjälp med inköp 
och hemleverans av livsmedel.

Insatsen är tidsbegränsad och gäller fram till och med den 
30 september, 2020. Ansökan görs hos handläggare på 
vård- och omsorg. Information om hur man beställer och 
betalar för livsmedlen får den som ansöker av kommunens 
kontaktperson.

 − Anledningen till beslutet är att vi, tillsammans med handlare 
i kommunen, vill hjälpa till att minimera smittspridningen av 
Covid-19 bland våra kommuninvånare som tillhör riskgruppen. 
Därför erbjuder vi dem nu möjligheten att söka stöd för inköp 
och hemleverans av livsmedel, säger Angelie Fröjd (M), 
ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

När en beställning är mottagen och behandlad hos handlaren 
så ombesörjer Svalövs kommun hämtning i butik och leverans 
till kund. Som det ser ut i nuläget kommer varorna att levereras 
onsdags- eller torsdagseftermiddagar.

Avgiften för insatsen kommer inte att överstiga 350 kronor 
per månad. En individuell avgiftsberäkning kommer att göras 
baserad på den enskildes inkomst och avgift tas endast 
ut från de som beräknas ha avgiftsutrymme. Kostnad för 
livsmedel och eventuell packningsavgift betalar kunden direkt 
till aktuell handlare.
 − Vi kommer att informera om tjänsten på kommunens 
hemsida samt i sociala media. Men hjälp oss gärna att sprida 
informationen till våra äldre i kommunen, säger Angelie Fröjd.

Läs mer om tjänsten här: www.svalov.se/inköpNu tar First Camp Röstånga emot 
anmälningar till sommarens simskola. 
Simskolan riktar sig till elever som bor 
i kommunen och är födda mellan 2007 
och 2012.

Simskolan är indelad i två perioder:
Period 1: 15 juni – 4 juli (ej 19 juni)
09.00 Heleneborgsskolan/Montessori Svalöv
10.30 Kågeröd

Period 2: 6 juli – 25 juli
09.00 Teckomatorp
10.30 Röstånga/Billeberga/Tågarp

Avgift
Simskoleavgiften är 800 kr. Syskonpris 750 kr/syskon. 
I priset ingår 14 respektive 15 lektioner med avslutning 
lördagen den 4 juli för period 1, respektive 25 juli för period 
2. I priset ingår även ett säsongskort för simskoleeleven 
(värde 500 kr) till badet.

Information och anmälan
Sista datum för anmälan är den 22 maj och det är ”först 
till kvarn” som gäller. Läs mer om simskolan och hur du 
anmäler dig på: www.svalov.se/simskola

FIP-bilen är snart åter i tjänst
Vecka 19 är räddningstjänstens FIP-bil åter i tjänst 
efter ett ofrivilligt uppehåll sedan i början på april. 
Det ofrivilliga uppehållet var ett resultat av stölden av 
bilens blåljusramp.

Stölden har inneburit att FIP-bilen inte längre kunde 
användas vid utryckningar. I normala fall har tjänstgörande 
styrkeledare alltid bilen med sig och är beredd att ge sig 
av på 90 sekunder vid ett larm. Men i och med stölden 
så fördröjdes räddningstjänstens insatstider med cirka 
tre minuter, då styrkeledaren var tvungen att bege sig till 

stationen för att följa med utryckande styrka. 
  −  Under alla mina 35 år har jag aldrig varit med om att man 
stulit blåljus från oss och det är rent ut sagt för jäkligt att 
man försvårar samhällets möjlighet att rädda liv, egendom 
och miljö. Men nu är vi snart åter i tjänst med bilen, vilket 
är mycket glädjande, säger Jonny Örn, styrkeledare och 
utbildningsansvarig på räddningstjänsten i Svalöv.  
FIP betyder ”första insatsperson” och funktionen 
introducerades i Svalövs kommun våren 2017 och det 
är styrkeledare i beredskap som bemannar FIP-bilen. 
Funktionens primära uppgift är att vara snabbt framme vid 
en olycksplats för att utvärdera läget och börja hjälpa de 
drabbade.

Information om coronaviruset
Svalövs kommun följer utvecklingen kring coronaviruset 
och covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Läget ändras kontinuerligt och vårt 
råd är att du som medborgare följer utvecklingen och 
rekommendationerna på följande hemsidor:

Svalövs kommun: www.svalov.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se 
Region Skåne: www.skane.se
Krisinformation från svenska myndigheter finns även på: 
www.krisinformation.se

Några tips om hur du skyddar dig och andra från 
smittspridning:
• Stanna hemma när du är sjuk
• Var uppmärksam på symtom på covid-19
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
• Använd handsprit
• Hosta och nys i armvecket
• Undvik att röra ansiktet
• Undvik att besöka äldre släktingar
• Håll avstånd till andra människor på offentliga platser

Exempel på uppgifter 
som FIP-bilen kan 
utföra:

• Räddningsledare på plats.
• Möjlighet att släcka  
 mindre bränder.
• Detta då en helt ny skär-
 släckare monteras i for-
 donen.
• Agera ”första insats” vid  
 trafikolyckor genom att ta 
 hand om skadade samt  
 varna andra trafikanter.
• Bistå med hjärt- och lung-
 räddning i väntan på  
 ambulans.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum
· Nattpersonal till skolans internat 2020-05-11
· Skolsköterska, vikariat 2020-05-15
· Lärare i fritidshem/fritidspedagog 
 sökes till Röstånga 2020-05-15
· Lärare till årskurs 4 i Röstånga 2020-05-15 
· Musiklärare till Midgård 2020-05-24
· Förskollärare till Garvarens förskola 2020-05-31
· Förskollärare till Torpets förskola 2020-05-31
· Lärare i matematik, NO och teknik 2020-05-31

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


