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Del av Onsjövägen stängs av – 
omledning av trafi k
Med start vecka fem kommer del av Onsjövägen i 
Svalövs tätort att stängas av i etapper för arbete 
med vatten och avlopp samt järnvägsarbeten.

Det är Trafi kverket och NSVA som ansvarar för det 
planerade arbetet. Arbetet pågår fram till den 3 maj och 
avstängningen av Onsjövägen omfattar sträckningen från 
rondellen med korsande väg 106 och öster ut, fram till 
järnvägen på väg 1208.
 Kommer du från Torrlösa (väg 1208) så omleds trafi ken 
söder ut, via Järnvägsgatan, och sedan vidare på Industri-
gatan ut till Harjagersvägen (väg 106) och tvärtom om du 
kommer via väg 106 från Kågeröd eller Teckomatorp samt 
väg 1208 från Tirup.

För gång- och cykeltrafi k kommer det att fi nnas en säker 
passage över järnvägen cirka 30-50 meter norr om den 
befi ntliga järnvägsövergången.
Vi hoppas du har överseende med detta i samband med 
arbetet.

Frågor gällande järnvägsarbetet - Trafi kverket:
E-post: trafi kverket@trafi kverket.se
Tel: 0771-921 921

Frågor gällande vatten- och avloppsarbetet - NSVA:
E-post: kundservice@nsva.se
Tel: 010-490 97 00

Nu kan du nominera Årets Företagare & Årets Unga 
Företagare i Svalöv 2019. 

Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört en 
prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara 
fungerar som en förebild för andra företagare. Alla branscher 
kan premieras samt företagande inom olika tjänstesektorer. 

Årets Unga Företagare är vårt prestigefyllda pris för unga 
entreprenörer.
Varje år prisar Företagarna en ung företagare som uppnått 
något extra med sitt företagande.

Hur blir man Årets Unga Företagare? 
För att delta måste du vara under 35 år och driva minst ett 
företag. Årets Företagare delas ut på lokal, regional och 
nationell nivå.

Företagaren ska:
Äga & Driva
Inneha ett betydande ägande av företaget. Man ska ha 
majoritetsägande. Det går bra med fi nansiärer om ägaren 

är näst största ägare. Eftersom utmärkelsen går till 
företagaren är det viktigt att hen är verksam i företaget. 
Det innebär att man ska ha företaget som sin huvudsakliga 
sysselsättning. Viktigt eftersom det är företagaren som är 
i fokus och därmed dennes infl ytande och påverkan som 
ska belönas.

Ledare & Förebild
Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör 
för företagare.
Exempel på det är att företagaren tar samhällsansvar 
och/eller deltar i lokalsamhället och/eller har påverkat 
politiken till godo för andra/ företagare i regionen och/eller 
uppmuntrar mångfald.

Kreativitet & Innovation
Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett 
sätt som bör premieras.
Exempel på det är att hen gjort något nytt inom sin bransch, 
utvecklat en befi ntlig produkt och/eller banat väg för nya sätt 
med sitt företagande.

Lönsamhet & Tillväxt
Ha uthålligt god lönsamhet. 
Med god lönsamhet avses att den är 
långsiktigt stabil eller att man har 
återinvesterat i företaget för fortsatt tillväxt. Företagets 
marginal ska jämföras med andra i samma bransch, inte 
med alla andra branscher.

Formella krav
Inte ha några betalningsanmärkningar i närtid. Betalnings-
anmärkningen ska ställas i relation till verksamheten. 
Företagaren får inte nyligen vara dömd i domstol.

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riks-
nivå.

Läs mer om Årets Företagare & Årets Unga Företagare samt 
hur du nominerar på: www.foretagarna.se/landskrona 

Dags att nominera till Årets Företagare 2019 Nominera 
senast den 
29 feb

Kommunfullmäktige 
sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde 
i kommunhuset, Svalöv, måndagen den 27 januari 
2020, kl. 18.30. 
   
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
· Överenskommelse mellan närpolisen i Svalöv och   
 Svalövs kommun
· Generella svar på åtskilliga interpellationer och motioner 

Föredragningslistan med samtliga handlingar fi nns att läsa 
på kommunens webbplats www.svalov.se, ”Handlingar, 
kallelser och protokoll”. Handlingarna fi nns också att hämta 
i kommunhusets reception.

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Ann Pettersson (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Informationsträff  med 
Skånetrafi ken
Skånetrafi ken kommer till Teckomatorp och informerar om 
det nya biljettsystemet. De kommer även att visa hur den nya 
appen och kortet fungerar.

När: Teckomatorps bibliotek
Var: tisdag 28 januari kl. 16.30
Välkommen!


