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Undersöker möjligheter till 
kamerabevakning av Lunnaskolan

Under året har en hel del skadegörelse och en del andra 
brott skett på eller i anslutning till Lunnaskolan i Kågeröd 
och sedan sommarlovet inleddes har förseelserna ökat 
ytterligare. Det är mot denna bakgrund som kommunen nu 
vidtar åtgärder och undersöker olika lösningar som ska 
förhindra fortsatt skadegörelse.

- För att skapa oss en bild av om-
fattningen och åtgärdsbehovet har 
jag involverat skolan, fastighetsäga-
ren och andra aktörer. Tillsammans 
kommer vi att kartlägga och bedöma 
vilka insatser som är optimala för att 
komma till rätta med problemen, sä-
ger Niklas Schörling, trygghets- och 
säkerhetschef i Svalövs kommun.

Ett antal brottsförebyggande åtgär-
der har redan vidtagits. Till exempel 
besöker nattvandrarna i Kågeröd 
tillsammans med personal från so-
cial omsorg området mer frekvent 
än tidigare. Kommunen har också 
anställt två trygghetsvärdar som 
kommer att ha speciell uppsikt över 
platsen under sommarmånaderna.  

- Till insatserna vi redan gör i dags-
läget överväger vi också andra 
brottsförebyggande lösningar. Bland 

annat tittar vi på olika system för 
kamerabevakning, värmekameror 
samt system som generar ett stö-
rande högfrekvent ljud. Ambitionen 
är att hitta en lösning som fungerar 
proaktivt och som kan användas ef-
ter att ett brott är begånget, säger 
Niklas Schörling.

En kompletterande lösning med till 
exempel kameror ligger i linje med 
kommunens ambition på särskilda 
satsningar gällande trygghetsfrågor, 
såväl kortsiktigt som långsiktigt.

- Förhoppningsvis har vi en kom-
pletterad lösning på plats i närtid. 
En lösning som medför att elever, 
personal och allmänhet känner att 
Lunnaskolans område är en trygg 
plats att vistas på, även efter skoltid, 
säger Niklas Schörling.

Kommunens 
trygghets- och 
säkerhetschef, 

Niklas Schörling, 
på plats på 

Lunnaskolan för 
att bilda sig en 

uppfattning över 
vilka preventiva 

åtgärder som skulle 
passa bäst på 

området.

Låna flytväst gratis hos 
räddningstjänsten!
Vi tycker att du ska använda flytväst när du är på sjön. 
Har du ingen flytväst får du gärna låna en av Räddnings-
tjänsten helt gratis!

Vi lånar ut flytvästar om du ska ut på sjön, 
bada, fiska eller kort och gott all aktivitet 
som sker i eller vid vatten.

Kontakta Räddningstjänsten i Svalöv
Ring oss så berättar vi hur det funkar att 
låna flytvästar. Du når oss helgfria varda-
gar, klockan 08.00-16.00, på telefon 0418-
47 51 76.

Andra flytvästdepåer i Sverige
På Svenska livräddningssällskapets 
webbplats kan du kolla var i Sverige det 

finns flytvästdepåer som lånar ut flytvästar.

Visste du att…
Sverige är enda landet i Norden som inte 
har lag på att använda flytväst i fritidsbåt. 
Och bäst på att använda flytväst är hun-
dar, därefter kommer barn och kvinnor.

Sitt ner i båten, ta det lugnt och njut av 
din tur på sjön!

- Räddningstjänsten i Svalövs kommun

Tyck till om kulturen!
Svalövs kommun behöver en ny kulturplan. Den 
ska vara en grund för vårt arbete med kultur de 
kommande åren. Därför är det väldigt viktigt att 
kommunen får veta vad folk tycker om kultur, vilken 
man känner till och tycker om, vad som saknas och 
vad man vill ha mer av.
Vad tycker du? Vi har gjort en en-
kät och vi behöver dina svar. En-
käten är ganska kort, faktiskt.

Dina svar kommer att påverka 
planen. Efter sommaren kommer 
vi att ha någon form av dialog. Då 
kommer svaren på den här under-
sökningen att vara underlag och 
sätta agendan. 

Enkäten är öppen 28 juni – 15 
augusti 2021 och hittar du på: 
webropol.com/s/kulturplan2022, 

eller genom 
att skanna 
QR-koden 
här intill.

Om du be-
höver hjälp 
med över-
sättning eller annan tillgänglighet, 
tveka inte att höra av dig!

Kontaktperson: 
Elisabet Viktorsson  
elisabet.viktorsson@svalov.se 

 
Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum

Specialpedagog, mobila teamet 2021-07-25
Lokalvårdare inom städverksamheten 2021-08-01 
Lärare i matematik, NO & teknik 2021-08-06
Sysselsättningssamordnare 2021-08-08
Enhetschef, särskilt boende 2021-08-08
Planarkitekt, vikariat 2021-08-08
Enhetschef, särskilt boende 2021-08-08
Modersmålslärare, engelska 2021-08-11
Modersmålslärare, finska 2021-08-11
Modersmålslärare, dari 2021-08-11
Modersmålslärare, franska 2021-08-11
Enhetschef, LSS 2021-08-13 
Projektledare, AME 2021-08-15

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

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/17e1f204-4d73-4437-880b-436217fee4c4?displayId=Swe2315790
https://www.offentligajobb.se/lediga-jobb/sval%C3%B6v

