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Hela denna sida är information från Svalövs kommun

TEMADAG HÄLSA!
Vårdcentralen Svalöv, Svalövs kommun och ICA Teckomatorp
bjuder in till en temadag om hälsa.
När: torsdag 1 juli, klockan 14.00 – 18.00
Var: Utanför ICA i Teckomatorp
Hur: Kom som du är, vi håller avstånd och munskydd finns på
plats till dem som önskar.
Information om livsstil, hälsa och sjukdomar
På plats finns sjuksköterskor med kunskap om hälsa, livsstil,
diabetes, allergi, astma och kol.
Tips på nyttiga recept
Handla med hjälp av våra goda recept och ICA:s förmånliga
priser på god och bra mat.
Testa ditt blodtryck
Passa på att testa ditt blodtryck när du är här. Genom att ha koll
på blodtrycket är det också lättare att upptäcka ohälsa i ett tidigt
skede, speciellt för dig som är 40 till 50 år.
Att tänka på inför sommaren
Vi tipsar om sommarens allergibehandlingar, insektsbett och
solskydd. Egenvårdsprodukter från apoteket och ICA på display.
Information om Allaktivitetshuset
Fritidsenheten är på plats för att prata om kommunens planerade
allaktivitetshus som är på gång i Svalövs tätort.
Medborgarrådet är på plats
Kom och snacka med ambassadörerna i medborgarrådet.
Framför gärna synpunkter och önskemål till dem om vården i
kommunen.

Fotoutställning ”Mitt Söderåsen”

Söderåsens nationalpark firar 20-årsjubileum och
det uppmärksammas med en fotoutställning på
Röstånga Turistinformation.
Under våren anordnades en fototävling ”Mitt
Söderåsen” där totalt 122 bidrag skickades in. En
jury bestående av naturfotografer, konstnärer och
naturvägledare valde ut finalisterna.
Kom och titta på fototävlingens finalistbilder och rösta
på din favorit. Bilderna är placerade i Turistinformationens fönster så att de går att se utifrån.
När: 13 juni - 25 juli
Var: Röstånga Turistinformation
Entré: gratis
Arrangör: Röstånga Turistinformation i samarbete
med Söderåsens nationalpark
Välkommen!

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

Sista ansökningsdatum

Systemförvaltare, Vård och omsorg
Sjuksköterska för timanställning
Sjuksköterska/distriktssköterska
till hemsjukvården
Timvikarier till vård och omsorg samt LSS
Sysselsättningssamordnare

Varmt välkomna!

2021-06-27
2021-06-27
2021-07-04
2021-07-31
2021-08-08

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

Vulkanernas landskap
vid Jällabjär
Under de geologiska tidperioderna Jura
och Krita (mellan 200 miljoner – 66
miljoner år sedan) bildades Skånes 150–
200 vulkaner av starka jordskorperörelser.
Jällabjär är den vackraste. På håll ses
denna konformade vulkan resa sig 50
meter över omgivningen.
Jällabjär avsattes som naturreservat
1977. Sedan 2004 har också området
ingått i EU:s Natura 2000 nätverk. I
området finns märkta leder och på en
del att dessa går Skåneleden ”Från ås
till ås”. Nära den sydvästra parkeringen

finns en rastplats med vindskydd och
grillplats.
Andra vackra vulkanrester i närheten
är Rallate i Söderåsens nationalpark,
Juskushall norr om Riseberga och
Natthall naturreservat vid Rönneå. Vill
du vandra i en skog av höga enar så
besök Anderstorps Eneskog, ett nytt
naturreservat norr om Jällabjär.
Läs mer om vulkanernas landskap och
Friluftslivets år på kommunens hemsida:
www.svalov.se/friluftslivetsår

Jällabjärs topp syns sticka upp i det omgivande landskapet
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