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Kommunfullmäktige sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges 
sammanträde på Linåkerskolan i Svalöv, 
måndagen den 31 maj 2021, kl. 18.30. 

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:

• Bolagsbildning Svalövs Utveckling AB
• Diverse årsredovisningar 

Sammanträdet är öppet för allmänheten. 
Åhörare ombeds dock ha den rådande risken för 
smittspridning i beaktande och inte närvara vid 
sammanträdet vid uppvisande av sjukdomssymptom.

Fullmäktiges sammanträden spelas in och det fi nns 
möjlighet att ta del av information och debatt via 
kommunens webbplats www.svalov.se.

I kommunhusets reception fi nns kallelse och 
protokollsutkast att hämta. 

Ingrid Ekström (SD)
Kommunfullmäktiges ordförande

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum
Timvikarier till Vård och omsorg & LSS 2021-05-30
Nämndsadministratör 2021-05-30
Stödfamilj, kontaktperson 2021-05-31
Sysselsättningssamordnare 2021-05-31
Lärare i tyska och engelska 2021-05-31
Lärare i svenska/svenska som 
andraspråk och bild 2021-05-31
Lärare i matematik/NO och teknik 2021-05-31
Lärare i SO-ämnena samt 
gärna svenska/sva och/eller engelska 2021-05-31 
Sommarvikarier till LSS 2021-05-31
Fysioterapeut 2021-06-06
Dataskyddshandläggare 2021-06-06
Undersköterska för vikariat till Hemvården 2021-06-06
Sjuksköterska för kvällstjänstgöring 2021-06-06
Lärare till Lunnaskolan i Kågeröd 2021-06-07
Sjuksköterska för timanställning 2021-06-27

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

Trafi kverket bygger för att förbättra trafi k-
situationen genom Röstånga. Arbetet påbörjas 
i månadsskiftet maj/juni och beräknas vara 
klart i december 2021. Under byggtiden kommer 
framkomligheten att påverkas.

Allmänheten har lämnat synpunkter på trafi k-
situationen genom Röstånga. Det handlar om att det 
är mycket trafi k och höga hastigheter, att det tas liten 
hänsyn till oskyddade trafi kanter och att det saknas 
tätortskänsla.

För att förbättra situationen i Röstånga kommer 
Trafi kverket därför att bygga tätortsportar vid 
infarterna, förbättra övergångarna över väg 13 och 
ta bort vänstersvängfältet på väg 108. I samarbete 
med Skånetrafi ken kommer även busshållplatsen 
vid friluftsbadet att tillgänglighetsanpassas.

Läs mer på www.trafi kverket.se/rostanga.

Lien och mulens marker är ett unikt levande 
kulturarv. Dessa artrika naturtyper har i alla tider 
inspirerat musiken, poesin och konsten. 

Ängen och naturbetesmarken har varit basen för 
boskapsskötseln ända fram till skiftesreformerna i 
mitten av 1800-talet. Ängen producerade vinterfoder 
och naturbetet sommarfoder åt djuren. Växterna 
användes också till mat och mediciner till byns 
invånare.

Ängen är en naturlig gräsmark som brukas genom 
slåtter och naturbetet har betats lång tid tillbaka. 
Ingen plöjning och endast tillskott av näring från 
betande djur är orsaken till utvecklingen av den stora 
artrikedomen.

Bergart, jordart och vattentillgång är viktiga faktorer 
som bestämmer vilka arter som växer på ängen 
och i hagen. Skötseln med lie och mule har också 
betydelse. Brudbröd, mandelblom och jungfrulin trivs 
på torra och näringsrika marker medan smörboll och 
svinrot växer där det är fuktigt och näringsrikt. Stor 
blåklocka trivs på torra och kalkrika marker medan 
den lilla blåklockan växer på sandig och näringsfattig 
mark.
Innan slåttern myllrar det av insekter bland ängens 
alla blommor. De hjälper växterna med pollinering 
och fröspridning. I gengäld erbjuder växterna mat i 
form av nektar och frö.
Speciellt fjärilen hör ängen till. Här fl addrar slåtter-
gräsfjäril, mindre guldvinge och ängsmetallvinge 
mellan blommorna. 

I landskapet mellan skogen och plogen, risbygden, 
fi nns de fl esta ängarna och hagarna. I och mellan 
dessa fi nns fl era olika och gamla kulturspår som 
blomrika vägrenar, stenmurar, odlingsrösen, fägator, 
torpruiner, gamla träd och källor. Alla dessa ekosystem 
och livsmiljöer har en specifi k sammansättning av art-
er med olika roller. På stenmuren möter du sten-
skvättan som sitter och vippar på stjärten och i busk-
brynet hör du törnsångaren som frågar dig ”tycker du 
det, tycker du det?” och gulsparven som räknar till sju.

Välkommen ut att titta på blomsterprakt och lyssna på 
insektsurr i Liaängen, Orrödskärret, Grindhus, Lilla 
Klåveröd och Svenstorp- Bolshus fälad som är ängs- 
och hagmarker som skyddats som naturreservat.

Läs om hur du kan skapa mer biologisk mångfald där 
du bor på kommunens hemsida, 
www.svalov.se/ friluftslivetsår. 

Ängar och hagar

Snart påbörjas arbetet med att bygga 
en säkrare genomfart i Röstånga

Ängsmetallvinge på åkervädd


