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Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Rättelse nytt vädervarningssystem

Förra veckan skrev vi om det nya vädervarningssystemet här på kommunens informationssida. Tyvärr har det skett förändringar i
tidsplanen och SMHI skjuter upp starten för det
nya vädervarningssystemet på grund av tekniska
komplikationer. Införandet som var planerat till april
kommer i stället att ske i oktober.

Bor du i
Teckomatorp?

Söderåsen i
lövsprickningstider
Söderåsens natur är ﬁn att uppleva under alla
årstider. Men ett besök på våren när boken slår ut
och vitsipporna blommar slår det mesta.
Sprickdalar med rasbranter och vida utsikter,
sammanhängande bokskogar i olika ålder och
porlande och rena bäckar är kännetecknande för
Söderåsen.
Härlig är tiden nu när bokens löv ska spricka
tillsammans med andra lövträd. I sprickdalarnas
otillgängliga branter samsas boken med bergek, rönn
och björk. I dalbottnen växer alen och asken på fuktig
mark intill bäcken och på de gamla ängsmarkerna
står avenbok, skogslönn och vildapel. Lind, fågelbär
och skogsek är andra ädla lövträd.
Boken bildar olika naturtyper beroende på näringstillgång i marken. Uppe på platån växer en bokskog
där det är lite näring och växterna är få. Enstaka
vitsippor, ekorrbär och gräset kruståtel växer på
fjolårets gulbruna lövmatta. I trädkronorna hörs
ofta boﬁnken och grönsångaren sjunga ikapp. I
sluttningarna ökar näringen och efter vitsipporna
blommar gulplister och harsyra som är typväxter
i denna bokskog. Nere i ravinen kan den svarta

bergarten diabas bryta fram vilken gynnar sällsynta
blommor som blåsippa och skogsbingel. Lövsångaren är en vanlig insektsätande tätting som anländer
från sydligare breddgrader samtidigt som boken slår
ut. I bokskogen ﬁnns myller av olika insekter i de
gamla stående och liggande träden.
Passa på att uppleva de fantastiska dagar då
bokens knoppar spirar och vecklar ut sina skira och
limegröna blad. Att se ljusspelet mellan bladen på
marken, att känna de mjuka boklöven i handen, att
lyssna till bokbladens sus i trädkronorna eller att
bara stanna upp och dofta in ger mersmak. Hitta din
egen stig eller rum i bokskogens ljusgröna salar. Det
ﬁnns många olika leder runt om på hela Söderåsen,
allt från den lilla upptrampade stigen till den mer
välkända Skåneleden.
Tänk på att det kan vara trångt i Söderåsens
nationalpark och i Skäralid på helgerna. Välj då
gärna att upptäcka något annat ﬁnt naturområde.
Tips och mer information ﬁnns på Destination
Söderåsens hemsida www.soderasen.com och på
Turistinformationen i Röstånga.

Anmäl dig till sommarens simskola på Röstånga friluftsbad!
Nu tar First Camp Röstånga emot anmälningar
till sommarens simskola. Simskolan riktar sig till
elever som bor i kommunen och är födda mellan
2008 och 2013.

Foldern ﬁnns också i digitalt format på
Svalövs kommuns hemsida.

Dags att nominera
Svalövsambassadör 2021
Vi behöver din hjälp med förslag på kandidater!
Nu är det dags att nominera en person eller en förening som på olika sätt i eller utanför kommunen,
lyfter fram Svalövs kommun på ett positivt sätt, sprider
ett positivt budskap om Svalöv eller gjort en god
gärning alternativt ett gott arbete.
För att kunna utnämnas till Svalövsambassadör
ska den nominerade vara boende eller verksam
i kommunen under det aktuella året. Anställd i
kommunen kan också utses.
Vem kan nominera?
Som kommuninvånare kan du nominera och ditt förslag ska innehålla en motivering till varför den
nominerade är en bra ambassadör. Det går inte
att nominera anonymt. Förslagen på pristagare
samordnas sedan av Svalövs kommun.
Mejla ditt förslag till:
katarina.borgstrand@svalov.se senast den 31 maj.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

Sista ansökningsdatum

Central schemaadministratör
Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd
Biträdande rektor, Svalöfs gymnasium
Trygghets- och säkerhetschef
Förskollärare till Teckomatorp
Lärare i tyska och engelska
Lärare i svenska/svenska
som andraspråk och bild
Lärare i matematik/NO och teknik
Lärare i SO-ämnena samt
gärna svenska/sva och/eller engelska

Simskolan är indelad i två perioder:
Period 1: 21 juni – 9 juli (ej 25 juni)
09.00 Röstånga/Billeberga/Tågarp
10.30 Teckomatorp
Period 2: 12 juli – 30 juli
09.00 Kågeröd
10.30 Heleneborgsskolan/Montessori Svalöv
Avgift
Simskoleavgiften är 995 kr.
Information och anmälan
Sista datum för anmälan är den 22 maj och det är

Håll då utkik efter den nya
informationsfoldern
om
BT Kemi-saneringen. I
veckan delas den ut till
alla hushåll i Teckomatorp
för att ge en uppdatering
kring arbetet som pågår
innanför grindarna.

”först till kvarn” som gäller. Läs mer om simskolan och
hur du anmäler dig på: www.svalov.se/simskola
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Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv
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