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Detaljplan för del av fastigheten Röstånga 2:140,
”Villa Söderåsen” i Röstånga är ute på granskning
Förslag till detaljplan för del av fastigheten
Röstånga 2:140, ”Villa Söderåsen” i Röstånga
finns tillgängligt för granskning under perioden
2021 04 16 – 2021 05 09. Området ligger väster om
Marieholmsvägen och norr om Per Gummessons
väg. Detaljplaneförslaget omfattar i princip Villa
Söderåsen
på
Nackarpsdalsvägen,
bredvid
Röstånga Turistinformation.
I förslaget prövas möjligheten att öka byggrätten
samt att bekräfta befintliga förhållanden. Förslaget
bedöms inte strida mot gällande översiktsplan och
innebär inte en betydande miljöpåverkan enligt
6 kap. Miljöbalken.

Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens
webbplats www.svalov.se samt på kommunhuset
i Svalöv under öppettider. Handlingarna kan även
beställas på telefon 0418-47 50 00 eller via e-post
plan@svalov.se.
Eventuella
synpunkter
framförs
skriftligen
senast den 9 maj 2021 till: Plan & exploatering,
Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post,
plan@svalov.se. Den som inte framfört synpunkter
senast under granskningstiden kan förlora rätten att
senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Vårvandring i
Hallabäckens dalgång
Upptäck ett av våra fina naturreservat på nära håll
tillsammans med guide. Vi vandrar i Hallabäckens
dalgång och upptäcker vårtecken. Följ med och njut av
ädellövskog, porlande bäckar, mångfaldig fågelsång
och mycket mer.
När: lördag 24 april kl. 11.00-13.00
Var: Hallabäckens dalgång. Samling på Parkering
Stubbaröd i södra delen av naturreservatet
N 56.045778, E 13.072861
Kostnad: gratis
Arrangör: naturum Söderåsen
Anmälan: Föranmälan krävs, senast den 22 april
till naturum Söderåsen
naturum.soderasen@lansstyrelsen. se
eller 010-224 11 50.
På grund av rådande coronarestriktioner är antalet
platser begränsade.
Vandringen är en del av kommunens satsning under
Friluftslivets år 2021.

Vill du vara din egen chef i sommar?
Ta chansen att starta ditt eget sommarföretag!
Ansök själv eller med en kompis på: ungdrive.
se/ansok
Svalövs kommun erbjuder nu dig som går i
årskurs 9 eller på gymnasiet och bor i Svalövs
kommun möjligheten att ansöka om att driva ett
eget sommarföretag genom UngDrive Academy.
Under en 5-dagars digital kickoff får du inspiration,
workshops och säljträning för att kunna starta upp
din egen affärsidé och på så sätt tjäna pengar. Du
får ett startkapital på 1500 kr för att starta upp din
idé och coaching av riktiga entreprenörer under
hela sommaren. Utöver detta kommer du också

att få lära känna många nya människor, utvecklas
som person och framför allt ha riktigt roligt! Tidigare
erfarenhet av entreprenörskap behövs inte, men en
vilja att lära.
Satsningen UngDrive 2021 finansieras av Svalövs
kommun, Sparbanken Skåne och Region Skåne.
För mer information: https://ungdrive.se/academy/
Varmt välkommen med din ansökan på ungdrive.
se/ansok. Sista ansökningsdag är 30 april.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

Sista ansökningsdatum

Speciallärare svenska
Timvikarier till Hemvården
Kommunikatör till Svalöfs gymnasium
Timvikarier till vård och omsorg & LSS
VD till AB Svalövs Bostäder
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

2021-04-20
2021-04-21
2021-04-22
2021-04-30
2021-04-30
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31
2021-05-31

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