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Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Dags att nominera till
Årets Företagare 2020
Nu kan du nominera Årets Företagare & Årets
Unga Företagare i Svalöv 2020. Senaste datum
för att nominera är den 28 februari.
Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört
en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt
att vara fungerar som en förebild för andra företagare.
Alla branscher kan premieras samt företagande inom
olika tjänstesektorer.
Årets Unga Företagare är vårt prestigefyllda pris
för unga entreprenörer. Varje år prisar Företagarna
en ung företagare som uppnått något extra med sitt
företagande.

Nu är träffbänken i Svalöv invigd!
På bilden syns från vänster Angelie Fröjd (M) vård- och omsorgsnämndens ordförande, Madeleine Moberg, vård- och omsorgschef, Jimmy
Hansson, Emil Bernhardsson och Ida Gustavsson från Gata & Park samt Anna Helkama-Rågård, anhörigsamordnare.

Nu är den nya coronasäkrade träffbänken både
på plats och invigd. Bänken är placerad i söderläge framför kommunhuset och Vårdcentralen.
Tanken är att den ska bjuda in till spännande
möten människor emellan. Så nu är det bara att
komma och prova!
Träffbänken invigdes ofﬁciellt den 9 februari med
bandklippning av Angelie Fröjd (M), vård- och
omsorgsnämndens ordförande. På plats fanns även
Madeleine Moberg, vård- och omsorgschef och
Anna Helkama-Rågård, anhörigsamordnare och
initiativtagare till bänken. Givetvis deltog representanter från Gata & Park. De hade nämligen tillverkat
den ﬁna bänken. Utöver kommunrepresentanter
tittade ﬂera seniorer och anhöriga förbi för att titta på
träffbänken och ﬁka.
- För att det ska vara enkelt att mötas lanserar
Anhörigstödet i samarbete med Gata- och
parkavdelningen
i
Svalövs
kommun
denna
specialdesignade träffbänk. Syftet är att på ett
coronasäkert sätt minska den ofrivilliga ensamheten
bland våra medborgare genom att skapa förutsättningar för nya spännande möten människor emellan,
säger Anna Helkama-Rågård, anhörigsamordnare.

Träffbänken är en helt ny idé och det är kanske inte
självklart för alla hur den ska användas. Därför ﬁnns
det en liten skylt med tydlig information vid bänken:
Till dig som vill träffa någon på
ett coronasäkert sätt:
Var så god, slå dig ner! För den här bänken är till för
just dig. Sätt dig ner och vila fötterna en liten stund,
eller sitt i allsköns ro och njut av ditt medhavda kaffe
i vårsolen. Passa på och bestäm träff vid bänken
med en vän som du just nu inte vågar eller kan träffa
inomhus eller se bänken som en möjlighet till att få
växla några ord med någon som du inte tidigare mött.
Till er andra:
Ser du någon sitta ensam på bänken och du har några
minuter att avvara – tveka inte, sätt dig på bänken och
ta chansen att lära känna en annan kommuninvånare.
Vi kan alla, ung som äldre, hjälpas åt att bryta den
ofrivilliga ensamheten och isoleringen som uppstått
till följd av coronapandemin. Våga ta kontakt! Gör
skillnad!
Varmt välkommen att testa bänken!

Läs mer om Årets Företagare & Årets Unga Företagare
samt hur du nominerar på:
www.foretagarna.se/landskrona

Kommunfullmäktige sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde
i kommunhuset, Svalöv, måndagen den 22 februari
2021, kl. 18.30.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
• Detaljplan för Södra Svalöv 30:7, Lantlyckan
• Sponsringspolicy
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 ﬁnns
möjlighet att ta del av information och debatt via
kommunens webbplats www.svalov.se.
I kommunhusets reception ﬁnns kallelse och
protokollsutkast att hämta.
Ingrid Ekström (SD)
Kommunfullmäktiges ordförande

Vägbom sätts upp för att
öka säkerheten i Kågeröd
Måndagen den 22 februari stängs Gullregnsgatan i Kågeröd av för genomfartstraﬁk med
hjälp av en låst vägbom. Vägbommen är placerad vid infarten från Böketoftavägen.
Gata & Park har under det senaste året fått in
många klagomål om både höga hastigheter och tung
traﬁk på Gullregnsgatan. I stället för att använda
genomfartsleden genom Kågeröd använder många
traﬁkanter gärna Gullregnsgatan för att gena till
Söderåsvägen, vilket leder till onödig traﬁk förbi
villaområdet och oskyddade traﬁkanter.
- Försök till omskyltning och hastighetsdämpande
åtgärder har inte gett någon effekt. För att öka
säkerheten är vi nu i stället tvungna att förhindra den

Hur blir man Årets Unga Företagare?
För att delta måste du vara under 35 år och driva minst
ett företag. Årets Företagare delas ut på lokal, regional
och nationell nivå.

onödiga genomfarten med en vägbom, säger gatuchef
Emil Bernhardsson.
Vägbommen vid Gullregnsgatan och Böketoftavägen
i Kågeröd låses från och med måndagen den 22
februari och kommer att våra stängd på obestämd
framtid.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Gata & park. Vardagar, kl. 10-12. Tel: 0418-47 51 23

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

Sista ansökningsdatum

Lärare till Lunnaskolan

2021-02-21

Förskolerektor

2021-02-21

Förskollärare till Ekdungens förskola

2021-02-23

Sommarjobba inom Vård och omsorg & LSS 2021-02-28
Biståndshandläggare (sommarvikarie)

2021-04-30

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