Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Detaljplan för Röstånga 1:78
och del av Röstånga 1:68
”Odengården” i Röstånga är ute
på granskning

Vinterväghållning
Vinterväghållningen i Svalövs kommun är utlagd på
entreprenad, där de anlitade entreprenörerna ansvarar
för de kommunala gatorna i Billeberga, Kågeröd,
Röstånga, Svalöv, Teckomatorp samt Tågarp.
Följande entreprenörer utför arbetet denna säsong:
1. Härsnäs Maskintjänst - Röstånga
2. Magnus Maskinstation - Billeberga, Svalöv, Teckomatorp
och Tågarp
3. Traktorflyg - Kågeröd
Med vintersäsong avses perioden 1 november till 30
april och det är under denna period som upphandlade
entreprenörer ska vara beredda att rycka ut om det blir
vinterväglag. På kommunens hemsida (www.svalov.se/
vinterväghållning) finns aktuella kartor som visar
dels fastighetsägarnas ansvar för gångytor och dels
entreprenörernas ansvarsområden.
För bästa resultat måste entreprenörerna ha fri tillgång
till de ytor som ska skottas och halkbekämpas. Fordon
ska parkeras på den egna fastigheten för att underlätta
entreprenörernas arbete. Detta gäller släp, husvagnar

etc. I annat fall kan entreprenörerna inte utföra sitt arbete
enligt uppställda kriterier, vilket försvårar framkomligheten
för hemtjänst, renhållningsfordon, räddningstjänst och
postfordon. Följden blir också att grusning inte kan utföras
fullt ut, vilket ökar risken för halkolyckor.
Viktigt är också att vegetation hålls inne så att
fordonen kan komma så nära tomtgräns som möjligt och
halkbekämpa samt snöröja gångytor för att underlätta
framkomligheten för oskyddade trafikanter. Därför är det
viktigt att fastighetsägaren klipper och beskär vegetation
som går utanför sin tomtgräns. För vegetation och träd
gäller också att det för fordonens framkomlighet måste vara
fri höjd så att en traktor kan passera under utan att grenar
är i vägen.
För att kunna erbjuda bästa möjliga vinterväghållning, vill
vi på kommunen därför uppmana alla fastighetsägare att ta
ett extra varv i trädgården och även utanför fastighetsgräns
för att kontrollera ovanstående.
Tack för visad hänsyn!

Sommarjobba inom Vård- och omsorg & LSS!
Nu mer än någonsin behöver vi
sommarvikarier för att kunna ge den
bästa vården och omsorgen till invånarna
i Svalövs kommun.

Ett perfekt sommarjobb för dig som är minst
18 år och har ett genuint intresse av att
arbeta med människor och vill underlätta
vardagen för någon annan.
Urval sker löpande så ansök snarast.
Läs mer och ansök på:
w w w.of f entligajobb.se / le diga - jobb /
svalöv

Förslag till detaljplan för Röstånga 1:78 och del av
Röstånga 1:68 ”Odengården” finns tillgängligt för
granskning under perioden 2021 02 07 – 2021 02 28.
Planområdet, norr om Blinkarpsvägen och Röstånga
camping, angränsar till den kommunala fastigheten
Röstånga 1:68 både i öster och söder. I väster angränsar
området till fastigheterna Blinkarp 1:11 och Blinkarp 1:5.
Området angränsar även i norr till Blinkarp 1:5.
Syftet med planändringen är att skapa förutsättningar för
både pågående och alternativa verksamheter att utvecklas.
Planförslaget utformas med en hög grad av flexibilitet med
flera möjliga användningsområden så som vård, skola samt
både tillfälligt och stadigvarande boende. Högsta tillåtna
byggnadsarea utökas med 100 m2. Del av Odengatan,
närmast fastigheten, överförs till kvartersmark.
Planen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och
bygglagen. Planförslaget bedöms inte avvika från gällande
översiktsplan och inte innebära betydande miljöpåverkan
enligt 6 kap. Miljöbalken.
Planhandlingarna finns tillgängliga på kommunens
webbplats www.svalov.se samt under öppettider på
kommunhuset i Svalöv och biblioteket i Röstånga.
Handlingar kan även beställas på Plan & exploatering,
som nås via växeln 0418-47 50 00.
Eventuella synpunkter framförs senast den 28 februari
2021 till Plan & exploatering, Svalövs kommun, 268 80
Svalöv eller via e-post, plan@svalov.se. Den som inte
framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare
överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

Sista ansökningsdatum

Fysioterapeut/Sjukgymnast

2021-02-12

Sjuksköterska

2021-02-12

Sjuksköterska

2021-02-14

Undersköterska, Hemvården

2021-02-14

Vårdare till LSS boende

2021-02-14

Socialsekreterare barn och unga

2021-02-17

Förskollärare till Ekdungens förskola

2021-02-23

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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