Informerar

Så vill kommunen utveckla näringslivet

Sommarnatur i Svalövs kommun

En attraktiv företagarkommun med ett blomstrande
näringsliv, där det är gott att leva och verka. Så beskrivs
målbilden i kommunens nyaste förslag till näringslivsstrategi, ett dokument som just nu är ute på remiss.

Det förslag till näringslivsstrategi för åren 2017-2022 i Svalövs
kommun som nyss skickats ut till politiker och näringslivsorganisationer av olika slag, berättar om fokus på utveckling,
samarbete över sektorsgränser, positiv attityd och en strävan
att hela tiden röra sig framåt, uppåt.
Att utveckla näringslivet handlar inte bara om tätorterna, utan
om hela kommunen. En del av vägen dit är utnyttjandet av
den moderna teknologin, exempelvis bredband och kollektivtraﬁk.
- Till exempel när persontågen börjar stanna även i Svalöv
och Kågeröd, kommer att betyda oerhört mycket.
Fler invånare kan komma att ﬂytta hit eftersom pendlingen
underlättas, med ﬂer invånare startas ﬂer företag. Det blir
lättare att rekrytera folk, eftersom personalen då har lättare
att ta sig hit. När det gäller bredband så hoppas och tror jag
att vi har det i hela kommunen om några år i alla fall. Många av våra företag ﬁnns på landsbygden och för att de ska
kunna fortsätta ﬁnnas och utvecklas, så krävs teknologin.
Allt hänger ju ihop! Säger Katarina Borgstrand, Svalövs
näringslivs- och turismchef.
Nyckeln till framgång, som också beskrivs i förslaget till
näringslivsstrategi, är samarbete som sträcker sig över
sektorsgränserna och en god dialog, inte bara i medgångar
utan även i motgångar. Kommunens sätt att hantera näringslivsfrågor generellt och företagarnas frågor speciﬁkt, ska
vara snabbt, proaktivt, rättssäkert och ha service i fokus.

Katarina Bordstrand

Katarina Borgstrand hoppas att strategin ska vara färdigbe- Text: Charlotte Lundberg. Foto: Thomas Arnström
arbetad för antagande i kommunfullmäktige i höst.
Ställ dig under en lind och känn lindblomsdoft och hör på
- Jag är jättenöjd med den hjälp och det stöd vi har fått från humlornas surrande.
Lindblommorna ger smakrikt te speciellt med lite lindföretagen inför arbetet med att ta fram strategiförslaget.
De har svarat på enkäter, deltagit i dialogmöten och kommit blomshonung. Linden är ett vanligt allèträd och växer i parker
med tips, idéer och förslag på vad vi behöver jobba med, vad och runt kyrkogårdar. Den växer naturligt i rasbranter och i
som behövs prioriteras. Även politikerna har varit med och små ädellövskogsdungar runt om i kommunen.
svarat på enkäter. Alla synpunkter och åsikter är guld värda
att få in!
Välkommen ut i sommarnaturen!
Den 30 september är sista dagen för remissinstanserna att
lämna synpunkter.

För några dagar sedan togs de första spadtagen för en välbehövlig om- och tillbyggnad av Björkhälls förskola i Röstånga. När allt är klart vid årsskiftet 2017-2018 om det går enligt
planen, får det plats sammantaget hundra barn istället för
dagens åttio.

Sugen på äventyr? Välj Söderåsen

Magnus Lindkvist, verksamhetschef för förskola och skola i
Röstånga, är glad över att man utökar lokalerna.

Magiska äventyr. Doften av grönt. Odens svarta öga.
Låter det spännande? Kan du tänka dig att allt detta inte
ﬁnns särskilt långt bort för dig som bor i Svalövs kommun.
Och du som inte bor här, kanske rentav kan tänka dig att
vilja ta reda på mer om vad som döljer sig bakom orden i
meningarna.
Det hela handlar om Söderåsen och den nya broschyr om
åsen som tagits fram. Istället för listor med platser och datum
och händelser, får du några sidor med vackra, fantasieggande bilder och text som lockar till att vilja uppleva mer själv.
Tillsammans med kartan ”Upptäck Söderåsen” som togs
fram i fjol och ”riv-av-kartan” som du kan hitta lite här och
var i kommunen, gör du sommaren och Söderåsen till din
alldeles egen, unika upplevelse.

Spaden i jorden för ut- och ombyggnad av Björkhäll

- Idag har vi förutom den ordinarie byggnaden även en
modul och vi inhyser en avdelning på skolan. Vi är trångbodda! Nu kommer vi att få plats här allihopa, det ska bli
skönt, säger han.

Skulptursymposium i Svalöv!
Magiska äventyr väntar besökaren på Söderåsen

Hämta broschyren på turistbyrån i Röstånga eller hos
Näringsliv & Turism på Svalegatan i Svalöv. Eller kolla in
www.soderasen.com där du hittar en massa kul information.

Dags att söka stipendier och priser!
Fikonspråk?
Nej men ﬁka-språk!

På torsdagseftermiddagar i sommar kan du styra stegen
till Svalövs bibliotek om du blir ﬁkasugen. Där håller kommunens nyanlända ungdomar i sitt mångspråkliga kafé.
Förutom gott att dricka och smarrigt att äta, ges möjlighet till
samtal och ordlig – och ordrik inspiration.
Från klockan 16, torsdagar, fram till och med den 11 augusti
vankas alltså ﬁka-språk på bibblan, med undantag för den
14 juli. Den dagen hålls kaféet istället på Svalöfs gymnasiums område vid Felestad, för att haka på det internationella
skulptursymposiet.

Ändrade öppettider

Under sommaren har receptionen för Arbetsmarknadsenheten och Försörjningsstöd ändrade öppettider.
Receptionen ﬁnns i kommunhuset och i LRF Skånes entré.
Socialtjänsten och Arbetsmarknadsenheten
i Svalövs kommun

SVALÖVS KOMMUN 268 80 Svalöv

Svalövs kommun delar årligen ut olika stipendier, priser och
premier. Kommunens byggnadsvårdspremium kan man
både söka själv eller lämna ett förslag på någon lämplig mottagare. Samma gäller för miljöpriset. Kulturpriset kan inte
ansökas om, däremot får vem som helst lämna ett förslag
på den kandidat som man tycker är rätt person att ta emot
priset. Kulturstipendium delas också ut, ibland mer än ett och
detta stipendium kan man däremot bara ansöka om.
Läs mer om vad som gäller och hur du gör för att ansöka
eller lämna förslag på Svalövs kommuns hemsida www.
svalov.se, klicka vidare till ”Uppleva & göra” och därefter på
”Stipendier och fonder”.
Senast den 1 september måste ansökan eller förslag
ha kommit in!

Öppettider- vardagar
V.27
4/7-8/7
V.28
11/7-15/7
V.29
18/7-22/7
V.30
25/7-29/7
V.31
1/8-5/8
V.32
8/8-12/8

Besöksadress: Herrevadsgatan 10

10.00–12.00
10.00–12.00
10.00–12.00
10.00–12.00
10.00–12.00
10.00–12.00

Telefon: 0418-47 50 00

Internationella konstnärer gästar Svalöv under några dagar.
Den 3-15 juli arrangeras Svalövs första skulptursymposium –
”North/South: Svalöv International Sculpture Symposium #1”
Läs mer på www.svalov.se

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdag
■ Lärare åk 1-6
2016-07-08
■ Vårdlärare till Vuxenutbildningen
2016-07-08
■ Danslärare
2016-07-10
■ SVA-lärare till språkintroduktion
2016-07-15
■ Lärare 7-9 SO/Sv
2016-07-17
■ Boendestödjare
2016-07-17
■ Kock - specialkost
2016-07-20
■ Fritidspedagog
2016-07-29
■ Socialchef
2016-08-07
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se.
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