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Trafikverket informerar

Nu sker trädsäkring
av Rååbanan
Information om kommande trädsäkring av Rååbanan genom beskärning och avverkning.
Träd som faller över spåret eller kontaktledningen orsakar
varje år stora kostnader för Trafikverket och järnvägsföretagen. Samhället drabbas också av stora indirekta kostnader
på grund av förseningar och störningar i tågtrafiken. Många
företag och enskilda resenärer är beroende av tillförlitliga
och punktliga gods- och persontransporter. Trafikverket har
sedan 2006 prioriterat järnväg som är särskilt viktiga för
landets transportförsörjning.
Genom samråd och dispensförfarande med Länsstyrelsen
i Skåne, respektive Skogsstyrelsen har särskilt utpekade
områden längs Rååbanan identifierats, där kultur- och naturhänsyn skall tas.

Trafikverket har ett långtgående natur- och kulturvårdsarbete längs både väg och järnväg, våra trädsäkringsåtgärder
genomförs därför både som säkerhetsåtgärd och - där så
är möjligt - naturvårdsåtgärd. För de skyddade områdena
längs denna järnvägssträcka innebär det att vi i samråd med
berörd myndighet beskär träden, skapar liggande död ved
och så kallade högstubbar. Detta sker utifrån syftet med och
skötselplanerna för de skyddade områdena, samt järnvägens säkerhetsaspekter. Trädsäkringen sker i en zon utmed
järnvägen, inte i de skyddade områdena i övrigt.
Under perioden oktober-december 2017 kommer trädsäkring av järnvägen att genomföras på sträckan Helsingborg-Teckomatorp, i detta första skede enbart i de skyddade
områdena (Naturreservat, Natura2000 och biotopskydd).
Trafikverket har upphandlat och anlitat företaget Klättermusen som entreprenör på den aktuella sträckan.

Klädförsäljning
på Solgården

Vill du bli god man
eller förvaltare?

I morgon, torsdag den 26/10, klockan 13.30
kommer Jerrys till Solgårdens äldreboende
och säljer kläder.
Välkomna!

Hitta din förening

Funderar du på att börja idrotta? Eller är du
sugen på att ägna dig åt ytterligare en sport?
Kanske vill du gå en studiecirkel eller en kurs
för att lära dig språk eller dans? Då får du bara
inte missa tillfället att hitta just din förening på
kommunens föreningsmässa!
På lördagen, klockan 10.00–14.00, har du världens
chans att träffa och få information från olika föreningar
samt prova på olika sporter. Platsen är Heleneborgshallen i Svalöv och där kommer bland annat kulturföreningar, studieföreningar och idrottsföreningar att finnas
på plats. Till exempel kommer du att kunna prova på
handboll, kampsport samt dans, teater och instrument
med Kulturskolan.
Det är kommunens fritidsverksamhet som arrangerar
och syftet från kommunens sida är att vara en katalysator och länk mellan våra medborgare och föreningar. Att underlätta kontakten mellan parterna helt enkelt.
Kommunens representant för arrangemanget är Fritid
Svalöv och vi hoppas att svalövsborna tar tillfället i akt
att besöka mässan för att se vad kommunens olika föreningar har att erbjuda.
– Vi hoppas att det kommer många besökare och alla,
både unga som gamla, är varmt välkomna på mässan.
Mässan är verkligen ett bra tillfälle för kommuninvånare
att hitta sin framtida förening samt för föreningarna att
träffas och skapa samarbetsmöjligheter med varandra,
säger Yousef Abo-Sharkh.
När: lördagen den 28 oktober, kl. 10.00–14.00.
Var: Heleneborgshallen, Svalöv.
Har du frågor om mässan, vänligen kontakta:
Yousef Abo-Sharkh
Tel: 0709 - 47 52 55
E-post: yousef.abo-sharkh@svalov.se
Varmt välkommen!

Nu söker vi dig som är intresserad av att bli god
man eller förvaltare för vuxna personer i behov av
hjälp och stöd.
Uppdraget som god man/förvaltare kan innefatta att:
n bevaka rätt, t.ex. att bevaka huvudmannens intressen i
samband med lägenhetsförsäljning eller -avveckling, bouppteckning/arvskifte eller ansökan om exempelvis vård och annat boende eller olika slags bidrag
n förvalta egendom, avser ekonomin i sin helhet, dvs. inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Uppdraget kan också
begränsas till att endast avse en viss del av huvudmannens
egendom som t.ex. en fastighet eller ett arv
n sörja för person, att tillse att den sociala situationen fungerar på ett tillfredsställande sätt, exempelvis genom personlig
kontakt med huvudmannen, dennes anhöriga och eventuell
vårdpersonal.

Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare lämnar
du en intresseanmälan till överförmyndarnämnden. På www.
svalov.se/godman kan du läsa mer om uppdraget och ladda
ner intresseanmälan.
Alla blivande ställföreträdare kontrolleras i Rikspolisstyrelsens belastningsregister samt hos kreditinstitut för uppgift
om eventuella betalningsanmärkningar.
Uppdraget är arvoderat och utbildning samt handbok erbjuds.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel			
n Lärare

Sista ansökningsdag

årskurs 1, Midgårds skola, 2017-10-27
Röstånga
n Enhetschef Hemsjukvården
2017-10-27
n Skolsköterska			2017-10-31
n Anhörigsamordnare		 2017-11-03
n Arbetsterapeut			2017-11-12
n Socialsekreterare, barn		
2017-11-15
n Sjuksköterska dag		
2017-11-30
n Fysioterapeut/Sjukgymnast
2017-12-17
n Undersköterska, vikarie inom
2017-12-31
Vård och omsorg
n Vårdare, timanställd vikarie
2017-12-31

Vid frågor, kontakta:

Ingemar Lundin, Projektledare, Nationell trädsäkring
Tel: 070-222 35 50
E-post: ingemar.lundin@trafikverket.se
Eva Ditlevsen, Miljöspecialist Landskap
Tel: 010-123 0071
E-post: eva.ditlevsen@trafikverket.se

Kommunfullmäktige sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den
30 oktober 2017, kl. 18.30. Exempel på ärenden
som kommer att behandlas:
Utdelning av kulturpris och kulturstipendium
Bidragsansökan avseende BT Kemi Efterbehandling,
Etapp III
Föredragningslistan med samtliga handlingar finns att
läsa på kommunens webbplats www.svalov.se, ”Handlingar, kallelser och protokoll”. Handlingarna finns också
att hämta i kommunhusets reception.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.
Karl-Erik Kruse
Kommunfullmäktiges ordförande

Driftsinformation
via SMS från NSVA

Vill du få information om driftstörningar som berör din fastighet via SMS? Registrera ditt mobilnummer. Kundnummer och anläggningsnummer
hittar du på fakturan från NSVA.
Tjänsten fungerar i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona
och Svalöv, de kommuner där NSVA hanterar fakturering av
VA-avgifter.
I dagsläget skickar NSVA bara driftinformation via SMS,
men det går också att registrera sin e-postadress, då
påminnelser om mätaravläsning också skickas via e-post.
Registrerar dig på www.nsva.se

Du hittar och söker lediga jobb på:
www.offentligajobb.se
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