Informerar

Från miljöskandal
till naturområde

– invigning av den nyproducerade BT Kemiutställningen
Torsdagen den 1 juni invigs utställningen som
berättar om Sveriges första miljöskandal och det
stora arbetet att städa efter växtgiftfabriken BT
Kemi.
I utställningen kan Du uppleva hela BT Kemiskandalen så
som den utspelade sig på 1970-talet. Se vad det förorenade åvattnet gjorde med trädgårdsmästarnas odlingar, känn
stanken från fabriken, se Teckomatorpsbornas kamp för att
stoppa produktionen, lär mer om gifterna och om hur de påverkade både miljön runt Braån och fabriksarbetarnas och
bybornas hälsa och se hur Sveriges miljölagstiftning skärptes efter skandalen.
– Det har funnits planer för att uppdatera utställningen under en tid men det har inte blivit möjligt förrän nu. Tanken
är att den nu ska vara mer publikvänlig och intressant för
både barn och vuxna. Vi är riktigt nöjda med utställningen
som den ser ut idag och hoppas att många kommer för att
titta på den, säger David Bohgard, projektledare BT Kemi
Efterbehandling.
Utställningen berättar också om hur kommunen, länsstyrelsen och Naturvårdsverket har arbetat i decennier med att
sanera den förorenade marken – och att området nu håller
på att förvandlas från platsen för en miljöskandal till ett vackert naturområde.

Just nu genomför IP-Only en kampanj i Svalövs kommun
och här är det viktigt för om utbyggnaden ska bli ekonomiskt
hållbar att det blir en hög anslutningsgrad.
– I och med vårt samverkansavtal rekommenderar vi IP-Only som leverantör, för både invånare och företag, om man
vill ha fiber på landsbygden inom en snar framtid. Vårt samarbete är ett sätt för oss som kommun att digitalisera och
vitalisera vår landsbygd, säger Olof Röstin (M), ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden.

Låt det grönska

– men inte utanför din tomt

Det är en härlig tid när det växer och frodas. Men
ibland kan det bli lite för mycket av det goda och
det finns risk att växter, både på och utanför din
tomt, växer för högt och därmed skymmer sikten
i trafiken.
Häckar och buskar får till exempel inte inkräkta på gångbanans bredd och ska klippas i tomtgräns. Kommunen får
varje år in klagomål på växter som skymmer i trafiken. Hjälp
oss därför att förbättra trafiksäkerheten.
Det åligger även fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och
annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet
och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet. Där
särskilt gångbaneutrymme saknas, men som kan anses behövas för gångtrafiken ska sådant utrymme anses sträcka
sig intill 1,5 m från tomtgräns.
Läs mer i foldern: ”Klipp häcken – du kan rädda liv” som
finns på www.svalov.se under ”Bo, bygg & miljö” / ”Gator
och trafik”.

Invigningen öppnas för allmänheten med officiell bandklippning den 1 juni, klockan 16.00.
Klockan 18.00 håller projektledningen informationsmöte om
arbetet med den sista saneringsfasen.
Utställningen håller dessutom extraöppet 3 och 6 juni mellan
klockan 12-16.
Vi bjuder på fika den 1 juni.
Välkomna!
Styrelsen förBT Kemi Efterbehandling

Kampanj för bredband på landsbygden
Svalövs kommun och IP-Only har tecknat samverkans avtal för att underlätta utbyggnaden av bredband på landsbygden i kommunen. Avtalet innebär att IP-Only åtar sig att erbjuda fiberanslutning
till privatpersoner och företag på landsbygden.

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

till områden norr om Svalövs tätort, nordost mot Röstånga,
norr om Kågeröd samt områden på Söderåsen. Sista datum
för kampanjen är den 30 juni.
IP-Only arrangerar informationsträffar
Torsdagen den 1 juni, kl. 17.00 samt 19.00, bjuder IP-Only in
till informationsmöte på Folkets Hus i Svalöv, Parkvägen 15.
Dessutom kommer de att arrangera Öppet Hus löpande på
olika platser i Södra delen av Svalövs kommun med början
på Svalövskalaset den 27 maj.
Har du frågor?
Har du frågor om kampanjerna eller vill anmäla dig för bredband på landsbygden, vänligen kontakta:
Rickard Appelhoff, IP-Only, tel: 0739-84 12 52,
e-post: rickard.appelhoff@ip-only.se.

Du som har utfart mot gata
Vid utfarten bör du se till att
dina växter inte är högre än
70 cm inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri
minst 5 meter från gatan eller gångbanan.
Hörntomt
Ligger ditt hus vid en gata
bör du se till att dina växter
inte är högre än 70 cm över
gatan i en sikttriangel som
sträcker sig minst 10 meter
åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger
vid en gång- eller cykelväg.
Tomt intill gata
Tänk på att din häck ska
växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora
kan fotgängare samt cyklister tvingas ut på gatan vilket
ökar risken för trafikolyckor. Du måste se till att det finns fri
höjd för trafikanterna. Fri höjd är minst: 2,5 meter för gångeller cykelväg.
Läs mer i foldern ”Klipp häcken – du kan rädda liv” som
finns på www.svalov.se under ”Bo, bygg & miljö” / ”Gator
och trafik”.

Sista datum för södra delen av Svalöv är den 31 maj!
På landsbygden runt Billeberga, Teckomatorp samt söder
och öster om Svalövs tätort genomför IP-Only kampanjerbjudande för fiberanslutning. Sista datum för kampanjen är
den 31 maj.

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den
29 maj 2017, klockan 18.30.

Sista datum för norra delen av Svalöv är den 30 juni!
Det pågår också en kampanj på landsbygden som riktar sig

Välkommen på Företagsfrukost
När: Onsdagen den 31 maj, kl. 07.15-09.00.
Var: Fullmäktigesalen, Svalövs kommunhus.
Program
07.15 Företagsfrukost och mingel
08.00 Birgitta Jönsson, Katarina Borgstrand hälsar välkommen
08.10 Företagsinformation
08.20 Dagens ämne
09.00 Avslutning med utlottning av priser
Dagens ämne – Emerging Cooking Solutions
Under Skånes Innovation Week får vi möjlighet att lyssna
till Per Löfbergs berättelse om en skånsk innovationsresa
som bidragit till att rädda liv, förbättra miljö och skapat
arbetstillfällen på en annan kontinent.

Vägen har, så här långt, innefattat stora personliga utmaningar, bränder, uppbrott med nära vänner, ett globalt perspektiv på tillvaron, utveckling av ny teknologi till att precis
ha vunnit en SIDA-upphandling på tvåsiffrigt miljonbelopp.
Välkommen att lyssna och bidra.
Anmäl dig till:
Katarina Borgstrand,
0418-47 53 20, katarina.borgstrand@svalov.se
Magdalena Szalay,
0418-47 50 73, magdalena.szalay@svalov.se

Kulturskolan underhåller med musik inför sammanträdet
mellan kl. 18.00 - 18.30 med anledning av verksamhetens 40-års jubileum.
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.
Välkomna!
Karl-Erik Kruse,
Kommunfullmäktiges ordförande

Vi behöver din anmälan senast den 29 maj.
Varmt välkommen!
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