
SVALÖVS KOMMUN 268 80 Svalöv   Besöksadress: Herrevadsgatan 10   Telefon: 0418- 47 50 00   Fax: 0418- 47 50 26   E-post: info@svalov.se   Webb: www.svalov.se

Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Stort tack 
till alla!
Årets Svalövsmässa är nu över och vi på kom-
munen skulle vilja tacka alla besökare och utstäl-
lare! Även övriga som varit involverade på något 
sätt har gjort ett fantastiskt jobb. Alla bidrog ni till 
att mässan åter blev en succé. Utan er hade det 
inte gått.

Det blev två intensiva dagar med ett delvis nytt upplägg. Fre-
dagen hade fokus på företagare medan lördagen var riktad 
till allmänheten. Programmet innehöll bland annat kortare 
lunchföreläsningar och utdelning av pris till Årets företagare 
2018 och Årets Svalövsambassadör. Årets företagare blev 
Patrik och Peter Åkesson på Svalövs Plåt AB. Röstångabon 
Ola Stigmar blev Årets Svalövsambassadör.

Nyheten med ett mattorg i den mindre hallen blev populär. 
Där fanns det möjlighet att fi ka, äta lunch eller köpa med 
sig något gott hem. På lördagen hade Cityidrott välbesökta 
hoppborgar och hinderbanor utanför mässan. Svalövstalan-
gen Felizia K stod för underhållningen och lockade många  
besökare när hon sjöng på lördagseftermiddagen.

Under mässans två dagar kom det cirka 2500 besökare till 
mässan och kringaktiviteterna. Ett 80-tal företag från olika 
branscher fanns representerade bland utställarna.  

Temakväll:
Dags att kalla

in hemvården?
Hur vet man när det är dags att ansöka om hem-
vård?

När: 24 oktober kl 18.00-19.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv 
Entré: gratis
Anmälan: senast den 21 oktober till anhörigsamordnaren, 
tel 0418-47 54 65 eller maila till: anhorig@svalov.se

Vad kan man förvänta sig av hemvården? Vad kostar det? 
Kommunens hemvårdspersonal berättar.

Välkommen! 

Från vänster syns Aase Jönsson (KD) ordförande i socialnämnden, 
Angelie Fröjd (M) vice ordförande i kommunstyrelsen, Ola Stigmar, 
Årets Svalövsambassadör, Katarina Borgstrand, utvecklings- och 
näringslivschef och Stefan Larsson, kommunchef. 

Illustrationen visar den
kommande lekplatsen.

Upprustning av lekplats i Billeberga
Svalövs kommun har påbörjat arbetet med att 
upprusta lekplatsen på Rosenvägen i Billeberga.

 Den gamla lekplatsen kommer att demonteras och ytorna 
kommer att återställas till gräsyta. En ny lekplats kommer att 
anläggas på gräsytan väster om den befi ntliga platsen då 
platsen är mer öppen och anpassad för lek. 

Vi ber om överseende med att det kan vara lite stökigt på 
platsen under de kommande veckorna men hoppas att den 
nya lekplatsen blir uppskattad av både 
barn och föräldrar.

Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel             Sista ansökningsdag

� Förskollärare till Solstrålens förskola       2019-10-13
� Barnskötare till Solstrålens förskola       2019-10-13
� Resurs till Solstrålens förskola       2019-10-13
� Administratör med planeringsuppdrag    2019-10-13
� Fritidspedagog/behörig lärare       2019-10-13
   med inriktning Fritids
� Skolvaktmästare         2019-10-14

� Lärare Ma/NO/Teknik till åk 7-9       2019-10-17 
� Resurspedagog F-6 på Lunnaskolan      2019-10-18
   i Kågeröd
� Danslärare Kulturskolan Svalöv       2019-10-20
� Lärare i Sfi  till Svalöfs gymnasium        2019-10-20
   & vuxenutbildning
� Två biträdande rektorer, Svalöfs          2019-10-27
   gymnasium
� Personlig assistent        2019-10-31
� Timvikarie vård och omsorg, LSS       2019-10-31
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Fredagscafé
på Solgården

Kom och njut av underhållning och fi ka!

När: fredag 18 oktober kl 14.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Pris: Kaff e och kaka 37 kronor. Sång och musik med 
Nilsson Famely.

Välkommen!  

Överst från vänster syns Belma Samardzic, kontorschef Sparbanken Skåne, Tjoff e Nilsson, 
Företagarna Landskrona/Svalöv, Teddy Nilsson (SD) kommunstyrelsens ordförande och 
Magnus Engelbäck, regionchef Syd Företagarna. Underst från vänster: Pristagarna Patrik 
Åkesson och Peter Åkesson, Svalövs Plåt AB. I mitten pappa Kurt som startade företaget.

Lördagens dragplåster: 
Felizia K.

Hoppborgarna var populära 
bland mässans yngre besökare.


