Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Polisens mobila
kontor är tillbaka
Efter semesteruppehållet är polisens mobila
kontor tillbaka nästa vecka (vecka 33) enligt
ordinarie schema.
Onsdagar
09.30-11.30 Svalöv
13.00-15.00 Teckomatorp
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Dags att nominera till
årets Byggnadsvårdspremie och Miljöpris
Nu är det dags att nominera en kandidat till ovan
nämnda utmärkelser. Din nominering måste
kommunen ha senast den 1 september.
Byggnadsvårdspremien delas ut som stöd, uppmuntran
och erkänsla för värdefull insats inom byggnadsvårdens
område. I detta fall avses byggnadsvård i en vid betydelse,
så olika slag av byggnader kan komma ifråga och byggnadernas närmiljö spelar också in. Byggnadens ålder är
oviktig, såväl gamla som nya och även nyproducerade
byggnader kan erhålla premien. Priset består av en metallplatta med inskription och ett diplom. Mottagaren, fysisk
eller juridisk person, ska vara bosatt eller ha verksamhet
i Svalövs kommun eller ha annan särskild anknytning hit.
Man kan ansöka själv eller lämna förslag på mottagare.
Skicka ansökan/förslag till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv och märk kuvertet med ”Byggnadsvårdspremium”, eller via epost: info@svalov.se

Miljöpriset delas ut som erkänsla och uppmuntran för
värdefulla insatser inom natur- och miljövård. Det kan delas ut till enskild, skolklass, förening, företag eller annan
grupp. Men det delas bara ut till personer som är bosatta
i kommunen eller till någon som har sin verksamhet här.
Priset består av en symbol för kommunens miljöarbete.
Samhällsbyggnadsnämnden utser pristagare – som kan
vara ﬂera stycken. Man kan få priset mer än en gång.
Ditt förslag ska innehålla följande:
Kandidatens namn, adress och telefon.
Beskrivning om varför hen ska tilldelas miljöpriset.
Förslagslämnarens underskrift, namn, adress och telefon.
Skicka förslaget till: Svalövs kommun, 268 80 Svalöv och
märk kuvertet med ”Miljöpris”,
eller via epost: charlotte.lundberg@svalov.se
Läs gärna mer om vad som gäller och hur du gör för att
ansöka eller lämna förslag på svalov.se/stipendier.

Resekort till gymnasieelever skickas hem
Från och med den 5 augusti börjar resekorten inför höstterminen 2019 och vårterminen 2020 att
skickas hem till gymnasieelever som ansökt om
resekort och som är skrivna i Svalövs kommun.
I år har resekortet ett nytt utseende och det ﬁna med det nya
kortet är att det kan laddas med nytt saldo inför varje läsår.
Därför är det viktigt att du håller koll på ditt kort och sparar
det inför kommande läsår.

Har du ännu inte ansökt om resekort?
Som gymnasieelev måste du inför varje läsår ansöka om resekort för dina resor till ditt gymnasium. Har du inte redan
gjort det så är det ännu inte försent. På kommunens hemsida kan du ladda ner blanketten ”Ansökan dagliga resor”.
Ifylld ansökan skickas sedan till: Svalövs
kommun, resekort gymnasiet, 268 80 Svalöv.

Här kan du läsa mer om resor till gymnasiet och ladda ner ansökningsblanketten:
www.svalov.se/resorgymnasiet

I det mobila kontoret ger polisen råd och svarar på frågor
från allmänheten. De tar gärna emot tips och det går också att få hjälp med att lämna anmälningar. I stort sett ska
du som medborgare kunna göra samma saker som i en
vanlig polisreception.

Var hittar du det mobila kontoret?
■I

Röstånga, Teckomatorp och Svalöv ﬁnns det vid
respektive orts ICA-butik.
■ I Kågeröd ﬁnns det vid parkeringen mitt emot Coop.
■ I Billeberga ﬁnns det vid scoutstugans parkering.
■ I Tågarp ﬁnns det på busstorget.
Det kan ske ändringar
i schemat i de fall
något akut händer
som medför att polisen måste omprioritera sina resurser.
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Information till dig
som går i grundskolan
och valt en annan
skola än din närskola
Skånetraﬁken introducerar en ny kortlösning för skolelever
under kommande läsår. För att allt ska hinna bli klart innan
skolstart önskar kommunen få in din ansökan om skolkort
vid "val av annan skola" snarast möjligt.
Blanketter ﬁnner du på kommunens hemsida: www.svalov.se/skolskjuts. Där kan
du även hitta information om kommunens
nya regler som gäller kring rätten till att erhålla ett resekort.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdag
■ Ekonomichef
2019-08-19
■ Personlig assistent
2019-08-31
■ Kock
2019-08-31
■ Förskollärare till Ekdungens förskola 2019-09-01
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Business to business

Företagsmässa i Heleneborgshallen!

Fredag 27/9, kl. 10-16

2019

SVALÖVSMÄSSAN

Torsdagar
09.30-11.00 Röstånga
13.00-15.00 Kågeröd

Över 90 företag från olika branscher - Mattorg - Hoppborgar för de små!

Öppet för allmänheten
Lördag 28/9, kl. 10-17

Välkomna!
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