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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Ett renare Svalöv med hjälp 
av Nova stödboende/UngKraft  

Många avloppsanläggningar är gamla och lever 
inte upp till dagens reningskrav. Därför kommer 
Söderåsens miljöförbund så småningom att kon-
trollera alla små avloppsanläggningar i Svalövs 
kommun. Under augusti till oktober 2019 kommer 
vi att börja i Norrvidinge, Håstenslöv, Torup och 
Gissleberga. 

Vi har tidigare skickat brev till de fastighetsägare som berörs 
av kontrollen. Har du inte fått brevet och undrar om din fas-
tighet ingår i kontrollen är du välkommen att kontakta oss. 

Hur går kontrollen till?
Om vi saknar uppgifter om din avloppsanläggning kommer 
vi att skicka en blankett till dig där du fyller i uppgifter om av-
loppsanläggningen. På så vis slipper vi göra ett platsbesök 
och det blir billigare för dig. Vi kan komma att besöka dig och 
kontrollera avloppsanläggningen om den är äldre än 10 år. 
Om avloppsanläggningen inte uppfyller dagens reningskrav 
kommer fortsatt användning inte att tillåtas. Detta innebär att 
du som fastighetsägare kan behöva åtgärda din avloppsan-
läggning om du vill fortsätta använda den.

Du som fastighetsägare kommer att betala en avgift för vårt 
arbete. Avgiften är 953 kronor per timme.

Kontakt
Är du osäker på om din avloppsanläggning uppfyller dagens 
reningskrav, läs mer på vår hemsida www.smfo.se eller på 
www.avloppsguiden.se. Här fi nns även mer information 
om hur kontrollen kommer att gå till och tips på hur du kan 
åtgärda din avloppsanläggning. 

Du kan också kontakta oss via e-post info@smfo.se eller 
telefon 0435-78 24 70.

Lördagen den 13 juli klockan 10.00 samlades en 
skara ungdomar och personal från Nova stöd-
boende och UngKraft för att ge sig ut och plocka 
skräp. De ville slå ett slag för miljön i Svalöv.

Fokus var att plocka cigarettfi mpar och snusdosor på gator 
och torg, framför allt utanför off entliga lokaler nu när det nya 
rökförbudet trätt i kraft.  Totalt var det 10-12 personer som 
gav sig ut med griptänger och säckar på byn. Även allmän-
heten var inbjuden att delta i aktiviteten men det kom bara 
två personer. Resultatet var ändå över förväntan, framför allt 
överraskades skräpplockarna över hur mycket fi mpar som 
slängs. En orsak skulle kunna vara att det fi nns väldigt få 
off entliga askkoppar. Men även annat skräp som plast och 
metall plockades upp och säckarna blev snabbt fulla.

Dagen avslutades med en välförtjänt pizza på den lokala 
pizzerian – givetvis på en rökfri uteservering!

Joachim Håkansson, som är bostadssamordnare på Nova 
stödboende/UngKraft berättar att initiativet kom från ungdo-
marna själv. 

– Jag vill verkligen framhäva ungdomarna som var med 
och genomförde denna dag, deras energi och medvetenhet 
om hur viktigt det är att värna om miljön inte bara i Svalöv 
utan i hela världen.

– Vi vill gärna utmana andra verksamheter till att också 
ge sig ut och plocka skräp. Och håll utkik framöver, för det 
är mycket möjligt att vi gör något liknande i framtiden. Det 
känns bra att göra något positivt för miljön, vår by samtidigt 
som man har kul tillsammans, avlutar Joachim.
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Företagsmässa i Heleneborgshallen!

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

Business to business
Fredag 27/9, kl. 10-16

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

Välkomna!

Skånetrafi ken informerar
Den 5-9 augusti utför Trafi kverket underhålls-
arbete på Rååbanan. Det berör sträckan Lund-
Teckomatorp-Helsingborg. 

Arbetet pågår dagligen från måndag 5 augusti till fredag 
9 augusti mellan klockan 8.11 och klockan 14.06. 

Under arbetet kör tågen på annan bana och stannar 
inte i Eslöv, Marieholm, Teckomatorp, Billeberga, Tågarp, 
Vallåkra och Gantofta.

Bussar ersätter mellan Eslöv och Helsingborg via mel-
lanstationerna.
Mer information hittar du här:
www.skanetrafi ken.se/banarbeten1/
lundteckomatorphelsingborg-59-augusti/

Sök din resa i Skånetrafi kens app
Det kommer att ta längre tid att resa under tiden som arbe-
tet pågår. Sök din resa i Skånetrafi kens app eller hemsida. 
Här hittar du hållplatser för ersättningsbussar:
www.skanetrafi ken.se/jag-behover/kartor/
stations-hallplatskartor-2019/

Information till dig som  går 
i grundskolan och valt en 
annan skola än din närskola
Skånetrafi ken 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 fi nner du 
på kommunens hemsida: www.svalov.se/skolskjuts.

Där kan du även hitta information om kommunens nya reg-
ler som gäller kring rätten till att erhålla ett resekort.

Ungdomar och personal från Nova stödboende/UngKraft 
redo för att ge sig ut och plocka skräp.

Utställning med Eric Lilius 
och Kjell Nilsson (KG)
Två lokala profi ler ställer ut tillsammans på Röstånga 
turistinformation under augusti. Det är hobbymålaren 
Kjell Nilsson (KG) från Röstånga och Eric Lilius, illustra-
tör från Stubbaröd, som visar upp sina alster. KG ställer 
bland annat ut naturmotiv i akvarell och akryl medan Eric  
ställer ut illustrationer i blyerts och kol om trädens på-
verkan. 
När: Utställningen pågår den 1-30 augusti och går att 
besöka under turistinformationens öppettider.
Var: Röstånga turistinformation
Entré: gratis

Välkommen!

 Söderåsens Miljöförbund informerar

Avloppskontroll i Norrvidinge,
Håstenslöv, Torup och Gissleberga

Vad är Söderåsens miljöförbund?
Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund som 
fungerar som en gemensam miljöförvaltning för Bjuv, 
Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommun. Vår 
främsta uppgift är tillsyn inom miljö, hälsoskydd och livs-
medel.

Gamla Byn 
(Röstånga), 
broderi av 
Kjell Nilsson.


