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Använd kommunens
system för felanmälan

Svalövs kultur-
stipendium har blivit 
dubbelt så stort
Vill du förkovra dig eller utveckla dina talanger 
inom konst, musik, teater, konsthantverk eller 
något annat uttryck? 

Då ska du söka Svalövs kulturstipendium! Stipendiet är 
nu dubbelt så stort som tidigare: 20.000 kronor. Nytt för 
i år är också att du redovisar vad du har gjort för stipen-
diet. 

Mer information fi nns här: 
www.svalov.se/kulturstipendium
Vi vill ha din ansökan senast 1 september!

Nu är det också dags att nominera till Svalövs kulturpris!  
Vem har med berömvärda och värdefulla insatser beri-
kat och stimulerat verksamhet på kulturens och folkbild-
ningens områden? 

Mer information fi nns här: www.svalov.se/kulturpris
Vi vill ha ditt förslag senast 1 september!

Du vet väl att du som kommunin-
vånare kan lämna felanmälan inom 
området gata och park via vår mo-
bilapp?

Tjänsten når man antingen via kommunens 
hemsida eller genom att ladda ner mobilap-
pen. Med tjänsten/applikationen kan du ta 
ett foto eller bifoga en fi l till din felanmälan.

Följande kategorier kan anmälas 
via systemet:
� belysning/trafi ksignal
� dagvatten och brunnslock
� gator/gång- och cykelväg/torg
� park och natur
� skadegörelse 

Lediga jobb 
i Svalövs kommun

Titel            Sista ansökningsdag
� Sjuksköterska       2019-07-21
� Idrottslärare åk 1-6      2019-07-26
� Lärare Sv/So åk 4      2019-07-26
� Lärare Ma/No åk 4-6      2019-07-26
� Förskollärare, område Teckomatorp     2019-07-28
� Enhetschef för arbete, integration     2019-07-28
   och välfärd
� Speciallärare till särskolan på     2019-07-31
   Heleneborgsskolan
� Barnskötare på Norrgårdens     2019-08-04
   förskola

� Förskollärare/Lärare på Norr-     2019-08-04
   gårdens  förskola
� Grundskollärare med inriktning     2019-08-06
   fritidshem 
� Timvikarier till område      2019-08-11
   Billeberga/Tågarp
� Socialsekreterare barn och unga     2019-08-11
� Ekonomichef       2019-08-19
� Personlig assistent      2019-08-31
� Kock        2019-08-31
� Förskollärare, Ekdungens förskola     2019-09-01

Du hittar även information om lediga jobb hos oss på: 
www.off entligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

SVALÖVSMÄSSAN

2019

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!

Information till dig 
som går i grundskolan
och valt en annan
skola än din närskola
Skånetrafi ken introducerar en ny kortlösning för skol-
elever under kommande läsår. För att allt ska hinna bli 
klart innan skolstart önskar kommunen få in din ansö-
kan 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 in-
formation om kommunens nya regler som gäller kring 
rätten till att erhålla ett resekort. Under veckorna 28-35 (8 juli–1 september) 

har vi ändrade telefontider.
Under dessa sommarveckor har vi telefontid:
Tisdag: kl. 13.00-15.00
Onsdag: kl. 09.30-11.30

Kontakta oss gärna på:
Tel: 0418-47 50 98
Övriga tider hänvisar vi till vår bygglovsmail.
E-post: bygglov@svalov.se

Trevlig sommar!

 Bygglovsavdelningen har ändrade telefontider i sommar

Mobilappen för felanmälan fi nns att hämta för iPhone/iPad 
samt Android och Windows Phone.

Applikationen är ett verktyg som gör det möjligt för dig att 
påverka din närmiljö och vardag. När du anmält ett fel kan du 
välja att få en bekräftelse på att ärendet har blivit registrerat.

Svalövs kommun har valt att satsa på detta system för att 

underlätta för dig som kommuninvånare att anmäla fel. För 
kommunens verksamhet innebär systemet att vi eff ektivise-
rar felhantering och uppföljning av inkomna ärenden på ett 
bättre sätt än tidigare.

Tack för att du hjälper oss i arbetet med att vara en attraktiv 
boendekommun!


