Informerar

Invasiva arter hotar
det naturliga ekosystemet
Under växtperioden frodas det i våra trädgårdar
och ute i naturen. Tyvärr kan det ibland bli lite för
mycket av det goda och då ﬁnns det risk att invasiva växter kommer in och tar över i våra grönskande områden.
Vi är tacksamma om ni kan hjälpa oss att hålla
efter dessa invasiva arter i vår kommun.

Parkslide är en ﬂerårig ört
som kan bli 2-2,5 m hög. På
vissa platser växer släktingen jätteslide som ofta är 3 m
hög. Denna växt är svårbekämpad men en mörk duk
kan begränsa spridningen.

Invasiva arter
En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde. Invasiva arter räknas globalt som ett av de största hoten mot biologisk mångfald och naturliga ekosystem. Dessa arter kan också få stora
negativa eﬀekter på jord- och skogsbruk samt på djurs och
även människors hälsa.
Problemet med invasiva arter är att de inte tillhör de ursprungliga ekosystemen och konsumerar och tränger bort
inhemska arter.
I Svalövs kommun ﬁnns ﬂera invasiva arter som till
exempel jättebjörnlokan, parkslide och sjögull. Andra arter
är spansk skogssnigel, mink, mårdhund, vresrosor och jättebalsamin.

Parkslide
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Sibirisk björnloka

Jättebjörnlokan är en ﬂerårig cirka 2-3 m hög ört som
främst växer utmed kommunens vattendrag. Dess bladsaft
kan tillsammans med solljus orsaka brännskador/eksem och
därför ska man undvika att komma kontakt med växten.
Jättebjörnlokan bekämpas mekaniskt (slås med lie eller
slåttermaskin) lämpligast på våren. Jättebjörnloka ska inte
förväxlas björnloka eller sibirisk björnloka som har betydligt
mindre blommor och blad. Dessa båda arter är betydligt
mindre farliga att vidröra och är inte heller invasiva.

Sjögull är en vattenväxt som kan tränga undan andra vattenväxter och bidra till övergödning. Den kan bekämpas genom
att man täcker med mörk duk.
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Sista ansökningsdag
■ Sjuksköterska 60% till
2019-07-14
Svalöfs gymnasium
■ Sjuksköterska
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■ Förskollärare, område Teckomatorp 2019-07-28
■ Enhetschef för arbete, integration
2019-07-28
och välfärd

Nu är det dags för Polisens mobila kontor att
ta semester. Från och med vecka 29 är det uppehåll med just den verksamheten - men vi är
tillbaka som vanligt vecka 33.

Övriga orter i kommunen kommer att besökas vid behov
och i samband med speciella evenemang.
Trevlig sommar och semester – vi syns åter i mobila
kontoret vecka 33!

Ont om vatten
i din brunn?

Har du en sinad brunn och behöver hämta vatten?
Kom till oss på Gata &
Park, Industrigatan 6, i
Svalöv. Tider för utlämning är vardagar kl. 10.0012.00. Övrig tid går det ej
att hämta vatten.
Du kan hämta max en
kubikmeter vatten.

Markägaren har ansvaret för att invasiva arter inte sprider
sig i naturen.
På Svalövs kommuns marker känner vi till att jättebjörnlokan ﬁnns i Teckomatorp och Billeberga, att sjögullen ﬁnns i
Svalövssjön och att parkslide och jätteslide ﬁnns i Kågeröd.
Kommunen ska försöka bekämpa dessa.
Om man som boende i Svalövs kommun har noterat någon
allmän plats, naturmark eller liknande där åtgärder behöver
utföras enligt ovanstående så är Gata & Park tacksamma för
information om detta. Anmäl det på felanmälan via mobilappen eller på kommunens hemsida www.svalov.se
Tillsammans gör vi Svalövs kommun till en attraktiv
boendekommun.

LÄS MER på www.naturvardsverket.se eller www.lansstyrelsen.se/skane

Lediga jobb i Svalövs kommun

Mobila poliskontoret
gör semesteruppehåll

Schema
Onsdagar:
09.30-11.30, Svalöv
13.00-15.00, Teckomatorp
Torsdagar:
09.30-11.00, Röstånga
13.00-15.00, Kågeröd

Sjögull vid Svalövssjön

Jättebjörnloka

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

■ Speciallärare

till särskolan på
Heleneborgsskolan
■ Timvikarier till område Billeberga/
Tågarp
■ Ekonomichef
■ Personlig assistent
■ Kock
■ Förskollärare, Ekdungens förskola

2019-07-31
2019-08-11
2019-08-19
2019-08-31
2019-08-31
2019-09-01

För mer information kontakta Gata & Park på tel
0418-47 51 23 (vardagar
kl 10.00-12.00).

Utﬂykt eller semester? I Skåne har vi fantastiska
platser att besöka. Att resa med buss och tåg är
trevligt, enkelt, hållbart och ekonomiskt. För dig
som är färdtjänstberättigad är resorna gratis i kollektivtraﬁken.
Restips och inspiration om bad, evenemang, familj, kultur, historia, mat, dryck och sevärdheter ﬁnns på:
https://sommarbiljetten.skanetraﬁken.se/inspiration
Vi önskar dig en härlig sommar!
Skånetraﬁken Serviceresor

Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Business to business

Företagsmässa i Heleneborgshallen!

2019

SVALÖVSMÄSSAN

Fredag 27/9, kl. 10-17

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

Öppet för allmänheten
Lördag 28/9, kl. 10-16

Välkomna!
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