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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Ingen brytning av kaolin 
vid Billinge fälad

Konsert med
Helsingborgs
Symfoniorkester
Helsingborgs Symfoniorkester (HSO) besöker 
Svalöv som en del av sin turné i nordvästra 
Skåne. Kom till Heleneborgshallen och lyssna 
och njut!

När HSO besökte oss förra året blev det succé. Helene-
borgshallen var fullsatt och applåderna ville aldrig ta 
slut. Nu hoppas vi på en lika stor succé i år! 
Repertoaren består av välkända, klassiska favoriter.

När: tisdag den 14 maj kl. 18.00
Var: Heleneborgshallen, Skolgatan 15, Svalöv
Arrangör: Svalövs kommun i samarbete med HSO.
Fri entré. Gratisbiljetter fi nns att hämta på Svalövs bib-
liotek.

Välkommen!

Tisdagen den 30 april meddelade mark- och mil-
jööverdomstolen att Svenska Kaolin AB inte be-
viljas tillstånd att bryta ämnet kaolin vid Billinge 
fälad, som gränsar till Svalövs, Eslövs och Klip-
pans kommuner.

Mark- och miljööverdomstolen gör samma bedömning som 
mark- och miljödomstolen tidigare gjort, nämligen att  inte 
bevilja tillstånd för brytning av kaolin i det aktuella området.

– Detta var ett mycket glädjande besked för invånarna i 
Svalövs kommun, inte minst Röstånga, men även för våra 
grannkommuner, säger Fredrik Jönsson (C), kommunstyrel-
sens ordförande.

Området där Svenska Kaolin AB ville bryta kaolinet gränsar 
till Natura 2000-området Jällabjär, vilket skulle innebära stor 
påverkan på Rönneåns dalgång och de angränsande kom-
munerna. För Svalövs kommuns del skulle det bland annat 
inneburit att huvudparten av transporterna skulle passerat 
genom Röstångas tätort.

– Vi ser detta ärende som avslutat och nu blickar vi framåt. 
Beskedet är bland annat väldigt lugnande och positivt för re-
gionens besöksnäring, så nu kan vi fortsätta och ytterligare 

utveckla turismen inom området genom vårt samarbete i De-
stination Söderåsen, säger Fredrik Jönsson.

Redan 1994 lämnade Svenska Kaolin AB in en ansökan 
om att få bryta kaolin vid Billinge fälad. Mark- och miljödom-
stolen kom 2017 fram till att kaolinbrytning inte är förenligt 
med miljöbalkens krav och gav därför inte företaget något 
miljötillstånd. Svenska Kaolin AB valde då att överklaga och 
nu föll den slutgiltiga domen i ärendet.

– Det har varit en lång vandring hit och kommunen har haft 
samma inställning i ärendet hela vägen, oavsett politiskt styre.
Så äntligen har vi kommit till ett positivt avslut i denna långa 
process, säger Fredrik Jönsson.
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Angelie Fröjd (M), vice ordförande
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Aase Jönsson (KD), kommunalråd

Teddy Nilsson (SD), oppositionsråd
Jan Zielinski (S), oppositionsråd

Vy över Jällabjär, Natura 2000-området, som gränsar till om-
rådet där Svenska Kaolin AB ville bryta kaolin. 

Foto: Thomas Arnström

Vad är kaolin?
Kaolin är en vit, mjuk och plastisk lera som är en vittrings-
rest, ett sediment eller en sedimentär bergart.

(Källa: NE, uppslagsverket)

Ämnet används bland annat vid tillverkning av sanitets-
porslin, fi nare tegel, inom pappersindustrin, inom kosme-
tikaindustrin och vid tillverkning av gummi.

(Källa: Wikipedia)

 Fredagscafé
på Solgården

När: 24 maj kl.14.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1,
Svalöv
Pris: Kaff e och kaka 37 kronor 
Allsång med Gösta Svensson.

Välkommen!

Temakväll:

Palliativ vård
– Vad innebär det?
Hur ser vården ut i livets slutskede? En sjukskö-
terska berättar om hur vården ser ut  och kommer 
med tips och råd till anhöriga.  

När: 23 maj kl. 18.00-19.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Entré: Gratis. Anmälan: först till kvarn.
Kontakt: Anhörigsamordnaren, tel. 0418-47 54 65 
eller anhorig@svalov.se

Välkommen! 

Förtidsrösta i 
valet till Europa-
parlamentet

Här kan du förtidsrösta i Svalös kommun
Förtidsröstningen äger rum mellan 8 maj och 26 maj.

� Svalöv, kommunhuset, Herrevadsgatan 10, Svalöv
11/5 12/5 14/5 15/5 16/5 17/5  
lördag söndag tisdag onsdag torsdag fredag  
10-14 10-14 11-19 11-19 11-19 11-16  
18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 
lördag söndag måndag tisdag onsdag torsdag 
10-14 10-14 11-19 11-19 11-19 11-19 
24/5 25/5
fredag lördag
11-16 10-14   

� Svalöv, Fridhems folkhögskola, 
Rönnebergsvägen 10, Svalöv
17/5  24/5
fredag  fredag
11-13.30  11-13.30

� Kågeröds församlingshem, 
Böketoftavägen 4 B, Kågeröd
12/5 16/5 19/5 23/5
söndag torsdag söndag torsdag
10-14 15-19 10-14 15-19

� Röstånga Turistinformation, 
Nackarpsdalsvägen 4, Röstånga
11/5 12/5 18/5 19/5 25/5
lördag söndag lördag söndag lördag
10-14 10-14 10-14  10-14 10-14

� Teckomatorps församlingshem, 
Föreningsgatan 2, Teckomatorp
11/5 16/5 18/5 23/5 25/5
lördag torsdag lördag torsdag lördag
10-14   15-19 10-14  15-19 10-14

� Billebergas församlingshem, Prästvägen 3, Billeberga
12/5 13/5 19/5 20/5
söndag måndag söndag måndag
10-14 15 -19  10-14 15-19

� Tågarps församlingshem, Annerogatan 7, Tågarp
11/5 15/5 18/5 22/5 26/5
lördag onsdag lördag onsdag söndag
10-14 15-19 10-14 15-19 10-17

� Stenestads Biblioteksförening, Stenestad 2685, 
Stenestad
26/5
söndag
10-13

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparla-
mentet. I valet väljer medborgarna i EU:s med-
lemsländer vilka som ska representera dem i par-
lamentet i Bryssel de kommande fem åren. Vilken 
vallokal du ska rösta i framgår av ditt röstkort som 
kommer i din brevlåda i början av maj. 

Under perioden den 8 maj till den 26 maj är det möjligt att 
förtidsrösta i någon del av kommunen.  

För att förtidsrösta behöver du ha med dig giltig id-handling 
och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du låta 
någon annan person intyga din identitet. Den person som 
intygar måste då visa en id-handling. Om du skulle ha glömt 
ditt röstkort hemma, kan ett dubblettröstkort skrivas ut av 
röstmottagarna i de fl esta röstningslokaler.


