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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Dags för Krisberedskapsveckan, 6-12 maj

Årets kampanj riktar 
sig till ungdomar

Kungörelse – samråd 
om detaljplan gällande 
fastighet Felestad 27:47
Förslag till detaljplan för fastighet Felestad 
27:47 med fl era fi nns tillgängligt för samråd 
under perioden 8:e till 29:e maj.  

Planområdet i sydvästra Svalöv, söder om Rönnebergs-
vägen delas i två delar av Felestadsvägen. Det större 
området som avgränsas av Felestadsvägen i norr och 
Bondegatan i väster omfattar fastigheten Felestad 27:47 
(Solgården) samt del av de närliggande fastigheterna
Felestad 27:53, Felestad 27:54 och Felestad 23:2. Det 
mindre området som omfattar fastigheten Felestad 
27:14 och del av Felestad 23:2 (parkeringen) angränsar 
till Rönnebergsvägen i norr, Hans Perssons väg i öster 
och Felestadsvägen i söder. I väster angränsar området 
till villafastigheterna Felestad 27:15 och 27:13. 

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till bostäder, 
vård- och centrumverksamhet genom förtätning. Med an-
ledning av att delar av allmän plats (gata och park) tas i 
anspråk till kvartersmark handläggs planen med utökat 
planförfarande. Planförslaget bedöms inte strida mot 
översiktsplanen och inte innebära betydande miljöpå-
verkan enligt kapitel 6 i miljöbalken. 

Planhandlingar fi nns tillgängliga på kommunens webb-
plats www.svalov.se samt under öppettider på biblio-
teket och kommunhuset i Svalöv. Handlingar kan även
beställas på Plan & Bygg, kontakta växeln på telefon 
0418-47 50 00. 

Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast den 
29 maj 2019 till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller 
via e-post, info@svalov.se. Den som inte framfört skrift-
liga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga 
beslutet om att anta detaljplanen.

Årligen arrangeras den landsomfattande krisbe-
redskapsveckan i syfte att öka människors risk-
medvetenhet och att fl er ska veta hur de kan för-
bereda sig för att klara vardagen om samhället 
plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

28 procent av Sveriges invånare anser att den egna och 
hushållets beredskap inför en samhällskris är mycket god 
eller god. 75 procent av Sveriges invånare tycker att frågor 
som rör den egna och anhörigas säkerhet och beredskap är 
mycket viktiga eller viktiga.

Vid förra årets kampanj skickades broschyren "Om kri-
sen eller kriget kommer" ut till alla hushåll i Sverige. Årets 
krisberedskapsvecka riktar sig bland annat till målgruppen 
ungdomar 13-19 år med frågan "Vet du vad som händer 
vid en verklig kris?" som utgångspunkt för dialog med och 
mellan unga om verkliga kriser och vår beredskap. Frågan 
om beredskap behöver planteras tidigt för att förståelse och 
engagemang ska växa. 

För att nå målgruppen unga satsar Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB) på annonsering i

sociala medier under perioden 2-15 maj, i form av radiospotar 
på Spotify samt korta fi lmer på Instagram och Instagram 
Stories med fi lmtema storm respektive cyberattack. All risk-
kommunikation förmedlar samma budskap och utgår ifrån 
broschyren «Om krisen eller kriget kommer», som fi nns 
tillgänglig i kommunens reception.

Lediga jobb 
i Svalövs kommun

Titel            Sista ansökningsdag
� Sfi -lärare till Svalöfs gymnasium  2019-05-05
   och vuxenutbildning
� Trafi klärare (B-körkort) /instruktör 2019-05-12
   till Fordonsprogrammet - transport
� Lärare med idrottsbehörighet för 2019-05-12
   undervisning i de lägre åren
� Musiklärare F-6 skola  2019-05-12
� Grundskollärare med inriktning 2019-05-12
   fritidshem
� Mark- och exploateringsingenjör 2019-05-12
� Bygglovschef   2019-05-15
� Socialsekreterare vuxna  2019-05-15

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

Planområdet är beläget centralt i Kågerödslunds 
park i slutet av Lundastigen i Kågeröds samhälle.

Huvudsyftet med planen är att skapa planmässiga förutsätt-
ningar för återuppbyggnad av en samlingslokal. Eftersom 
det fi nns en uteförskola i Kågerödslund, prövas även möjlig-
heten att planlägga området för skolverksamhet. 

Med anledning av inkomna synpunkter och gjorda ändrin-
gar efter granskningen ställs planförslaget för del av Kåge-
röd 1:121 ”Kågerödslund” ut för ytterligare en granskning 
(granskning II). Förslaget fi nns tillgängligt för granskning un-
der perioden 8  till den 29 maj. 

Planhandlingarna, som kan beställas på Plan & Bygg, på te-
lefon 0418-47 50 00, fi nns tillgängliga på kommunens webb-
plats www.svalov.se samt på biblioteket i Kågeröd och i 
kommunhuset i Svalöv, under öppettider från och med 2019-
05-08. Inkomna synpunkter i samband med granskningen, 
tillsammans med kommunens ställningstaganden, redovisas 
i ett särskilt granskningsutlåtande. 

Eventuella synpunkter framförs senast den 29 maj 2019
skriftligen till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv eller via e-post,
info@svalov.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter 
kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta 
detaljplanen.

Anhörigcafé
på Ängslyckan

Bokprat med anhöriga.  Vi fi kar, pratar och utbyter tips 
om bra böcker att läsa. Anhörigstödet bjuder på fi ka.

När: 15 maj kl. 14.00-16.00
Var: Ängslyckan, Västergatan 33, Teckomatorp
Entré: gratis.  Anmälan: först till kvarn.
Kontakt: anhörigsamordnaren, tel 0418-47 54 65 eller
anhorig@svalov.se

Välkommen!

Underrättelse inför granskning II av detalj-
plan för del av Kågeröd 1:121 ”Kågerödslund”

� Information fi nns på MSB:s hemsida, www.msb.se/krisberedskapsveckan

� Information och länkar kommer att fi nnas på kommunens hemsida, www.svalov.se

� Frågor kan ställas till MSB på krisberedskapsveckan@msb.se eller till kommunens beredskaps- och 
säkerhetssamordnare Niklas Schörling, som nås via kommunens växel, telefon 0418-47 50 00.


