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Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Nu är bredbandsutbyggnaden
på landsbygden igång
Måndagen den 15 april tog Svalövs kommun,
IP-Only och NCC gemensamt det första spadtaget för att markera starten på IP-Onlys utbyggnad
av bredband på landsbygden i kommunen. Starten för ﬁbernedgrävningen ägde rum längs med
Kläsingevägen mellan Sireköpinge och Tågarp.
Arbetet som nu inleds är vad IP-Only benämner som etapp
ett, vilket är ett område i sydvästra Svalövs kommun, och
det är NCC som utför nedläggningen av ﬁber i marken. De
som tog det symboliska ”första spadtaget” var Stefan Pettersson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Pontus
Borg, platschef NCC, och Marie Hafström, byggledare IPOnly.
– Det är viktigt för kommunen att arbetet nu kommer i gång
så att vi når det uppsatta målet om att 95 procent av hushållen ska ha möjlighet till bredband senast 2020. Det är positivt, som sagt, att det kommit igång och det här är ett nytt
steg och vi hoppas att det byggs ut bra på landsbygden
så att alla kan få tillgång till bredbandsﬁber, säger Stefan
Pettersson (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
Området som nu påbörjats är ett av totalt fem områden
som ingår i etapp ett. Totalt är det 159 kunder som ska förses med bredband i denna första etapp, som enligt plan ska
vara färdig under oktober månad. Men redan i slutet på maj
ska de första kunderna i etapp ett kunna koppla upp sig på
det nya bredbandet.
– Det känns jättekul att vi äntligen är igång på landsbygden i Svalövs kommun. Det har varit många om och men.
Men nu känns det riktigt bra att vara i gång med den första
etappen, så nu ska det gå undan. Planen här efter är att vi
avser att gå igång med etapp två. Det betyder att vi bygger
oss norr ut i nordostlig riktning, säger Gustav Ljungquist,
statsnätsutvecklare på IP Only.

Förtidsrösta i
valet till Europaparlamentet
På bilden, från vänster: Stefan Pettersson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Pontus Borg, platschef NCC och
Marie Hafström, byggledare IP-Only.
ETAPP 1
... som är ett område i sydvästra Svalöv är nu i gång och
kommer att pågå resten av året. Denna etapp kommer
NCC att utföra på uppdrag av IP-Only. De kommer att
börja gräva i området runt Sireköpinge. Du som beställt
en ﬁberinstallation kommer i god tid, innan tomtschakt
och installation av ﬁbermottagare inomhus, bli kontaktad
av entreprenören för genomgång och planering.
ETAPP 2
... kommer att starta upp i slutet av 2019. I denna etapp
pågår ﬁnprojektering, vilket sedan kommer att ligga till
grund för upphandling av den entreprenör som ska genomföra utbyggnaden. Dock har en samförläggning med
EON redan påbörjats på vissa sträckor inom etapp 2.

Nytt regelverk
för skolskjuts
Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den
29 april 2019, kl. 18.30.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
■ Allmänhetens

frågestund
Årsredovisning för Svalövs kommun 2018
■ Åtskilliga motioner och interpellationer

Under våren har kommunfullmäktige i Svalövs
kommun godkänt ett nytt regelverk för skolskjuts som kommer träda i kraft 2019-07-01. Det
tidigare regelverket har varit mycket förmånligt
och sträckt sig utöver lagens krav. I det nya regelverket dras vissa av dessa tidigare förmåner
in för att bättre stämma överens med övriga
kommuners skolskjutsbestämmelser.

■

Sammanträdet inleds med information från ekonomichef Jan Bengtsson avseende årsredovisning 2018 för
Svalövs kommun. Efter informationen har allmänheten
möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. Frågestunden begränsas till 30 minuter och avser endast detta ärende.
Föredragningslistan med samtliga handlingar ﬁnns att
läsa på kommunens webbplats www.svalov.se, ”Handlingar, kallelser och protokoll”. Handlingarna ﬁnns också
att hämta i kommunhusets reception.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Lennart Pettersson
Kommunfullmäktiges ordförande

Enligt det nya regelverket
har elever som går i fristående skola i annan kommun
inte längre rätt till skolkort för
resor med kollektivtraﬁken.
Detta gäller fr.o.m. höstterminen 2019.
Enligt det nya regelverket
har elever som väljer att gå
i kommunal grundskola i annan kommun enbart rätt till
skolskjuts/skolkort om detta inte innebär organisatoriska
eller ekonomiska svårigheter för Svalövs kommun. Detta
gäller fr.o.m. höstterminen 2019.
För elever som valt skola i annan kommun erbjuder
Skånetraﬁken privat köp av Jojo Skola.
Övergångsregel: elev som under läsåret 2018/2019 beviljats skolkort för skolresa till grundskola utanför kommunen ska efter ansökan beviljas fortsatt skolkort för att
kunna fullfölja aktuell skolnivå, dock som längst tre läsår
fr.o.m. höstterminen 2019.
För mer information se Svalövs kommuns hemsida:
www.svalov.se/utbildning

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet 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.
Från 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 ﬂesta röstningslokaler.

Här kan du förtidsrösta i Svalös kommun

Förtidsröstningen äger rum mellan 8 maj och 26 maj.
Svalöv, kommunhuset, Herrevadsgatan 10, Svalöv
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Svalöv, Fridhems folkhögskola,
Rönnebergsvägen 10, Svalöv
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Kågeröds församlingshem,
Böketoftavägen 4 B, Kågeröd
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Röstånga Turistinformation,
Nackarpsdalsvägen 4, Röstånga
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Teckomatorps församlingshem,
Föreningsgatan 2, Teckomatorp
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■ Billebergas församlingshem, Prästvägen 3, Billeberga
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Tågarps församlingshem, Annerogatan 7, Tågarp
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Stenestads Biblioteksförening, Stenestad 2685,
Stenestad
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