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Takkonstruktion
– underspända limträbalkar
Efter ett takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år
konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns
fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige.
Svalövs kommun efterlyser därför byggnader i kommunen
med underspända limträtakbalkar.
Statens haverikommission, SHK, har skickat en uppmaning
till Sveriges alla byggnadsnämnder att utvärdera tak med
underspända limträtakbalkar ur säkerhetssynpunkt för att
undvika fler takras. Uppmaningen från SHK till Sveriges
byggnadsnämnder gäller generellt takkonstruktioner med
limträbalkar av typ underspända takstolar eller underspända
balkar. Denna typ av takkonstruktion kan finnas i bl.a.
idrottshallar, ridhus samt industribyggnader och avser inte
enbart den specifika takkonstruktion som fanns i Tarfalahallen
i Kiruna.

Vad ska fastighetsägaren göra?
Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ska ta reda på om
byggnader med underspända limträtakstolar finns, byggs eller
projekteras i kommunen.
Du som fastighetsägare har det yttersta ansvaret och ska
anmäla till oss snarast om du har byggnader med denna typ
av takkonstruktion. Du ska också göra en fackmannamässig
undersökning av byggnadens bärförmåga.
Kontakta oss
Kontakta oss om du äger, förvaltar, projekterar, har byggt, bygger
eller har arbetat i projekt med underspända limträtakstolar på
telefon 0418-47 50 98 eller e-post bygglov@svalov.se.

Svalövs kommun får
ett aktivitetshus!
Nu är det bestämt. Svalövs kommun ska starta upp ett
aktivitetshus i Svalöv nästa år. Aktivitetshuset kommer att bli
en plats för aktiviteter och gemenskap för alla åldrar. Själva
huset kommer att ligga i Svalöv men aktiviteter kommer även
att erbjudas ute i byarna.
Under våren kommer det att anställas en person som är
ansvarig för aktivitetshuset. Tanken är att denna person
tillsammans med kommunens invånare, föreningar, näringsliv,
viss kommunal verksamhet och samhället i stort ska organisera
verksamheten och skapa något helt nytt.
Satsningen på aktivitetshuset är permanent och innebär att
man breddar utbudet av aktiviteter jämfört med hur det ser ut
idag. En konsekvens av detta är att Cityidrott inte kommer att
fortsätta sin verksamhet i kommunen för barn från förskoleklass till årskurs 6 efter årsskiftet. Aktivitetshuset kommer att
ta över deras roll att skapa aktiviteter framöver.
Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Cityidrott för deras
stora engagemang och ett gott samarbete.
Till dess att aktivitetshuset kommer i gång med sina aktiviteter,
besök gärna våra nya aktivitetsparker i Svalöv, Teckomatorp
och Kågeröd. Här finns det utegym, pumptrackbana, skateboardramp och ett teqballbord.

Stödlinjen för seniorer och anhöriga
– vi finns här för dig!
Är du senior och känner dig ensam eller orolig under pandemin?
Eller är du anhörig till någon som du inte kan hälsa på? Känner
du oro för att din närstående inte mår bra? Ring stödlinjen om du
behöver råd eller tips, vill ha hjälp med att skingra tankarna eller
bara vill höra en vänlig röst.
Vi befinner oss fortfarande mitt i en pandemi. Månad efter månad
uppmanar myndigheterna oss att tvätta händerna, att hålla
avstånd till andra människor, att stanna hemma när vi är sjuka
och så vidare. Syftet är förstås att få bukt med smittspridningen
i samhället, men i längden kan det vara mycket påfrestande
psykiskt att inte veta när pandemin kommer att vara över, liksom
att inte veta om vi kommer att kunna träffa våra närmaste under
till exempel julen.
Det är med andra ord inte konstigt om man i det rådande läget
känner sig både ensam, nedstämd och orolig för framtiden. Att
ringa och prata med en utomstående medmänniska kan minska
oron och känslan av ensamhet. Därför håller Svalövs kommun
en särskild stödlinje öppen just för dig som är senior eller är
anhörig till någon som är äldre eller som är långvarigt sjuk. Du
behöver inte vilja något särskilt för att ringa och växla några ord.

Att ringa kommunens stödlinje är kostnadsfritt och vi som svarar
arbetar normalt inom anhörigstödet. Vi har tystnadsplikt och
du kan välja att vara anonym. Telefonen är bemannad helgfria
vardagar under kontorstid, med ett juluppehåll 21/12 2020 – 6/1
2021. Det går också bra att skicka en e-post till
anhorig@svalov.se så ringer vi upp dig.

Ring stödlinjen på 0418 - 47 54 65
så pratar vi bort en stund eller två!

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

Sista ansökningsdatum

Vårdare

2021-01-04

Förskollärare

2021-01-08

Studie- och yrkesvägledare

2021-01-08

Parkchef inom verksamheten Park & Fritid

2021-01-10

Fordonssamordnare Gata, Park och Fritid

2021-01-10

Redovisningsansvarig

2021-01-11

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

Testa din brandvarnare!
Under december och januari brinner det som mest i våra
bostäder. Den vanligaste brandorsaken i villa och radhus
är att något i eller runt om eldstaden fattar eld.
I lägenheter är den vanligaste orsaken att en påslagen platta
på spisen glöms bort. Bortglömda levande ljus är en annan
vanlig orsak till att det börjar brinna.
I samband med räddningstjänsternas helgkampanj i Skåne
skulle vi vilja påminna dig om att både testa din brandvarnare
och att vara lite extra vaksam. Med brandvarnare,
pulversläckare, brandfilt, spisvakt och kunskap kan ni både
förebygga och själv hantera en mindre brand.
Nu när vi har påmint dig om att testa din brandvarnare, så
hoppas vi att du vill påminna någon i din närhet.
Hos brandskyddsföreningen kan du läsa mer om hur du
brandsäkrar ditt hem:
https://www.brandskyddsforeningen.se/sakra-hemmet/

SVALÖVS KOMMUN 268 80 Svalöv Besöksadress: Herrevadsgatan 10 Telefon: 0418- 47 50 00 Fax: 0418- 47 50 26 E-post: info@svalov.se Webb: www.svalov.se

