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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel Sista ansökningsdatum
Timvikarie till LSS verksamheter 2020-12-28
Vårdare 2020-01-04
Förskollärare 2021-01-08
Parkchef inom verksamheten Park & Fritid 2021-01-10
Fordonssamordnare Gata, Park och Fritid 2021-01-10

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

Vilka är dina arkitekturpärlor i Svalövs kommun?
Inför kommunens arbete med en 
arkitekturpolicy behöver vi din hjälp med 
att identifiera byggnader och platser som 
är karaktärsskapande för kommunens 
tätorter och landsbygd. 
Lämna dina synpunkter genom att 
visa dina bästa byggnader och platser 
i vår digitala kartenkät som du når på 
följande länk: arcg.is/1bSbGT eller via 
QR-koden. Där kan du även se andra 
invånares favoriter. 

Har du frågor om enkäten eller 
arkitekturpolicyn maila plan@svalov.se. 
Tusen tack för din hjälp! 

Vi som arbetar i Svalövs kommun vill önska er alla ett riktigt Gott 
Nytt År. Vi vill också passa på att informera om våra förändrade 
öppettider i kommunhuset.  
Öppettider under Nyårs- och Trettonhelgen
Receptionen - kommunhuset
Onsdag 30 december – öppet 8.00-12.00

Nyårsafton 31 december - stängt
Nyårsdagen 1 januari – stängt
Tisdag 5 januari – öppet 8.00-12.00
Onsdag 6 januari – stängt 

Hantering av fyrverkeriartiklar är förknippad med risker. 
Detta gäller inte bara när man avfyrar ett fyrverkeri utan även 
för hantering såsom förvaring, transport och försäljning av 
fyrverkeriartiklar.

Det viktigaste då man använder fyrverkerier är:
• Att vara nykter
• Att läsa och följa bruksanvisningen
• Att vara minst 18 år

I Svalövs kommun gäller följande vid hantering av 
fyrverkerier:
• Med fyrverkeri avses explosiva varor som innehåller  
 pyrotekniska ämnen, avger ljus- eller ljudeffekter 
 och är avsedda för nöjesändamål.
• En fyrverkeripjäs ska vara godkänd av Myndigheten 
 för samhällsskydd och beredskap (MSB) och ålders-
 gräns för att hantera dessa är 18 år. Smällare är 
 inte godkända och får därmed inte heller användas.
• Fyrverkerier får användas utan polisens tillstånd 
 mellan klockan 16.00–04.00 på nyårsafton. 
 Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor 
 närmare än 50 meter från sjukhem och vårdhem.

Vi önskar er alla ett tryggt och säkert nyårsfirande! 

Tipsrunda 
i Svalöv
Har det blivit för mycket stillasittande i juldagarna? 
Ta med familjen ut på en tipsrunda! 
Ni kommer att få en rolig stund tillsammans och på 
köpet får ni frisk luft och motion. Alla är välkomna att 
vara med, stor som liten, och temat är hälsa. 

När: 20 december - 31 januari
Var: I Svalövs tätort. Start vid Svalövs kyrka
Ungefärlig sträcka: 1 km
Arrangör: Vårdcentralen Svalöv i samarbete med 
Svalövs kommun

PS Lägg gärna upp en bild när du är 
ute under #hälsoboostensvalöv

Välkomna att delta!

Gott Nytt År önskar Svalövs kommun!

Detta gäller för 
fyrverkerier 


