Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Stödlinjen för seniorer
och anhöriga

God Jul & Gott Nytt År önskar
Svalövs kommun!
Vi som arbetar i Svalövs kommun vill önska er alla en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År. Vi vill också passa på att informera
om våra förändrade öppettider i kommunhuset.

Öppettider under Jul-, Nyårs- och Trettonhelgen
Receptionen - kommunhuset
Onsdag 23 december - öppet 8.00-12.00

Julafton 24 december - stängt
Juldagen 25 december - stängt
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

Stödlinjen för seniorer och anhöriga har juluppehåll mellan
den 21/12 2020 – 6/1 2021. Därefter är vi på anhörigstödet
åter på plats på telefonnummer 0418-47 54 65 för att ta
emot samtal från dig som behöver tips och råd, känner dig
ensam eller orolig under den långvariga pandemin. Det är
kostnadsfritt att ringa oss och vi som svarar har tystnadsplikt.
Om du vill kan du välja att vara anonym. Om du önskar prata
med en medmänniska under vårt juluppehåll hänvisar vi till:
• Äldrelinjen (vardagar 08-19, helger 10-16) tel. 020-22 22 23
• Jourhavande präst tel. 112
(be att få prata med jourhavande präst)
• Jourhavande medmänniska
(alla dagar kl. 21-06) tel. 08-702 16 80
God Jul och Gott Nytt År önskar vi på Anhörigstödet

Polisens mobila kontor
har juluppehåll
Polisens mobila kontor tar
julledigt under vecka 52
och 53 samt den 6 januari.
Från och med torsdag den
7 januari rullar det mobila poliskontoret som
vanligt igen. Du hittar schemat för
Polisens mobila kontor på www.svalov.se
Om du behöver kontakta Polisen
Vid akuta ärenden Tel: 112
Övriga ärenden samt kontakt med lokalpolis Tel: 114 14

Grattis till det svenska
medborgarskapet!
Vanligtvis
välkomnar
Svalövs
kommun årligen nya medborgare
med en ceremoni på nationaldagen
den 6:e juni. Men i och med pågående
coronapandemi har detta inte gått att
genomföra. Så i år får det i stället bli en
digital hälsning från Svalövs kommun.

I ett ﬁlmklipp hälsar kommunfullmäktiges
presidium kommunens nya svenska
medborgare välkomna samt skickar
med en förhoppning om att i stället
kunna ses under mer normala former på
nationaldagen 2021.
Utöver den digitala hälsningen får
våra nya svenska medborgare också

Kommunfullmäktige sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde på
Linåkerskolan, måndagen den 21 december 2020,
kl. 14.00.

ett personligt brev samt en svensk
bordsﬂagga hemskickad till sig.
I år hälsar vi 84 nya svenska medborgare
välkomna till Svalövs kommun.
Stort grattis till
medborgarskapet!

det

Hej Teckomatorp - ni har väl
inte missat utskicket från
BT Kemi Efterbehandling?

svenska

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
• Förändrade verksamhetsområden för kommunalt
vatten/spill-/dagvatten
• Regler, taxor och e-tjänster för förskola och fritidshem
i Svalövs kommun 2021 samt Skolpeng 2021
• Näringslivsstrategi Svalövs kommun
Sammanträdet är öppet för allmänheten. Åhörare
ombeds dock ha en rådande risken för smittspridning
i beaktande och inte närvara vid sammanträdet vid
uppvisande av sjukdomssymptom.
Fullmäktiges sammanträden spelas in och det ﬁnns
möjlighet att ta del av information och debatt via
kommunens webbplats www.svalov.se.
I kommunhusets reception ﬁnns kallelse och
protokollsutkast att hämta.
Ingrid Ekström (SD)
Kommunfullmäktiges ordförande

Informationsfoldern om saneringsarbetet kom i brevlådan igår,
fredagen den 18 december. Den ﬁnns även att läsa digitalt på
BT Kemi Efterbehandlings del av Svalövs kommuns hemsida.
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