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Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel Sista ansökningsdatum
Förskollärare till förskolorna i Teckomatorp 2020-12-06
Personlig assistent 2020-12-06
Instruktör till Lantbruket Svalöfs gymnasium 2020-12-11
Sjuksköterska för timanställning 2020-12-15
Systemförvaltare, vård och omsorg 2020-12-17
IT-tekniker och systemförvaltare 2020-12-17
Barnskötare timvikarie 2020-12-18

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

Nu börjar december, den brandfarligaste 
månaden. Nästan 9 av 10 dödsbränder 
inträffar i bostäder och varje år ingriper 
landets räddningstjänster vid drygt 6000 
bostadsbränder. Vid en majoritet av 
dödsbränderna finns ingen fungerande 
brandvarnare.
 
 – Att brandrisken ökar i juletid känner de flesta 
till, men få vet att spisen orsakar betydligt fler 
bränder än levande ljus. Även elrelaterade 
bränder, exempelvis i samband med laddning 
blir en allt vanligare brandorsak, säger 
Lars Brodin, brandingenjör och expert på 
Brandskyddsföreningen.

Varje år rycker Räddningstjänsten ut till 
över 600 bostadsbränder bara i december 
och för att minska risken för bränder tipsar 
Brandskyddsföreningen om fem säkerhetstips 
för en brandsäker julmånad. Det viktigaste: 
Skaffa en brandvarnare – och se till att den 
fungerar.
 
 – De flesta har en brandvarnare hemma, men 
kontrollerar den allt för sällan. Vid en majoritet 
av alla dödsbränder saknas en fungerande 
brandvarnare. Brandvarnare räddar liv, så 
enkelt är det, säger Lars Brodin.

Brandskyddsföreningens 5 bästa tips för 
ett brandsäkert julfirande:
1. Vakta spisen – Hjälp minnet på traven, sätt 
en äggklocka eller ett mobillarm om du måste 
lämna spisen under matlagning. Ytterligare 
ett sätt att höja säkerheten är att installera en 
spisvakt som stänger av spisen då den känner 
av risk för brand.

2. Kolla elen – Använd jordfelsbrytare och 
CE-märkta produkter. Kontrollera regelbundet 
att sladdar och utrustning är i bra skick.

3. Håll ljusen sällskap – Lämna aldrig ett 
rum med levande ljus, tänk på var du placerar 
ljusen och använd gärna obrännbara ljusstakar 
och dekorationer.

4. Utrusta dig – Kontrollera att dina 
brandvarnare fungerar och glöm inte att 
byta batterier. Ha minst en brandvarnare per 
våningsplan, och gärna i anslutning till sovrum 
och kök där det är vanligt att bränder börjar. 
Brandfilt och brandsläckare är också bra att ha 
hemma.

5. Sota regelbundet – Försäkra dig om att din 
eldstad är registrerad hos ett av kommunen 
utsett sotningsdistrikt.

Följande entreprenörer utför arbetet denna 
säsong:
1. Härsnäs Maskintjänst - Röstånga
2. Magnus Maskinstation - Billeberga, Svalöv, 
Teckomatorp och Tågarp
3. Traktorflyg - Kågeröd

Vintersäsongen omfattar perioden 1 november 
till 30 april och det är under denna period 
som upphandlade entreprenörer ska vara 
beredda att rycka ut om det blir vinterväglag. 
På kommunens hemsida www.svalov.se/
vinterväghållning finns aktuella kartor 
som visar dels fastighetsägarnas ansvar 
för gångytor och dels entreprenörernas 
ansvarsområden.

För bästa resultat måste entreprenörerna 
ha fri tillgång till de ytor som ska skottas 
och halkbekämpas. Fordon ska parkeras 
på den egna fastigheten för att underlätta 
entreprenörernas arbete. Detta gäller släp, 
husvagnar etc. I annat fall kan entreprenörerna 
inte utföra sitt arbete enligt uppställda kriterier, 
vilket försvårar framkomligheten för hemtjänst, 
renhållningsfordon, räddningstjänst och post-
fordon. Följden blir också att grusning inte kan 
utföras fullt ut, vilket ökar risken för halkolyckor. 

Viktigt är också att vegetation hålls inne så 
att fordonen kan komma så nära tomtgräns 

som möjligt och halkbekämpa samt snöröja 
gångytor för att underlätta framkomligheten 
för oskyddade trafikanter. Därför är det viktigt 
att fastighetsägaren klipper och beskär 
vegetation som går utanför sin tomtgräns. För 
vegetation och träd gäller också att det för 
fordonens framkomlighet måste vara fri höjd 
så att en traktor kan passera under utan att 
grenar är i vägen.

För att kunna erbjuda bästa möjliga 
vinterväghållning, vill vi på kommunen därför  
uppmana  alla fastighetsägare att ta ett extra varv  
 i trädgården och även utanför fastighetsgräns 
för att kontrollera ovanstående. För plötsligt är 
vintern här.

Tack för visad hänsyn!

Stiftelsen August Christerssons 
stipendiefond lämnar stipendier 
åt skötsamma, flitiga och begåvade 
ungdomar vid folkhögskola eller 
lantmannaskola samt för av staten 
eller landstinget övervakade hushålls-, 
lantbruks-, mejeri- och trädgårdsskolor. 
Sökanden skall vara folkbokförd inom 
Svalövs kommun, företrädesvis i 
Norrvidinge, men även sökande som varit 
tvungen att folkbokföra sig på annan ort 

på grund av studierna, kan komma ifråga.

Skriv ett kort men tydligt brev med 
motivering till varför du bör få bidrag. 
Bifoga studieintyg eller annat som styrker 
din studieplats samt personbevis. Inga 
formella krav i övrigt ställs på ansökan 
men den ska innehålla nödvändiga 
kontaktuppgifter. Personbevis beställer 
du från Skatteverket.

Ansökan sänds till stiftelser@svalov.se
eller postas till: Stiftelsen August 
Christerssons stipendiefond, Svalövs 
kommun, 268 80 Svalöv och ska vara 
inkommen senast den 31 december 2020.

Dags att söka stipendium

Så minskar du risken 
för bränder i jul

Vintern är på väg
Svalövs kommun utför sedan ett antal år inte vinterväghållningen i egen 
regi utan denna är utlagd på entreprenad, där entreprenören ansvarar 
för de kommunala gatorna i Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv, 
Teckomatorp samt Tågarp.

Den 1 december är det Brandvarnardagen, så gör det till en vana att testa din 
brandvarnare i början av december inför julhelgerna.


