Informerar

Folkomröstning i
Svalövs kommun
Lördagen den 12 december 2020 är det folkomröstning i
Svalövs kommun gällande förändrad bolagsstyrning. Om
du har rösträtt i folkomröstningen får du ett röstkort skickat
till din folkbokföringsadress i slutet på november. Vilken
vallokal du ska rösta i framgår av ditt röstkort.

6 december
kl. 11.00-15.00

KÅGERÖD:
Dumlestugan,
Bygatan 2

2 december
kl. 15.00-19.00

RÖSTÅNGA:
Turistinformationen,
Nackarpsdalsvägen 4

6 december
kl. 11.00-15.00

STENESTAD:
Biblioteksföreningen,
Stenestad 2685

7 december
kl. 15.00-19.00

5 december
kl. 11.00-15.00

9 december
kl. 15.00-19.00

Välkommen till kommunfullmäktiges
sammanträde i Linåkerskolans matsal,
måndagen den 30 november 2020, kl. 18.30.

Information om budget 2021 och plan 2022-2023 för
Svalövs kommun kommer att ges på sammanträdet.
Efter informationen har allmänheten möjlighet att ställa
frågor om budgeten.
Frågestunden begränsas till 30 minuter och avser
endast detta ärende.
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

12 december
kl. 10.00-13.00

SVALÖV:
Fullmäktigesalen,
Kommunhuset,
Herrevadsgatan 10

6 december
kl. 11.00-15.00

10 december
kl. 15.00-19.00

TECKOMATORP:
Torgskolan,
Skolgatan 1B

3 december
kl. 15.00-19.00

5 december
kl. 11.00-15.00

TÅGARP:
Församlingshemmet,
Annerogatan 7

Kommunfullmäktige sammanträder

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
• Allmänhetens frågestund
• Mål och budget 2021 med plan 2022 – 2023
• Justeringar i Svalövs kommuns VA-taxa
from 2021-01-01
• Detaljplan för del av kv Lantlyckan, Svalöv

Du kan förtidsrösta 2-12 december på någon av
följande platser:
BILLEBERGA:
Scoutstugan,
Prästvägen 1

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

5 december
kl. 11.00-15.00

9 december
kl. 15.00-19.00

12 december
kl. 10.00-17.00

Digitala föreläsningar
om solceller
Lär dig mer om solceller på digitala föreläsningar - helt gratis!
Din kommunala energi- och klimatrådgivare i nordvästra Skåne
erbjuder kostnadsfri och oberoende rådgivning. Nu finns det
möjlighet att lära sig mer om solceller på villatak.

Solceller på villatak
Tisdagen den 1 december kl. 10.00 och 16.00
Torsdagen den 3 december kl. 18.00
Föreläsningarna kan följas via Microsoft Teams, Edge eller
Google Chrome och de är cirka 60 minuter långa inklusive
frågor. Efter anmälan får du mejl med information om hur du
ansluter till föreläsningen.

Rösta med ambulerande röstmottagare

Covid-19 restriktioner

Anmälan

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning
inte kan ta dig till en röstningslokal så kan du rösta med en
ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning
betyder att två röstmottagare kommer till ditt hem eller en
annan överenskommen plats.

Svalövs kommun är måna om att folkomröstningen ska
kunna genomföras så smittskyddssäkert som möjligt och
följer Folkhälsomyndigheternas råd och rekommendationer
för att begränsa spridningen av covid-19.
För att undvika att eventuellt bli smittad uppmanar Svalövs
kommun dig som tillhör en riskgrupp eller känner obehag eller
oro inför nära kontakt med andra människor att budrösta.
Budröstningsmaterial kan hämtas i alla vallokaler och lokaler
för förtidsröstning samt kommunhusets reception (två veckor
före folkomröstningen).

till energiradgivning@smfo.se eller 0435-78 24 95.
Din anmälan är inte bindande och kan göras fram till 2 timmar
innan föreläsningen.

Du bokar ambulerande röstmottagare genom att kontakta
kommunen på 0418-47 53 13. Förtidsbokning ska ske senast
klockan 12.00 dagen innan du önskar rösta.
Följande dagar erbjuds de väljare som önskar
boka ambulerande röstmottagare:
Fredagen den 4 december, kl. 10.00-12.00
Tisdagen den 8 december, kl. 10.00-12.00
Lördagen den 12 december, kl. 10.00-16.00

Även om du känner dig frisk bör du på uppmaning av
Folkhälsomyndigheten inte använda dig av kollektivtrafiken, i
detta fall till och från din vallokal/förtidsröstningslokal. Har du
symtom som kan bero på covid-19 stanna hemma.

Anhörig/seniorträff:
Tipspromenad i lugnt tempo runt Svalövssjön

Vi träffas på parkeringen vid Svalövs kyrka och går sedan
en promenad runt Svalövssjön. Ta med egen fika. Vi håller
coronasäkert avstånd till varandra.
När: 3 december kl.13.00-14.30
Plats: samling vid Svalövs kyrka
Anmälan: senast den 1 december till anhörigsamordnaren
0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se
Välkommen!
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