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Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel Sista ansökningsdatum
Timvikarier till Särskilt boende 2020-11-15 
Kreativ och erfaren kock till 
måltidsservice i Svalöv 2020-11-15
Fysioterapeut/sjukgymnast, vikariat med 
eventuell förlängning 2020-11-20
Socialsekreterare barn och unga 2020-11-22
Stödpedagoger 2020-11-22
Sjuksköterska för timanställning 2020-12-15

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

Ge inte inbrottstjuven chansen!

Smittspridningen av covid-19 ökar i 
Skåne och det är en allvarlig situation. 
Folkhälsomyndigheten har tagit beslut 
tillsammans med Region Skåne att 
skärpa allmänna råd i Skåne.
Skärpta råd i Skåne gäller tills 17 
november, men kan förlängas. Råden 
gäller för dig som bor i eller besöker 
Skåne.

Skärpta råd i Skåne
Ta ditt ansvar och hjälpa till att minska 
smittspridningen genom att följa råden 
som gäller i Skåne:
• Undvik att vara i en inomhusmiljö  
	 där	det	finns	risk	för	trängsel,		
 till exempel affärer och köpcentrum. 
• Undvik att umgås med andra per-
 soner än de som du bor med eller  
 träffar varje vecka. 
•	 Undvik	att	resa	med	kollektivtrafik		
 eller andra allmänna färdmedel. 
• Du som är över 15 år avråds från  
 all sorts idrottsverksamhet. Undan- 
 tag görs endast för yrkesidrottare  
 och elever på idrottsgymnasier. 

• Du som driver företag ska minimera  
 antalet besökare vid samma tid- 
 punkt, till exempel genom att an- 
 passa öppettiderna och erbjuda  
 digitala alternativ om det är möjligt. 
• Du som arbetsgivare ska göra det  
 möjligt för personal att arbeta  
 hemifrån när det går och uppmana  
 till det. 

Hur kan jag undvika att få covid-19?
Här är några råd om vad du kan göra 
själv för att undvika att få covid-19.

• Tvätta händerna ofta och noggrant  
 med tvål och vatten. Du kan an- 
 vända handsprit om du inte har  
 tillgång till tvål och vatten.
• Försök undvika att röra vid ansiktet  
 eller ögonen.
• Följ råden och håll avstånd till andra  
 personer än dem du bor med. 

Läs mer på 1177 Vårdguiden: 
www.1177.se/skane 

	 −	 I	 Svalövs	 kommun	 är	 inbrott	 i	 bo-
städer en ovanlig företeelse, men varje 
inbrott är ett för mycket. Fortsätt därför 
att hjälpa dig själv och din granne 
med att hålla tjuven borta genom att 
vidta åtgärder som avskräcker och 
förhindrar inbrott, säger kommunpolis 
Björn Johnsson.

Något som också blivit vanligare på 
senare tid är att äldre personer får besök 
av falska myndighetsrepresentanter 
eller personer som hittar på anledningar 
att få komma in i bostaden med syfte 
att stjäla.

	 −	 Var	 försiktig	 med	 att	 släppa	 in	
någon okänd person i din bostad. 
Var kritisk. Begär legitimation och 
försök att kontrollera den. Alla 
tjänstelegitimationer är försedda med 
ett telefonnummer för kontroll, säger 
Björn.

Här följer några goda råd för att 
minska risken för inbrott:

• Lås och stäng ordentligt. Tjuvar 
kontrollerar ofta om dörrar är låsta. 
Vädringshaspar skyddar inte mot 
tjuven, stäng alltså alla fönster även 
på ovanvåningen. Lås fast din stege, 
så den inte kan användas för att klättra 
upp på andra våningen.

• Skylta inte med värdesaker. 
Förvara helst inte handväskor, plån-
böcker och nycklar nära ytterdörrar. 
Detta är lätta byten för en inbrottstjuv.

• Lämnar du bostaden för kortare 
ärenden så låt TV:n stå på och låt 
lampor vara tända. Om man till exempel 
har en grind och den är stängd när man 
är hemma så stäng även när man är 
borta.

•	 Är	du	borta	flera	dagar så använd 
gärna timer till dina lampor, TV och 
liknande, med varierande tider. Låna 
en bil och ställ på uppfarten om det 
brukar stå en bil där i vanliga fall. Be 
grannar skotta och gå i snön om det 

har snöat och se naturligtvis till att post 
och tidning inte ligger kvar i brevlådan. 
Be	gärna	också	om	hjälp	att	flytta	och	
byta plats på exempelvis cyklar under 
frånvaron. 

• Larm är naturligtvis också bra 
och märkning med exempelvis modern 
DNA-teknik, även kallat ”smart water”, 
vilket man då också tydligt skall 
informera om via dekaler på utsidan av 
sin bostad. Ett bra tips är att montera 
sensorbelysning utomhus som täcker 
insynsskyddade platser så att tjuven 
inte kan arbeta i skydd av mörkret.

• Annonsera inte din frånvaro och 
semester på sociala medier.

• Prata med grannar och be dem 
hålla koll. Anteckna bilnummer på 
okända bilar som rör sig i området. 
Meddela gärna polisen via  
www.polisen.se.

Dags att söka stipendium

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.

Skärpta råd för att minska smittspridning av covid-19
Du	som	bor	i	eller	besöker	Skåne,	ska	undvika	butiker	och	kollektivtrafik.	
Umgås endast med personer som du bor med eller träffar varje vecka.

I samband med den mörka årstiden 
är det tyvärr också vanligt att 
bostadsinbrotten ökar. Därför vill 
Polisen och Svalövs kommun ge 
några konkreta brottsförebyggande 
tips för hur du håller inbrottstjuven 
utestängd från din bostad.


