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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel Sista ansökningsdatum
Timvikarie till Hemvården 2020-11-08
Barnbibliotekarie med driv 2020-11-08
Undersköterska 2020-11-09
Undersköterska, Hemvården 2020-11-13
Undersköterska, 
Hemvården för timanställning 2020-11-13
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
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

Hedersomnämnande 
till Svalövs kommun i 
dricksvattentävling
NSVA har tävlat med Svalöv kommuns dricksvatten i en 
rikstäckande tävling. Det är branschorganisationen Svenskt 
Vatten som anordnar tävlingen vart femte år. Tyvärr vann 
inte kommunens vatten deltävlingen. Dock fick dricksvattnet 
ett omdöme från juryn som beskriver vattnet som ”Friskt 
vatten med virvlande och klar ton”. Detta betyg är NSVA 
väldigt stolta över och de fortsätter att leverera dricksvatten 
dygnet runt året om för fyra öre litern! 
Läs mer om ditt dricksvatten på www.nsva.se

Öppna förskolan på 
Guldkornet är stängd
På grund av ökad smittspridning och nya 
restriktioner från Folkhälsomyndigheten och Region 
Skåne är öppna förskolan stängd till och med 19 
november.
Vi tycker givetvis att det är tråkigt att behöva stänga men 
hoppas på allas förståelse. Vi måste alla hjälpas åt och ta 
vårt ansvar i ett läge som detta.

Linåkerskolan vill trots det rådande 
läget visa upp skolan och i år kommer 
därför det öppna huset att ske digitalt 
på skolans webbsidor. Det finns också 
möjlighet att boka in ett individuellt 
besök på skolan den 16 november 

mellan klockan 17-19. Givetvis går det 
alltid bra att kontakta skolan om du har 
frågor om skolan.

 

Läs mer om Linåkerskolan det digitala 
öppna huset på 
www.svalov.se/linåkerskolan

Hjärtstartarregistret är ett nationellt 
register på initiativ av HLR-rådet och 
Civilförsvarsförbundet med Hjärt-lung- 
fonden som samarbetspartner. 
Registrering sker på hjärtstartar-
registrets hemsida: 
www.hjartstartarregistret.se

Vid registrering av hjärtstartare är 
det viktigt att ange företagsnamn, 
adress samt tider när hjärtstartaren är 
tillgänglig för allmänheten.

Vad är syftet med registret?
Syftet med registret är att alla publika 
hjärtstartare utanför sjukvården 
ska registreras. De blir då synliga 
på en karta så att livräddare och 
larmcentralen vet var hjärtstartarna 
finns placerade geografiskt. Om ett 
hjärtstopp inträffat i närheten kan 
larmcentralen dirigera en livräddare till 
platsen för att hämta hjärtstartaren. Ett 

annat syfte med registret är även att 
fungera som kunskapsbas för forskning 
inom hjärtstopp, hjärt-lungräddning och 
defibrillering i samhället.

Läs mer om hjärtstartarregistret på 
HLR-rådets webbsida:
www.hlr.nu/sveriges-hjartstartar-
register

Digitalt Öppet Hus
på Linåkerskolan

Har ditt företag eller förening en 
hjärtstartare i verksamheten?
Om ni har en hjärtstartare så kan ni bidra till att fler liv räddas genom att registrera den 
i hjärtstartarregistret. Registreringen är frivillig, gratis och innebär inga krav.

Nu är det dags för grundskolans elever att välja högstadieskola. I och med rådande covid-19-pandemi kan 
dessvärre inte Linåkerskolan bjuda in barn och föräldrar till Öppet hus i traditionell mening, utan i år får det 
ske på ett lite annorlunda sätt.

Varmt välkomna till Linåkerskolan, hälsar alla elever och medarbetare!


