Informerar

Nu är Svalövs aktivitetspark invigd!

På onsdagen den 30 september var det dags att inviga den första aktivitetsparken i Svalövs kommun.

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

På bilden syns det aktuella
detaljplaneområdet.

Aktivitetsparken i Svalöv är den första av totalt tre aktivitetsparker som ska byggas i kommunen.
Snart kommer turen till Kågeröd och Teckomatorp. Totalt satsar kommunen ungefär tre miljoner
kronor på aktivitetsparkerna för kommunens ungdomar.

Underrättelse inför granskning
Detaljplan Felestad 27:47 m.ﬂ. ”Solgården” i
Svalövs tätort.

På bilden syns från vänster: Stefan Pettersson (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Emilia Möller,
Selam Mengiste, Nova-Isabelle Billing, Armandas Arbaciauskas, Douglas Nordahl (elever från klass 6 på
Heleneborgsskolan) och Teddy Nilsson (SD), ordförande i kommunstyrelsen.
Invigningen skedde i strålande sol och sju personer, som
representerade Svalövs kommun och Heleneborgsskolan,
klippte bandet samtidigt. Publiken bestod främst av elever
och lärare på skolan.
Efter några korta tal tog de inbjudna gästerna Gaël Joly
från MTB Österlen samt Sara och Stefan från Cape Trails
i Kristianstad över och bjöd på lite cykeluppvisning på

pumptrackbanan. För de intresserade fanns det möjlighet att
testa själv. Gästerna bjöd även på lite tips och trix.
Aktivitetsparken ligger vid Båghallen och innehåller en
skateboardramp, en pumptrackbana, ett teqballbord och ett
utegym med fyra olika redskap.
Välkommen att testa! Men glöm inte hjälmen!

Nya rutiner vid besök på kommunens äldreboenden
Från och med den 1 oktober förändras det nationella
besöksförbudet på kommunens äldreboenden, vilket
även gäller LSS-boenden och socialpsykiatrin. Vård och
omsorgsverksamheten har på rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten därför tagit fram nya rutiner för
säkra besök på boendena.
Boka ditt besök
På kommunens boenden ﬁnns stativ med så kallade
besöksvisir i utemiljö, där brukare kan möta sina anhöriga och
vänner på ett säkert sätt utifrån ett smittskyddsperspektiv.
Detta rekommenderas i första hand. Man kan även få
besöka sin anhörig inne i dennes bostad, dock ska vistelse i
boendets gemensamma lokaler undvikas, varför bokning av
besök görs i enlighet med boendets rutiner.
Viktigt att du är helt frisk vid besök
För dig som önskar besöka en närstående eller anhörig är
det särskilt viktigt att du är helt frisk, bokar ditt besök enligt
boendets rutin och följer de anvisningar som personalen på

boendet ger.
Om någon bryter mot besöksrutinerna eller genomför besök
som inte är godkända och hanterade av enhetschef gäller
barriärvård, vilket innebär att brukaren vistas i sin lägenhet
i 14 dagar.
Besökarna ansvarar för att:
• stanna hemma om man känner sig sjuk,
• tvätta och desinfektera händerna före, under och efter
besöket,
• hosta eller nysa i armvecket,
• hålla avstånd,
• respektera kommunens och boendets rutiner för besök.
Verksamheten ansvarar för att:
• hjälpa till att covidsäkra möblemang i den anvisade
lokalen/rummet,
• tillhandahålla tvål, handdukar och handsprit inför besöket,
• planera besök och besökstider,
• underlätta besök och upprätthålla säkerheten.

Öppet Hus på budget- och skuldrådgivningen
Vill du ha hjälp med din ekonomi? Kom och prata med oss.
Vi kommer att ha öppet hus vid fyra tillfällen nu i höst.
När: onsdag 14 oktober kl. 15.00-18.00
Var: Kvarnhuset, Svalegatan 4 B, Svalöv
Här kan du få träffa oss som jobbar med budget- och
skuldrådgivning. Vi har med oss informationsmaterial och kan ge
grundläggande rådgivning på plats. Om det behövs kan vi boka in
tid för ett senare tillfälle då vi går igenom din ekonomi i lugn och ro.
Välkommen till oss!

Förslag till detaljplan för Felestad 27:47 m.ﬂ. ”Solgården”
ﬁnns tillgängligt för granskning under perioden 2020 10 12
– 2020 11 02 på biblioteket och på kommunhuset i Svalöv.
Planhandlingarna ﬁnns även på kommunens webbplats
www.svalov.se.
Detaljplanens
syfte
är
att
bekräfta
pågående
markanvändning, förtydliga framtida markanvändning samt
möjliggöra en mindre förtätning. Planen utformas till att vara
ﬂexibel vad avser ändamål. De olika användningarna ska
kunna kombineras alternativt etableras var för sig.
Följande markanvändningar föreslås:
• Felestad 27:47, vård-, bostads-, och/eller skoländamål.
• Felestad 27:14, bostads- och/eller vårdändamål.
• Del av Felestad 23:2 och Södra Svalöv 30:7, parkering,
bostads- och/eller vårdändamål.
• Del av fastigheterna Felestad 27:53 och 27:54, centrumoch/eller bostadsändamål.
Planområdet, på ca 17 367 m2, söder om Rönnebergsvägen
och norr om Södervångsparken delas upp av beﬁntliga
gator i tre delar:
• Fastigheten Felestad 27:47 avgränsas av Felestadsvägen
i norr, Bondegatan i väster, Hans Perssons väg i öster
och Felestad 23:2 ”Södervångsparken” i söder.
• Området i öster omfattar del av fastigheterna Felestad
27:53 och 27:54 och avgränsas av Hans Perssons väg
både i väster och i norr.
• Fastigheten Felestad 27:14 samt del av Södra Svalöv 30:7
och Felestad 23:2, söder om Rönnebergsvägen, angränsar till Hans Perssons väg i öster, Felestadsvägen
i söder samt fastigheterna Felestad 27:15 och
27:13 i väster.
Planförslaget bedöms överensstämma med gällande
översiktsplan och inte innebära en betydande miljöpåverkan
enligt 6 kap. miljöbalken och 4 kap 34 §, Plan- och bygglagen.
Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast den 2
november 2020 till Plan och exploatering, 268 80 Svalöv
eller via e-post, plan@svalov.se. Den som inte framfört
skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga
beslutet om att anta detaljplanen.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

Sista ansökningsdatum

Sjuksköterska

2020-10-11

Undersköterska hemvården

2020-10-11

Samverkansledare

2020-10-11

Assistent till arbetsmarknadsenheten

2020-10-11

Förskollärare

2020-10-13

Fysioterapeut/sjukgymnast

2020-10-18

Personlig assistent

2020-10-18

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