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Snart byggs den första
aktivitetsparken i kommunen
Inom kort kommer Gata & Park i Svalövs kommun att sätta i
gång bygget av den första planerade aktivitetsparken. Totalt
kommer det att bli tre aktivitetsparker och varje park kommer
att innehålla en skateboardramp, en pumptrackbana, ett
teqballbord och ett utegym med fyra olika redskap.
Först ut är Svalöv och placeringen blir på de gamla
tennisbanorna utanför Båghallen. Därefter kommer kommer
turen till Kågeröd och Teckomatorp. Placeringen i Kågeröd blir
på grönytan öster om busstorget och i Teckomatorp på den
gamla grusfotbollsplanen.
Håll koll på här i Lokaltidningen, på hemsidan och facebook för
att få reda på när aktivitetsparkerna är klara så du kan komma
och testa.
Vid frågor, kontakta Gata & Park:
Telefon 0418-47 51 23, Felanmälan på Gata & Park
Vardagar kl. 10-12,

Nu rustas järnvägen upp mellan
Helsingborg och Teckomatorp
Traﬁkverket gör stora insatser för att
förbättra järnvägen. När de är klara
blir den mer robust, störningarna på
sträckan färre och din resa med tåg
punktligare.
Järnvägen mellan Helsingborg och
Teckomatorp är idag föråldrad och
behöver förbättras.
Till att börja med byts därför spår och
växlar ut för att öka driftsäkerheten och
minska underhållsbehovet. När det är
klart håller de nya delarna i 50 år till.
Detta leder till en effektivare tågtraﬁk och
att godstågen kan köra i 100 km/tim till
skillnad från dagens 80 km/tim.
Traﬁkverket fortsätter sedan med att
byta ut slitna kontaktledningar mellan
Helsingborg och Ramlösa för att motverka
akuta fel och störningar i tågtraﬁken. För
att kunna genomföra upprustningen så

smidigt, snabbt och säkert som möjligt
så behöver de stänga av tågtraﬁken och
leda om vägtraﬁken.

Så här påverkas din resa med tåg
Pågatågen mellan Helsingborg och
Eslöv ersätts av bussar från 31
augusti till 1 november när spår och
växlar byts ut. Skånetraﬁken ansvarar för
ersättningstraﬁken. Tänk på att bussarna
tar längre tid än tågen, så var ute i god
tid. Tidtabeller och information kring
busstraﬁken hittar du i Skånetraﬁkens
app eller på skanetraﬁken.se
Tågtraﬁken ställs sedan in mellan
Helsingborg och Ramlösa från 9 till
22 november när kontaktledningar på
sträckan byts ut. Mer information om
den här avstängningen återkommer
Traﬁkverket längre fram

Så påverkas du som går, cyklar
eller kör

Mellan 31 augusti och 1 november
renoverar Traﬁkverket plankorsningar
mellan Ramlösa och Eslöv för att höja
standarden. Du som går, cyklar eller
passerar över järnvägen med fordon leds
om till en annan väg via skyltar under
arbetsperioden.

Så påverkas du som bor nära

Du som bor utmed banan kan uppleva att
det är lite bullrigt och stökigt emellanåt,
men Traﬁkverket strävar efter att ha
så liten påverkan som möjligt på ditt
vardagsliv. Deras entreprenörer kommer
att hålla sig inom utpekade riktvärden för
bullernivåer.
Följ Traﬁkverkets senaste nyheter på
traﬁkverket.se

Söderåsdagen, den 12 september, är en dag då Söderåsen
blomstrar och alla öppnar upp. En dag som andas hållbarhet,
aktiviteter och glädje. Gårdsbutiker, konstnärer, föreningar,
aktivitetsföretag har inte bara öppet utan bjuder på massor av
olika aktiviteter för att både våra lokala besökare och turister
ska upptäcka vår fantastiska ås och våra kommuner som
omger den.
I år känns Söderåsdagen mer behövlig än någonsin. Ett
tillfälle att komma ut i vår underbara läkande natur.
Då det både är Geologins Dag, Kulturarvsdagen och
Vandringens Dag den 12 september är åsen fylld av
rogivande aktiviteter.
Vi vill att ni ska få uppleva naturen genom guidade turer,
shoppa lokalproducerat i gårdsbutikerna, äta lokalt och gott,
och upptäcka sevärdheterna på Söderåsen. Och självklart
mycket mer som lantlivet har att erbjuda.
Läs mer om Söderåsdagen och allt spännande som händer
på soderasdagen.se
Välkommen till Söderåsdagen!

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