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Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Kungörelse
Anmälan om miljöfarlig verksamhet avloppsreningsverk, Axelvold 1:101,
Svalövs kommun
Söderåsens miljöförbund har fattat beslut om
försiktighetsmått för inrättande och drift av ett
kommunalt förvaltat avloppsreningsverk på fastigheten
Axelvold 1:101 i Svalövs kommun.
Beslutet ﬁnns tillgängligt på Söderåsens miljöförbunds
hemsida, www.smfo.se.
Eventuell överklagan av beslutet skickas till
miljöförbundet och skall ha kommit in senast
den 19 juli, 2020.
Söderåsens miljöförbund, Box 74, 264 21 Klippan
Tel: 0435-78 24 70, info@smfo.se

Håll avstånd även under sommaren!
Fast sommaren är här och semestern
börjar närma sig så är det viktigt att vi
fortsätter följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer, framför allt att hålla
avstånd till varandra.
Även om vi har en relativt lugn utveckling
i Skåne så är coronapandemin ännu inte
över. Därför är det viktigt att vi fortsätter
att hålla social distans till varandra nu
när sommaren är här. Tänk på att hålla
avstånd till varandra, helst 2 meter, även
om du är utomhus och vandrar i naturen,
tar en picknick i parken eller besöker en
badstrand.
Tips och råd för att skydda dig och
andra från smittspridning av covid-19:

■ Håll avstånd till andra och undvik större
sammankomster.
■ Avstå från onödiga resor och undvik
rusningstraﬁk.
■ Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder
med tvål och vatten.
■ Hosta och nys i armvecket.
■ Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp.
Stanna hemma, avstå från att träffa andra
och be om hjälp.
■ Stanna hemma vid förkylningssymtom.
Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk
innan du går tillbaka till jobb eller skola och
undvik att träffa andra.
■ De ﬂesta blir lindrigt sjuka och behöver
inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på
1177.se. Om du får mycket svårt att andas,

ring 112.
■ Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller
skadar dig. Ring först din vårdcentral eller
1177.
■ Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall
eller en plötslig svår sjukdom ska du åka
till en akutmottagning. Vid livshotande
tillstånd, ring 112.
Källa: Region Skåne
Följ utveckling och rekommendationer
på följande hemsidor:
• www.folkhalsomyndigheten.se
• www.skane.se
• www.krisinformation.se
(information på andra språk)
• www.svalov.se/coronavirus

Kommunfullmäktige
sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges
sammanträde i kommunhuset, Svalöv,
måndagen den 15 juni 2020, kl. 18.30.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:

· Årsredovisningar för kommunala samverkansorgan
· Tertialbokslut för Svalövs kommun
· Interpellationer och motioner
Välkommen till kommunfullmäktiges
sammanträde i kommunhuset, Svalöv,
tisdagen den 16 juni 2020, kl. 18.30.
Exempel på ärende som kommer att behandlas:

· Lokalförsörjning inom kommunen

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Åhörare
ombeds dock ha den rådande risken för smittspridning
i beaktande och inte närvara 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.
Ann Pettersson (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Lätt att hemestra med Skånetraﬁkens sommarbiljett
Att vara hemma i sommar är inte
bara bra, det är faktiskt bäst. Men för
dig som behöver resa i Skåne ﬁnns
sommarbiljetten precis som vanligt.
Biljetten kostar 699 kronor och gäller för
resor i hela Skåne mellan 15 juni och 15
augusti. Ta hand om varandra i sommar
och håll avstånd.
Sommarbiljetten gäller för fritt resande mellan 15
juni och 15 augusti inom Skåne. Biljetten gäller
på alla linjer som traﬁkeras av Skånetraﬁken
med stadsbussar, regionbussar, Öresundståg,

Pågatågen, Krösatågen och närtraﬁk som körs
av taxi. Sommarbiljetten är inte personlig.
Sommarbiljetten passar perfekt för er som reser
tillsammans. Den gäller för max tre personer
varav högst en får ha fyllt 20 år. Villkoret är att
man reser tillsammans.
Köp sommarbiljetten
Sommarbiljetten går att köpa från och med 25
maj och kostar 699 kronor. Enklast köper du
den i Skånetraﬁkens app. Vill du ha den på
ett reskort kan du köpa den på Skånetraﬁkens
hemsida: www.skanetraﬁken.se, i en biljett-

automat eller över disk på kundcenter eller
ombud.
Sommarbiljetten på reskort
En nyhet med årets biljett är att du kan köpa
den på webben och att den inte säljs på ett eget
kort. I stället kopplar du biljetten till vårt vanliga
reskort. Har du redan ett kort hemma kan du
använda det. Annars behöver du som inte vill ha
biljetten i vår app köpa ett reskort för 30 kronor.

Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel
Sista ansökningsdatum
· Lärarassistent
2020-06-15
· Lärare till mellanstadiet med
behörighet i Sv/So
2020-06-21
· Lärare till mellanstadiet med
behörighet i Ma/No
2020-06-21
· Personlig assistent
2020-06-25
· Socialchef
2020-08-09
Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv
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