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Polisen informerar:

Se upp för oseriösa
hantverkare!
Har du blivit erbjuden husrenovering eller asfaltering av
garageuppfarten för en billig penning? Var säker på att du
anlitar seriösa hantverkare innan du ingår avtal.

Grattis till utmärkelserna!
Nu är det klart vem som får 2019 års vandringspriser och stipendium inom idrotten.
Bästa ledarprestation

Handikappidrottsstipendium

Henrik Nordberg tilldelas Sparbankens
vandringspris för bästa ledarprestation under 2019.

Christopher Andersson tilldelas årets handikappidrottsstipendium.

Bästa idrottsprestation

Vandringspriserna och stipendiet kommer att delas ut av
bildningsnämndens ordförande under juni månad.

Röstånga IS dam och herrlag tilldelas Kjells kanna
för bästa drottsprestation under 2019.

Bästa seniorprestation
Kågeröds Bordtennisklubbs damlag tilldelas Sture och
Berta Bondessons vandringspris för bästa seniorprestation
under 2019.

Stort grattis till alla pristagarna och
mottagaren av stipendiet!

Saneringsstart i
Teckomatorp innan
sommaren

Välkommen till kommunfullmäktiges
sammanträde i kommunhuset, Svalöv,
måndagen den 25 maj 2020, kl. 13.30.

Nu går BT Kemi-skandalen äntligen mot sitt slut.
Den 12 maj beslutade Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling att ta nästa steg i saneringsarbetet på
det södra området i Teckomatorp och saneringsstart
väntas innan sommaren.
Det södra BT Kemi-området ska saneras med i huvudsak
termisk in situ-teknik. Metoden innebär att värmerör
borras ner i marken, att föroreningarna förångas och
samlas in och att jorden på det sättet behandlas på plats
utan att behöva grävas upp. I kombination med termisk
in situ kommer det också att utföras en mindre andel
schaktarbeten i Teckomatorp.

Ofta åker oseriösa husrenoverare och asfaltsarbetare runt
i bostadsområden och letar efter lämpliga fastigheter som
är i behov av renovering. De söker ofta upp äldre personer,
eftersom dessa ibland har svårt att stå emot påstridiga säljare.
När de ringer på din dörr utger de sig för att vara hantverkare
som kan renovera huset, asfaltera uppfarten eller lägga plattor.
Oftast kan de börja arbeta omgående.
Överenskommelsen sker alltid muntligt, det skrivs inga avtal
och de vill oftast ha kontant förskottsbetalning. Du kan bli
erbjuden skjuts till banken för att de ska få sina pengar. När ni
kommer till banken följer de inte med in eftersom de vet att det
finns övervakningskameror där.
De utför ett billigt men undermåligt arbete eller i värsta fall
inget arbete alls.
Så undviker du att bli lurad:
• Kolla upp referenser på företaget och på utförda arbeten.
• Kontrollera att företagets telefonnummer går till en abonnent
och inte till ett oregistrerat kontantkort.
• Anlita bara hantverkare med F-skattsedel. Även utländska
företagare kan få svensk F-skattsedel. Kontrollera via
Bolagsverket och Skatteverket att företaget verkligen
existerar.
• Teckna ett skriftligt avtal över vad hantverkaren ska utföra
och vad det ska kosta. Annars kan det vara svårt att vinna
en eventuell rättslig tvist.
• Betala aldrig i förskott, betala först när du är nöjd med
arbetet som helhet.
• Betala inte kontant. Se till att betala till ett företagskonto.

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:

· Lokalförsörjning inom kommunen
· Lokalprogram för återuppbyggnad av Kågerödslund
· Justering av avgiften för förskola i Svalövs kommun

Röstånga turistinformation
öppnar för säsongen

Saneringsarbetet inleds innan sommaren och ska vara
slutfört under vintern 2021. Det riktpris för saneringen av
det södra före detta BT Kemi-området som styrelsen har
godkänt är 143 miljoner kronor.

Turistinformationen i Röstånga har nu öppnat för
säsongen. Det är lite senare än normalt och det beror på
coronasituationen. Nu är det bestämt att vi kommer att
hålla öppet under sommaren men med lite nödvändiga
restriktioner. Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer, vidta lämpliga åtgärder och bland
annat be våra besökare hålla avstånd samt visa hänsyn till
både personal och varandra.

Under rådande coronapandemi kan Styrelsen för BT Kemi
Efterbehandling inte bjuda in till ett informationsmöte för
allmänheten under våren. Istället kommer en folder med
information kring den kommande saneringen att skickas
ut till hushållen i Teckomatorp. Samma folder kommer
också att finnas tillgänglig digitalt på Svalövs kommuns
hemsida. Håll utkik i brevlåda och på hemsida!

Hela säsongens öppettider är inte bestämda än men fram
till den 7 juni gäller följande:
fre kl. 10-16
lör kl. 10-15
sön kl. 10-15
Helgdagar har vi öppet som lör-sön.
(Med reservation för ändringar)

(sommarrabatt)

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Åhörare
ombeds dock ha den rådande risken för smittspridning
i beaktande och inte närvara vid sammanträdet 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

Varmt välkommen till oss!

SVALÖVS KOMMUN 268 80 Svalöv Besöksadress: Herrevadsgatan 10 Telefon: 0418- 47 50 00 Fax: 0418- 47 50 26 E-post: info@svalov.se Webb: www.svalov.se

