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UngDrive - Vill du vara din 
egen chef i sommar?
Vill du lära dig mer om företagande, går du i nian 
eller på gymnasiet och bor i Svalövs kommun? Då 
har du möjligheten att ansöka om att driva ett eget 
sommarföretag genom UngDrive Academy som i Skåne 
drivs av Dream Big Community.

Under en fem dagars digital kickoff mellan 22-26 juni får du 
inspiration, workshops och säljträning för att kunna starta 
upp din egen affärsidé och på så sätt tjäna pengar. Du får 
ett startkapital på 1500 kronor för att starta upp din idé och 
coaching av riktiga entreprenörer under hela sommaren. 
Utöver detta kommer du också få utvecklas som person 
och framför allt ha riktigt roligt! Tidigare erfarenhet av 
entreprenörskap behövs inte, men en vilja att lära.
 Det är viktigt att vi är rädda om oss själva och varandra i 
dessa tider. Därför kommer UngDrive Academy att ske digitalt 
detta år.
Läs mer om UngDrive och hur du ansöker på: 
www.svalov.se/ungdrive
Sista ansökningsdag är den 22 maj. 

Skånetrafiken informerar:
Skånetrafiken anpassar tågtrafiken i Skåne med 
anledning av covid-19. 
Tågresandet i Skåne har mer än halverats den senaste 
månaden. För att spara på resurser och skapa en bättre 
uthållighet i tågsystemet, anpassar Skånetrafiken 
trafiken på kvällar och helger, samtidigt som trafiken 
under rusningstid prioriteras.

Den 1 maj anpassar Skånetrafiken tågtrafiken till färre 
resande och för att skapa en bättre uthållighet i trafiksystemet. 
Det innebär att Pågatågen på flertalet sträckor endast kör 
fram till klockan 22.00 på vardagar och helger. Resultatet 
blir färre tåg på kvällar och nätter samt inga avgångar med 
PågatågenExpress. Resenärer hänvisas till Öresundståg och 
Skånetrafikens ordinarie bussar. I övrigt kör tågen i Skåne 
som vanligt.
Läs mer om anpassningarna på www.skanetrafiken.se

Dessutom kommer flera planerade banarbeten att påverka 
tågtrafiken – något som Skånetrafiken räknat med när trafiken 
nu anpassas.
 Den 1 maj startar Trafikverket flera sedan länge planerade 
och välkomna arbeten på den skånska järnvägen. Inte minst 
påverkar fyrspårsbygget mellan Arlöv och Flackarp trafiken 
mellan Malmö och Lund eftersom Trafikverket måste begränsa 
antalet tåg på sträckan. Dessutom sker ett flertal andra 
arbeten parallellt vilka även de påverkar tågtrafiken såväl i 
norra som i södra Skåne. Bland annat stängs Lommabanan 
helt under tiden som nya stationer för Pågatågen byggs på 
sträckan.
I Skånetrafikens app och hemsida får du löpande uppdaterad 
information om din resa och aktuella banarbeten.

Med anledning av covid-19 erbjuder kommunen 
alla gymnasieelever som är folkbokförda i Svalövs 
kommun möjligheten att hämta matlådor på utvalda 
skolor i kommunen. Detta gäller från och med den 4 
maj fram till och med vårterminens slut.

Vem gäller det?
Matlådorna kan beställas av samtliga gymnasieelever 
som är folkbokförda i Svalövs kommun, det vill säga även 
du som studerar i en annan kommun men bor i Svalöv. I 
matlådan erbjuds varm mat och grönsaker. Det ingår dock 
inte soppa, dryck, bröd, servetter eller bestick.

Du måste vara frisk och symtomfri för att hämta 
matlåda
Tänk på att du måste vara frisk för att kunna beställa och 
hämta en matlåda. Har du symtom som feber, hosta och 
svårigheter att andas eller lättare symtom som halsont, 
snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk 
kan du inte hämta mat. Du måste även vänta minst två 
dygn efter att du blivit frisk innan du beställer en matlåda.

Var hämtar jag matlåda?
Du beställer och hämtar matlåda enligt närhetsprincipen 
på följande skolor:

• 

Billeshögsskolan (Billeberga)
• Lunnaskolan (Kågeröd)
• Midgårdskolan (Röstånga)
• Parkskolan (Teckomatorp)
• Svalöfs gymnasium (Svalöv)

Läs mer om beställning och avhämtning på 
www.svalov.se/matlåda

Skollunch/matlåda 
för gymnasieelever

Söderåsens miljöförbund har skickat brev till yrkes-
mässiga lantbrukare med anledning av covid-19.

Miljöförbundet vill med brevet informera om miljöförbundets 
tankar kring pandemin, hjälpa lantbruksnäringen att 
planera för att klara vardagen, fortsätta kunna producera 
livsmedel och undvika en miljöpåverkan.
- Vi vill stötta och hjälpa den enskilde lantbrukaren. Det är 
viktigt att ha en plan för verksamhet om man själv eller de 
anställda skulle bli sjuka, till och med långtidssjukskrivna, 
säger Lena Hörberg Eriksson miljöinspektör Söderåsens 
miljöförbund.
Miljöförbundet frågar i brevet om man vet vem man ska 
ringa om man blir sjuk. Vi föreslår även bland annat att man 
tittar över sina rutiner för olika delar verksamheten. I brevet 
berättar vi också hur vi har planerat lantbrukstillsynen 
under 2020 och att man som lantbrukare utifrån sina behov 
kan påverkar hur tillsynen kommer att bedrivas.
- Lantbruket är en samhällsviktig verksamhet och det är 
viktigt att Sverige kan fortsätta att producera och leverera 
livsmedel genom denna pandemi. Här kan vi hjälpa till i 
vår tillsyn genom att ställa rätt frågor. Vår önskan är av 
vi har en bra dialog och att man kontaktar oss om man 
har funderingar, säger Ingrid Bornfeldt Persson, chef för 
avdelning mark och vatten på Söderåsens miljöförbund.

För mer information, vänligen kontakta:
Lena Hörberg Eriksson
Miljöinspektör Söderåsens miljöförbund
Telefon: 0435-78 24 23

Ingrid Bornfeldt Persson
Chef för avdelning mark och vatten på 
Söderåsens miljöförbund 
Telefon: 0435-78 24 86

Torbjörn Ekelund (L)
Ordförande i direktionen för Söderåsens miljöförbund
Telefon: 070-689 56 31

Läs mer på Söderåsens miljöförbunds hemsida: 
www.smfo.se

Stöd till lantbruksnäringen

Lediga jobb 
i Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum
· Sjuksköterska 2020-05-24
· Musiklärare till Heleneborgsskolan 2020-05-24
· Musiklärare till Midgård 2020-05-24
· Lärare i mellanstadiet, idrott och engelska 2020-05-27
· Ma/No lärare åk 4-6 2020-05-27
· Förskollärare till Garvarens förskola 2020-05-31 
· Förskollärare till Torpets förskola 2020-05-31
· Lärare i matematik, NO och teknik 2020-05-31

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


