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Nominera 
senast den 
29 feb

Uppfräschning av 
gågatan i Svalöv
I veckan påbörjades en uppfräschning av gågatan 
i Svalövs centrum. Det inledande arbetet handlar 
bland annat om att förbereda för plattarbete och 
inför vårens plantering.

Buskar i planteringskaren utanför banken och ner till 
Systembolaget kommer att grävas ur och ny jord kommer 
att tillföras. De befi ntliga träden ska sparas och arbetet 

kommer att utföras med försiktighet så att träden stressas 
så lite som möjligt.
 Plattytorna kommer att ses över. De kommer att 
kompletteras och bitvis bytas ut där dessa är dåliga eller 
helt saknas. Nya bänkar kommer också att sättas upp för 
att skapa trevliga sittmöjligheter. Framåt vårkanten kommer 
sedan Gata och Park att plantera växter och blommor i 
planeringskaren.

Nu kan du nominera Årets Företagare & Årets Unga 
Företagare i Svalöv 2019. 

Årets Företagare delas ut till en företagare som utfört 
en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att 
vara fungerar som en förebild för andra företagare. Alla 
branscher kan premieras samt företagande inom olika 
tjänstesektorer. 
Årets Unga Företagare är vårt prestigefyllda pris för unga 
entreprenörer.
Varje år prisar Företagarna en ung företagare som uppnått 
något extra med sitt företagande.

Hur blir man Årets Unga Företagare? 
För att delta måste du vara under 35 år och driva minst ett 
företag. 
Årets Företagare delas ut på lokal, regional och nationell 
nivå.
Läs mer om Årets Företagare & Årets Unga Företagare 
samt hur du nominerar på: 
www.foretagarna.se/landskrona 

Dags att nominera till 
Årets Företagare 2019

Välkommen på Företagsfrukost!
När: onsdagen den 26 februari, kl. 07.15-09.00
Var: Trolleholms Slott
Program
07.15 Företagsfrukost och mingel
08.00 Teddy Nilsson & Katarina Borgstrand hälsar välkommen
08.10 Företagsinformation
08.20 Dagens ämnen
09.00 Avslutning med utlottning av priser

Söderåsbanan & Vision 2040
I december 2021 öppnar Söderåsbanan för persontågstrafi k. 
Vad händer under byggtiden och hur kommer det bli när 
det är klart? Anton Hyllstam och Ronny Andersson från 
Trafi kverket berättar om arbetet.
Mats Dahlberg, Svalövs kommun, berättar mer om bland 
annat parkerings- och bussytor i anslutning till de nya 
stationerna i Svalöv, Kågeröd samt Teckomatorp.
Avslutningsvis berättar Katarina Borgstrand mer om Svalövs 
kommuns nya vision och vad den innebär.
Anmäl dig till:
Gisela Christensson, 0418-47 53 06, 
gisela.christensson@svalov.se

Vi behöver din anmälan senast den 24 februari. 
Varmt välkommen!

Nu är snart sportlovet här och då är det som vanligt dags för 
sportlovsprogrammet, som innehåller många aktiviteter för 
dig som är ledig från skolan.  
Svalövs kommun har tillsammans med föreningslivet i 
kommunen satt samman ett spännande program med många 
aktiviteter för dig som vill vara aktiv under sportlovet.
Du hittar hela programmet på www.svalov.se
Vi hoppas få se dig på våra aktiviteter och önskar dig ett riktigt 
trevligt sportlov!

Sportlovsaktiviteter för 
alla lediga skolbarn


