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Klåveröd och Finnstorps 
strövområden - fina platser 
för naturupplevelser
Besök Klåveröds strövområde där de många vandrings-
lederna tar dig runt i Söderåsens varierande natur.

Runt dammen, Takmaden kan du 
vandra i mogen granskog och backig 
ekskog. Spana över vattenytan efter 
olika sländor. De kläcks under hög-
sommarvärmen efter att levt som larv 
i vattnet.  Röd flickslända, blå jungfrus-
lända och gul-blå trollslända är några 
som flyger omkring.

Den lila slingan går till Skorstensdalen. 
På vägen ligger Dumperna, ett alkärr 
rikt på olika ormbunkar. Plötsligt dyker 
skorstenen upp. Det är en Torebildning 
som stått emot tidens vittring. Gå gärna 
vidare på Skåneleden så kommer du 
till Svartesjö som är en naturlig källsjö.

I nordöst ligger Traneröds mosse som 
idag skyddas som naturreservat. Strö-
va runt på spängerna och upptäck 
mossens olika växter och djur. Titta 
närmare på de olika vitmossorna som 
dominerar och bygger upp mossen.  I 
alla tider har vitmossorna använts för 

olika ändamål. Desinficering av sår och 
som torv är några.

Vargadalen med små sprickdalar, ras-
branter och grottan Snuvestuan är ett 
geologiskt spännande landskap.  

Finnstorpsområdet med gamla karp-
dammar ligger strax ovanför Kågeröd.  
Promenera gärna i Gröna gången eller 
på bokskogslingan. I Fågeldammen 
kan du skåda fågel eller upptäcka det 
fina alkärret i sydväst.

I strövområdena kan du bo på vand-
rarhem, sova i vindskydd eller tälta ett 
dygn. 

Läs mer om vad du kan göra: 

• www.skanskalandskap.se 
• www.skaneleden.se
• www.soderasensnationalpark.se
• www.soderasen.com

Nominera till 
Svalövs kommuns 
Miljöpris 2021!
Nu är det dags att nominera din kan-
didat till årets miljöpris. Priset delas 
ut som erkänsla och uppmuntran för 
värdefulla insatser inom natur- och 
miljövård.

Miljöpriset kan delas ut till enskild, skolklass, förening, 
företag eller annan grupp som har sin verksamhet i 
Svalövs kommun. Priset består av en symbol för kom-
munens miljöarbete.
Det är samhällsbyggnadsnämnden som utser prista-
gare. Flera pristagare kan utses och miljöpriset kan 
utdelas till samma pristagare flera gånger. Dock bör 
ett tidsintervall om 5 år tillämpas mellan utdelningarna.

En nominering ska innehålla följande:
• Kandidatens namn, adress och telefon.
•  Motivering till varför kandidaten ska tilldelas miljö- 

priset.
•  Förslagslämnarens underskrift, namn, adress och 

telefon.

Skicka in din nominering till:
•  Svalövs kommun, 268 80 Svalöv och märk kuvertet 

med ”Miljöpris”
• eller via e-post till plan@svalov.se

 
Lediga jobb i Svalövs 
kommun
Titel Sista ansökningsdatum

Lokalvårdare inom städverksamheten 2021-08-01 
Lärare i matematik, NO & teknik 2021-08-06
Timvikarie till vård och omsorg samt LSS 2021-08-06
Sysselsättningssamordnare 2021-08-08
Enhetschef, särskilt boende 2021-08-08
Planarkitekt, vikariat 2021-08-08
Enhetschef, särskilt boende 2021-08-08
Yrkeslärare inom praktisk  
växtodling/lantbruk 2021-08-10
Modersmålslärare, engelska 2021-08-11
Modersmålslärare, finska 2021-08-11
Modersmålslärare, dari 2021-08-11
Modersmålslärare, franska 2021-08-11
Enhetschef, LSS 2021-08-13
Avlösare LSS 2021-08-15 
Projektledare, AME 2021-08-15
Dataskyddshandläggare 2021-08-15

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

Läs mer om miljöpriset på: 
www.svalov.se/miljopris

Lämna din nominering senast 1 september!
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