Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Årets sommarlovsvärdar – sommaraktiviteter 2021
Sommarlovsaktiviteterna för barn
och ungdomar i kommunen är
igång och årets sommarlovsvärdar
är Emma Leonardsson och
Mohamed Abo-Sharkh.
Under hela sommaren, till och
med augusti ut, händer det mycket
i kommunen Det utlovas många
spännande aktiviteter. Allt ifrån
bollsport till ridning, parkour, bio,
utställning och skaparverkstad.
Samt mycket, mycket mer!
- Vi är i full gång och det känns
både kul och spännande att det

finns så många olika aktiviteter
att välja mellan och vi hoppas
att sommarlovslediga barn och
unga tar chansen att vara med.
Det är ett jättebra tillfälle att ha
kul och träffa nya vänner, säger
Mohamed och Emma.
Under sommarveckorna kommer
Emma och Mohamed att själva
hålla i vissa aktiviteter. De
kommer också via Instagramsidan
”sommar21svalov” att ”puffa” för
allt som händer. Så håll koll där!

Ladda ner programmet för årets
sommar-aktiviteter genom att
skanna QR-koden nedan med din
mobil.
Har du frågor om
sommaraktiviteterna?
Kontakta gärna Emma och
Mohamed på:
070-496 92 98
(Emma Leonardsson)
072-178 71 26
(Mohmed Abo-Sharke)

Vi syns i sommar!

Nu är vi igång med nya
byggnationen på Kågerödslund
resan mot ett nytt Kågerödslund genom att lyssna
in allmänhetens och föreningslivets behov och idéer.
Och nu är vi äntligen där då vi kan sätta spaden i
backen.

Från v. i bild: Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande, Morgan Johansson, Einar
Dahl byggnads AB, Stefan Pettersson (M),
samhällsbyggnadsnämndens ordförande, samt
Dan Nilsson och Christer Johansson från
Kågerödslunds intresseförening.
Torsdagen den 17:e juni togs det första symboliska
spadtagen för den nya byggnationen på
Kågerödslundsområdet i Kågeröd.
Det var i mars 2018 som olyckan var framme och
huvudbyggnaden på Kågerödslund brann ner till
grunden. Ganska omgående påbörjade kommunen

Stefan Pettersson, samhällsbyggnadsnämndens
ordförande, inledde spadtaget:
- Då säger jag att det här är en stor dag efter det som
hände 2018 och att vi nu två och ett halvt år senare
kan sätta igång är mycket glädjande. Och med det
vill jag ge oss möjligheten att ta det första spadtaget.
- Så, ska vi försöka att sätt igång det här
Kågerödslundsbygget,
utbrast
Stefan
innan
spadarna lät sanden flyga genom luften.
På Kågerödslundsområdet kommer det att uppföras
en ny byggnad med förskoleavdelning, med inriktning
på utomhuspedagogik, samt en samlingslokal för
uthyrning till allmänheten.
Det är Einar Dahl Byggnads AB som är entreprenör
och färdigprojektering av byggnationen pågår
för fullt och själva arbetet kommer att starta efter
sommarsemestern. Hela projektet beräknas vara
färdigt under våren sommaren 2022.

Andelen elever från årskurs nio som är behöriga
till yrkesförberedande program på gymnasiet ligger
fortsatt kvar på en hög nivå jämfört med riket
och ökar till och med något. Hela 85,8 procent
är behöriga, vilket är en liten ökning med 0,6
procentenheter från föregående läsår.
Andelen elever som tar examen från Svalöfs
gymnasium ökar också. Här är det i år hela 82

Just nu är det torrt i skog och mark och en liten
gnista kan leda till en stor skogsbrand. Därför vill vi
tipsa dig om räddningstjänstens brandriskprognos.
Här kan du hålla koll på vad som gäller vid olika
brandriskvärden och vad du ska tänka på innan du
tänder grillen eller funder på att tända en öppen
låga i skog och mark.
Det är inre befäl vid Räddningstjänsten Skåne
Nordväst som utfärdar prognoserna utifrån det
aktuella läget som råder. Så prognosen kan ändras
från dag till dag.

Fortsatt höga betygsresultat
för Svalövs elever
Både meritvärdet för årskurs nio och andelen med
gymnasiebehörighet samt elever som tar examen
från gymnasieskolan ökar.
Den pågående pandemin har inneburit hög
frånvaro hos elever och personal. Stora delar av
elevernas utbildning har också genomförts med
fjärr- och distansundervisning. Trots detta ökar
betygsresultaten för eleverna.

Håll koll på
brandrisk och
eldningsförbud!

www.rsnv.se/brandriskprognos
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procent som tar sin examen, vilket är en ökning
med 5 procentenheter.
- Unga som lämnar gymnasieskolan utan
examen har sämre möjligheter att etablera sig på
arbetsmarknaden och med det följer en förhöjd risk
för utanförskap i form av till exempel lägre inkomst
och sämre hälsa. Därför är det oerhört glädjande
att fler unga både är behöriga till och tar examen
från gymnasieskolan i Svalövs kommun, säger
tillförordnad utbildningschef Matz Ingvarsson.

Sjuksköterska/distriktssköterska
till hemsjukvården
2021-07-04
Undersköterska med inriktning psykiatri 2021-07-18
Timvikarier till vård och omsorg
samt LSS
2021-07-31
Lärare i matematik, NO & teknik
2021-08-06
Sysselsättningssamordnare2021-08-08

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