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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum
Planarkitekt 2021-04-11
Fysioterapeut/Sjukgymnast 2021-04-11
Undersköterska till demensavdelning 2021-04-15
Slöjdlärare årskurs 1-6 2021-04-16
Speciallärare svenska 2021-04-20
 
Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

Anhörig/seniorträff: Promenad 
i lugnt tempo runt Svalövssjön
Vi träffas på parkeringen vid Svalövs kyrka och går sedan 
en promenad runt Svalövssjön. Ta med egen fika. Vi håller 
coronasäkert avstånd till varandra.

När: 15 april kl. 13.30-14.30
Plats: samling vid Svalövs kyrka 
Anmälan: senast den 14 april till  anhörigsamordnaren 
0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se 
Välkommen!

Digitala föreläsningar: 
Solceller för villaägare
Lär dig mer om solceller på digitala föreläsningar - helt 
gratis!

De kommunala energi- och klimatrådgivarna i nordvästra 
Skåne bjuder in till kostnadsfria  och oberoende digitala 
föreläsningar om solceller och avdraget för grön teknik.

Solceller för villaägare
Tisdagen den 13 april kl. 18-19
Onsdagen den 14 april kl. 14-15
Torsdagen den 15 april kl. 18-19
Fredagen den 16 april kl. 10-11

Föreläsningarna sker via Microsoft Teams. Det går 
bra att delta utan att installera något program. Länk 
till föreläsningen samt instruktioner slickas ut innan 
föreläsningen.

Anmälan till energiradgivning@smfo.se eller 
0435-78 24 95. 
Din anmälan är inte bindande.
Välkomna!

Förslag till detaljplan för del av Torrlösa 24:35, 
Svalöv, Svalövs kommun finns tillgängligt för 
samråd från den 8 april till den 7 maj 2021.

Planområdet är beläget nordöst om Svalöv, inom 
område för Svalövs gamla golfbana. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra upp-
förande av en solcellspark med tillhörande trans-
formatorstationer inom del av fastigheten Torrlösa 
24:35, del av den gamla golfbanan i Svalöv. Planen 
syftar också till att säkerställa att naturvärden och 
biotopskyddsområden inom planområdet skyddas. 

Detaljplanens genomförande bedöms medföra 
sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- 
och bygglagen 4 kap 34 § eller Miljöbalken 6 kap 
11 §. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättats. 

På grund av rådande pandemi och folkhälso-
myndighetens rekommendationer kan inget allmänt 

samrådsmöte anordnas. På kommunens hemsida 
finns istället en film där planförslaget presenteras. 

Planhandlingarna finns utställda från den 8 april 
till den 7 maj 2021 på kommunens webbplats 
www.svalov.se samt under öppettider på Svalövs 
bibliotek och kommunhuset i Svalöv. 

Planförslaget berör samfällda områden och 
hålls tillgängligt enligt ovan för delägarna i 
samfälligheterna: Södra Svalöv S:4, väg. 

Planförslaget handläggs enligt reglerna för utökat 
planförfarande.

Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast 
den 7 maj 2021 till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv 
eller via e-post till plan@svalov.se. 

Vid eventuella frågor kontakta handläggare Anna 
Heyden på telefon 0418-47 50 00 eller via 
e-post plan@svalov.se.

Svalövs kommun vill i sitt arbete med våld i nära 
relation, folkhälsa och brottsförebyggande arbete 
tipsa om Stödchatten och verksamheten Freezonen. 
Här kan du som utsatt för någon form av våldsbrott 
få stöd och hjälp.

Stödchatten drivs av Freezonen och är landets 
största kombinerade kvinno-, tjej- och brottsofferjour. 
Den vänder sig till alla, oavsett könstillhörighet eller 
vilket brott du är utsatt för.

I chatten kan du vara helt anonym och verksamheten 
har tystnadslöfte.

Verksamheten Freezonen startades 1991 som en 
reaktion på mäns våld mot kvinnor i nära relation.   
 Sedan starten har de verksamheten varit i kontakt 
med 10 000 våldsutsatta personer, framför allt 
kvinnor och flickor men även killar och HBTQ-
personer.

Stödchatten hittar du på: www.freezonen.se/chatt-2

Läs mer om Freezone på: www.freezonen.se

Stödchatten 
– om du behöver 
prata med någon

Det aktuella planområdet är rödmarkerat på kartan.

Kungörelse, samråd om detaljplan 

15 april


