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Vill du vara din egen
chef i sommar?
Ta chansen att starta ditt eget sommarföretag! Ansök
själv eller med en kompis på: ungdrive.se/ansok

Luften är fri!

Upptäck nya smultronställen
Blommande vitsippor och gulsippor i Hallabäckens dalgång
Passande nog är 2021 friluftslivets år. Under parollen
Luften är fri! görs en nationell satsning på friluftsliv
med syfte att få ﬂer människor att prova friluftsliv
och öka medvetenheten om friluftslivets värden
och allemansrätten. Under året kommer Svalövs
kommun att uppmärksamma detta genom en rad
olika informationsinsatser och aktiviteter.
På www.svalov.se/friluftslivetsår ﬁnns information
om föreningar i kommunen med inriktning friluftsliv,
tips på aktiviteter och en sammanställning av olika
naturområden i kommunen. Här kommer också de
planerade evenemangen att publiceras efter hand.
Varje månad kommer ett naturområde att presenteras i
kommunens kanaler.
-Vi vill visa vilken otroligt vacker och varierad natur
som ﬁnns i kommunen och hoppas att ﬂer ska ta sig
ut i naturen och upptäcka våra smultronställen säger
kommunekolog Lotta Lundberg.
Först ut är naturreservatet Hallabäckens dalgång som
passar sig utmärkt för ett vårbesök. Hallabäckens
dalgång ligger på Söderåsens västra sluttning.
Artrika lövskogar dominerar och utmed Hallabäckens
slingrande lopp ﬁnns fuktängar som betas. Vandra på

små stigar bland höga och låga, unga och gamla och
liggande lågor och stående torrakor. Lär känna de ädla
träden som alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär och
lind. Andra lövträd och buskar som växer här är klibbal,
vårtbjörk, sälg, vildapel, hassel och hägg. Lyssna och
kika efter lövskogens fåglar. Vanliga är boﬁnk, rödhake,
nötväcka, trädkrypare, gärdsmyg, stenknäck, svart
och vit ﬂugsnappare, koltrast och taltrast. Den stora
mängden död ved ger mat till olika hackspettar som
mindre hackspett, större hackspett och gröngöling.
Innan lövsprickningen blommar vårens växter. Först ut är
blåsippan som följs av vitsippa, gulsippa, svalört, vårlök,
vätteros, lungört, gullpudra, desmeknopp, tandrot,
majsmörblomma, gulplister, harsyra och vårfryle. Ta en
paus i vitsippebacken och njut av de vita blommorna!
Den 24 april kl. 11.00-13.00 arrangerar naturum i Skäralid
en kostnadsfri guidad vårvandring i Hallabäcken.
På grund av rådande coronarestriktioner är antalet
platser begränsade. Mer information om guidningen
och naturreservatet Hallbäckens dalgång hittar ni på
hemsidan.
Välkomna ut!

Svalövs kommun erbjuder nu dig som går i årskurs 9 eller
på gymnasiet och bor i Svalövs kommun möjligheten
att ansöka om att driva ett eget sommarföretag genom
UngDrive Academy. Under en 5-dagars digital kickoff
mellan 28 juni - 2 juli 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 kr för att starta upp din idé och coaching av
riktiga entreprenörer under hela sommaren. Utöver
detta kommer du också att få lära känna många nya
människor, utvecklas som person och framför allt ha
riktigt roligt! Tidigare erfarenhet av entreprenörskap
behövs inte, men en vilja att lära.
Satsningen UngDrive 2021 ﬁnansieras av Svalövs
kommun, Sparbanken Skåne och Region Skåne.
För mer information: https://ungdrive.se/academy/
Varmt välkommen med din ansökan på ungdrive.se/
ansok. Sista ansökningsdag är 30 april.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

Sista ansökningsdatum

Demenssjuksköterska
2021-03-28
Sommarjobba inom Vård och omsorg & LSS 2021-03-31
Lärare till årskurs 4 i Röstånga
2021-04-05
Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

Nytt medborgarlöfte 2021
Den 15 mars undertecknade polisen och Svalövs
kommun ett nytt medborgarlöfte för 2021. Det var
Niklas Årcén, lokalpolischef i Lokalpolisområde
Klippan, och Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens
ordförande som satte sina signaturer på
dokumentet.
Medborgarlöfte 2021
Polisens och Svalövs kommuns medborgarlöfte handlar
om att lyssna på kommunens medborgare och ta tillvara på, samt skapa engagemang hos de som bor
och verkar inom kommunen. Medborgarlöftet syftar
till att nå ett effektivare brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete genom att samverka samt
engagera medborgare och lokalsamhällets aktörer.
- Detta medborgarlöfte blir en fortsättning på den

inslagna vägen, där kommunen och myndigheten nu
kan börja ﬁnjustera den gemensamma bilden för att
få synliga resultat. Personligen tror jag mycket på vår
fortsatta resa med EST – En effektiv samordning för
trygghet, genom att vi systematiskt följer händelser,
delar lägesbilder, samordna resurser, vilket vi också
pratade mycket om vid vår gemensamma walk and talk i
Svalövs tätort efter signeringen. En aktivitet vi kommer
att fortsätta med i övriga orter, säger Teddy Nilsson
(SD), kommunstyrelsen ordförande.
Årets medborgarlöfte kommer att ha ett fortsatt fokus
på området ”det offentliga rummet” och trygghet på
allmänna platser. Bland annat kommer man under
året att genomföra trygghetsvandringar för att se hur
fysiska miljöer kan utformas så att brott förebyggs samt
att den upplevda tryggheten ökar.

Här undertecknas det nya medborgarlöftet. Från
vänster i bild: Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens
ordförande, och Niklas Årcén, lokalpolischef i
Lokalpolisområde Klippan.
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