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Timvikarier till Äldreboende 2021-01-31
Förskollärare/lärare i förskolan till 
Svalövs tätorts förskolor 2021-01-31
Vårdare till LSS boende 2021-02-14
Biståndshandläggare (sommarvikarie) 2021-04-30

Mellan Hässleholm och Lund 
planerar Trafikverket för en cirka 
70 kilometer ny dubbelspårig 
stambana med hastigheten 320 
kilometer i timmen för fjärrtåg och 
250 kilometer i timmen för snabba 
regionaltåg. 

Den nya järnvägen kommer ge 
snabbare resor i södra Sverige 
och bidrar till att avlasta Södra 
stambanan. När hela den nya 
stambanan mellan Stockholm och 
Malmö är färdigbyggd kommer 
restiden mellan orterna vara 
avsevärt kortare. Möjligheten att 
köra mer gods på järnväg ökar 
också då det frigörs utrymme på 
Södra stambanan.

Under perioden 20 januari – 16 
mars genomförs projektets tredje 
samråd för den utredning som 
ser över var man bäst placerar 
järnvägen mellan Hässleholm 
och Lund. Trafikverkets syfte 
med samrådet är att informera 
om projektet, att visa upp de 
förslag till lokaliseringsalternativ 
som tagits fram och att få in 
synpunkter på förslagen.

På grund av rådande pandemi 
genomförs samrådet digitalt. 
Från den 20 januari finns det på 
projektets webbplats en interaktiv 
karta där det går att lämna 
synpunkter och det kommer 
finnas presentationer som visar 

hur lokaliseringsalternativen 
tagits fram. Sista dag att lämna 
synpunkter är den 16 mars.
Utöver detta hålls fyra digitala 
frågestunder, med möjlighet 
att ställa frågor till projektets 
medarbetare. De digitala 
frågestunderna hålls den 10 
februari kl. 12-13 och kl. 18-19 
samt den 2 mars kl. 12-13 och 
kl 18-19. Läs mer om de digitala 
frågestunderna på webbplatsen.

Läs mer om projektet och ta del 
av samrådsmaterialet och lämna 
dina synpunkter på projektets 
webbplats www.trafikverket.se/
hassleholm-lund.

Erbjudandet gäller dig som är 65+ och 
boende i Svalövs kommun. 
Vällagade maträtter packas nerkylda till 
dig i miljövänligt förpackningsmaterial. 
Måltiderna värmer du sedan själv 
hemma, precis när det passar dig under 
helgen.

Du hämtar måltiderna fredagen den 
12 februari kl 12.00 utanför respektive 
äldreboende.

Pris: 154 kronor för 2 helgmåltider 
inklusive sallad och kökets efterrätter.
Betala med kort eller Swish.

Välj mellan:
• Örtbakad fiskfilé med dill & skal- 
 djurssås, gröna bönor & tomat 
 samt kokt potatis
• Stekt kycklinglårfilé med brysselkål &    
 gräddsås samt stekt potatis & gelé
• Skånsk Kalops med persiljeslungade  
 morötter, kokt potatis & rödbetor
• Klassisk Wallenbergare med potatis- 
 puré, gröna ärtor & skirat smör, lingon

Anmälning senast 7 februari till 
respektive kök, där du väljer att 
hämta dina måltider:

Ängslyckans kök, 
Teckomatorp, 0418 – 47 52 89

Solgårdens kök, Svalöv, 
0418 – 47 51 90

Åsgårdens kök, Kågeröd, 
0418 – 47 53 74

Vad gäller för att få bostadstillägg?

Många pensionärer går idag miste 
om sitt bostadstillägg för att de inte 
känner till möjligheten att söka, med-
an andra som söker bostadstillägg 
inte är berättigade till det. Pensions-
myndigheten vill därför informera om 
vad som gäller.
Bostadstillägg är ett tillägg till den 
allmänna pensionen som du ansöker 
om själv hos Pensionsmyndigheten. 
Din bostadskostnad, inkomster och 
eventuella tillgångar avgör om du 
kan få bostadstillägg. 

Innan du ansöker
Innan du ansöker om bostadstillägg 
bör du göra en preliminär beräkning 
på Pensionsmyndighetens webbplats 
www.pensionsmyndigheten.se 

för att se om du kan ha rätt till bo-
stadstillägg. Har du inte möjlighet att 
göra det kan du ringa till kundservice 
0771–776 776 och få hjälp med en 
beräkning. 

Du eller behörig anhörig kan 
ansöka
Du ansöker enklast och snabbast på 
Pensionsmyndighetens webbplats. 
Vill du använda blankett finns den att 
ladda ned eller så beställer du en via 
Pensionsmyndighetens kundservice. 
Det är viktigt att du fyller i blanketten 
korrekt och komplett för att undvika 
lång handläggningstid. Är du anhö-
rig till någon som inte längre kan ha 
hand om sin ekonomi kan du som 
anhörig göra ansökan åt din närstå-
ende. 

Trafikverket presenterar möjliga sträckningar 
för ny stambana Hässleholm-Lund, som kan 
beröra Svalövs kommun

Prova-på-erbjudande från 
Måltidsservice: Helgkassen 
för seniorer!

Bostadstillägg för pensionärer

Trafikverket planerar för en ny dubbelspårig 
stambana mellan Stockholm och Malmö. 
Först ut i södra Sverige blir sträckan mellan 
Hässleholm och Lund. Nu har arbetet nått 

punkten då det finns  förslag på var järnvägen 
kan gå. Trafikverket bjuder in till samråd där du 
kan lämna dina synpunkter.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum
Sommarvikariat inom vård och omsorg 
& LSS 2021 2021-01-31

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

På kartan syns utredningsområdet för projektet Ny stambana Hässle-
holm-Lund. Inom det markerade området planeras den nya järnvägen.


