Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Kungörelse, granskning
av översiktsplan för
Svalövs kommun
Svalövs kommun har upprättat granskningsförslag
till ny kommunövergripande översiktsplan med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.
Översiktsplanen visar kommunens syn på bland
annat markanvändningsfrågor, bebyggelseutveckling,
infrastruktursatsningar och skydd av värdefulla
områden.
Översiktsplanens tidsram sträcker sig till år 2040.

Tipsrunda i Svalöv
Hann du inte med att gå Vårdcentralens tipsrunda under julledigheten? Lugn, den hänger kvar
hela januari månad ut. Ta med familjen ut och testa
era kunskaper!
Ni kommer att få en rolig stund tillsammans och
på köpet får ni frisk luft och motion. Alla är välkomna
att vara med, stor som liten, och temat är hälsa.

När: hela januari
Var: I Svalövs tätort. Start vid Svalövs kyrka,
fortsätt ner för backen mot Svalövssjön.
Följ sen gång/cykelstigen runt sjön motsols.
Ungefärlig sträcka: 1 km
Arrangör: Vårdcentralen Svalöv i samarbete med Svalövs kommun
PS! Lägg gärna upp en bild när du är ute under
#hälsoboostensvalöv

Granskningsförslag till översiktsplan för Svalövs kommun
2021 finns tillgängligt för granskning
från den 15 januari till den 15 mars 2021.
Planförslaget finns tillgängligt på kommunens webbplats
www.svalov.se samt under öppettider i
kommunhusets entré.
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas
skriftligen senast den 15 mars via e-post till
plan@svalov.se eller via post till Plan och exploatering,
Herrevadsgatan 10, 268 80 Svalöv.
Vid eventuella frågor ring 0418-47 50 00 eller
skicka e-post till plan@svalov.se.

Välkomna att delta!

Släpp inte in obehöriga i ditt hem!
Det har kommit till kommunens kännedom att
privatpersoner blir kontaktade av obehöriga
personer som med kort varsel vill komma in i
hemmet för att genomföra kontroll och sotning av
ventilationskanaler. I dessa sammanhang är det
vanligt att de uppger sig att komma från kommun
eller räddningstjänst. Detta stämmer inte!
I Svalövs kommun är
det inte kommunen eller
räddningstjänsten som
utför sådana uppdrag
utan det är företaget
SIMAB som sköter detta,
om man inte själv valt
annan
utförare
av
tjänsten. SIMAB skickar
alltid ut en avisering om
sotning per post, de
ringer aldrig. På www.
svalov.se kan du läsa
mer om hur sotningsoch brandskyddskontroll
går till.

Falsk hemvårdspersonal
Det har även tidigare
under året förekommit att
personer med insatser
från hemvården blivit
kontaktade av obehöriga
personer som uppger sig
att vara från hemtjänsten.
Här vill vi upplysa om
att hemvården alltid
meddelar i förväg vem
som kommer, när de
kommer och i vilket syfte
samt att personalen alltid
bär legitimation. Fråga

alltid efter legitimation
vid besök!
Telefonbedrägeri
Även
bedrägeri
via
telefon är vanligt förekommande där man
riskerar att förlora pengar

genom att lämna ut kortuppgifter och koder,
eller genom att logga in
på sin bank med bankid. Här riktar bedragare
ofta in sig på äldre och
andra utsatta grupper
i samhället. Läs mer

Information från Skånetrafiken
Från och med den 7 januari rekommenderar
Folkhälsomyndigheten att alla vuxna och
ungdomar födda 2004 och tidigare använder
munskydd i kollektivtrafiken i rusningstid.
Det är resenärens eget ansvar att se till att ha
munskydd med sig. Skånetrafiken tillhandahåller
inte munskydd ombord på bussar och tåg. Däremot
finns det möjlighet för den som har glömt att ta med

sig ett munskydd att hämta ut ett på Skånetrafikens
kundcenter mot uppvisande av giltig biljett. Kundcenter
finns i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad.
Läs mer om de nya rekommendationerna på
www.skanetrafiken.se

om telefonbedrägerier
på polisens hemsida:
www.polisen.se.
Känner du obehag och
att något inte stämmer
vid kontakt av okänd
person som vill komma
in i hemmet, ring gärna

kommunen eller polisen
för att kontrollera.
Kontakta Svalövs kommun på: 0418- 47 50 00.
Kontakta polisen på:
114 14, eller vid ett akut
fall 112.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel

Sista ansökningsdatum

Processledare Allaktivitetshus/Fritid

2021-01-17

Sjuksköterska POOL

2021-01-20

Verksamhetschef Särskilt boende

2021-01-21

Utbildad undersköterska natt

2021-01-24

Upphandlingssamordnare

2021-01-29

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