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Med anledning av torkan
Här kommer ett nyhetsbrev med anledning av torkan som påverkat vattensituationen i
kommunen och som lett till eldförbud. Det är inte bevattningsförbud än, men tänk och agera
som om det vore det och spara på vattnet.

Aktuell vattensituation i Svalövs kommun
Den långa perioden av varmt och torrt väder har
gjort att vattenverken får jobba för fullt och ligger
nära maxkapaciteten.
Genom att vi hjälps åt att använda vattnet klokt
säkerställer vi försörjningen. För tillfället råder
ingen akut vattenbrist i Svalövs kommun, men vi
måste tänka framåt och börja spara på vattnet
redan nu för att undvika problem i framtiden.
Gå gärna in på NSVA:s hemsida för att ta del av
deras information och tips.
I Svalövs kommun finns de många som har egna
brunnar och en del av dessa har redan märkt av
att brunnarna börjat sina. Om man känner sig
osäker på vattenkvaliteten i sin brunn finns det
möjlighet att ta prov på dricksvattnet. Läs mer här .
Tänk på att underhålla din brunn med jämna
mellanrum. En urspolning kan öka tillrinningen.

Eldningsförbud i Svalöv
Det råder eldningsförbud i hela nordvästra Skåne.
Läget är klassat till 5E, vilket innebär att det råder
extremt stor brandrisk.






Eldningsförbud innebär att du inte får
använda öppen låga utomhus. All eldning
utomhus är förbjuden.
Du får lov att använda fasta grillplatser
som finns på allmänna platser och i
parker, om inget annat anges.
Engångsgrillar får inte användas
Det går också bra att använda fasta
hemmagrillar som står på egna ben och
inte är i kontakt eller nära marken.
Gasolgrill går också bra att använda.

Under tidsperioden 1 april-31 oktober uppdateras
brandriskprognosen på www.rsnv.se dagligen. Det
går också att få information via kommunens
hemsida eller kommunens räddningstjänst.
Vid frågor som rör eldning, kontakta
Räddningstjänstens tillsynstelefon 0709-47 07 16
mellan kl 08.00-15.30

För medborgare och företag som behöver
fylla på vatten
För de medborgare och företag som behöver
fylla på vatten finns det tre möjligheter
1. Besök en av de vattentankstationer som
finns i nordvästra Skåne (Bjuv, Helsingborg,
Landskrona och Åstorp) och hämta ditt
vatten där. En vattentankstation är en
betalstation för vatten. Den fungerar som ett
tappställe där man kan hämta vatten vid
behov. För att använda vatten härifrån
behövs ”nycklar” som beställs från NSVA.
Vattnet faktureras enligt gällande VA-taxa.
Vid varje vattentankstation finns det även en
tappkran med dricksvatten för
hushållsbehov. Detta vatten är till för
privatpersoner och går att hämta i mindre
mängder i egen dunk. Det krävs inte någon
nyckel för att hämta vatten härifrån och det
är kostnadsfritt.
Läs mer här
Det går också bra att kontakta NSVA:s
Kundservice på telefon: 010-490 97 00
2. Det finns möjlighet för både privatpersoner
och företag att beställa vatten och transport
(mot en kostnad) hos Teckomatorps frivilliga
brandkår.
Kontakta dem på 0708-66 04 94.
3. Gäller det mindre mängder vatten finns det
även möjlighet att hämta i Svalöv.
Kontakta Gata & Park, för att hämta ditt
vatten där.
Det är kostnadsfritt. Ta med egen dunk!
Telefontid kl 10-12 vardagar, 0418-47 51 23
Var: Industrigatan 6, Svalöv

Tips för hur du arbetar säkert i torkan
Är du lantbrukare och ska skörda inom kort så
finns här ett antal bra tips. Tipsen kan också vara
aktuella för dig som arbetar i skogen eller om ditt
arbete kan innebära risk för gnistbildning?
Använd dig av tipsen nedan:
•
•
•
•
•
•

•

Komplettera den brandsläckare som
finns i bilen/maskinen med en extra
släckare.
Blås ren tröska och press, t.ex. med en
lövblås, med jämna mellanrum under
arbetet.
Ta med en kvast och borsta ren
maskinen med jämna mellanrum när du
är ute på fältet.
Fyll en tunna med vatten och ställ den vid
kanten av fältet där du skördar.
Ha en harv eller plog i beredskap för att
förhindra att elden sprids.
Ha vattenfyllda tankar eller dunkar
stående i frontlastare/frontlyft eller i
närheten av ditt arbete. Samma sak om
du röjer sly med klinga.
Stanna ofta för att kontrollera eventuell
varmgång i kullagren.

Nytt företagsregister
Nu bygger Svalövs kommun ett nytt
företagsregister för att skapa snabb och bra
dialog mellan företag och kommunen. Via
registret kommer vi att hantera utskick av
nyhetsbrev, eventkalender och annan
näringslivsinformation.

Svalövs kommun erbjuder gräs till våra
djurhållare
Den långa torkan har påverkat tillgången till
foder till djuren. Därför erbjuder nu Svalövs
kommun - som många andra kommuner möjligheten till de med djurbesättningar att klippa
gräs på kommunens markområden efter
överenskommelse.
Djurhållaren får inte betalt för att klippa gräset
utan får behålla det. Gräset får inte säljas vidare,
utan ska användas som foder till de egna djuren.
När balarna är plastade ska de transporteras
bort omgående.
Kontaktpersoner:
Mattias Wiman, Gatu- & parkchef, 0418-47 54 77
Mats Dahlberg, Samhällsbyggnadschef,
0418-47 50 91
Läs mer om Länsstyrelsens åtgärder med
anledning av foderbristen här.

Har ditt företag gräsytor som kan
användas som foder till djur?
Har ditt företag gräsytor som inte används? Går
de att slå så att gräset kan bli till foder? Eller går
de att betas?
Har du gräsytor så hör gärna av dig till oss eller
till en djurhållare i närheten så kan vi förmedla
vidare till de som behöver det mest.

Vill ni vara med och synas tillsammans med
övriga företag i kommunen?

Kontaktuppgifter i sommar
mail: info@svalov.se eller telefon 0418-47 50 00
Katarina Borgstrand, Utvecklings- och näringslivschef
Tel: 0418-47 53 20
E-post: katarina.borgstrand@svalov.se
Besöksadress
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
E-post: naringsliv@svalov.se

