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Hävdatecknarens Årskrönika 

INLEDNING 

Först vid gillesrådets sammanträde i år fick jag uppdraget att vara 

hävdatecknare. Därför har jag inte några anteckningar från december 2016, 

vilket jag borde ha haft eftersom vårt verksamhetsår är tiden 1/12-30/11. 

Det jag berättar om händelser i vår kommun, har jag funnit i tidningar och efter 

samtal med personal på kommunhuset, Helena Svensson och med 

kommunchef Stefan Larsson. 

Jag redovisar inte i någon kronologisk ordning och vad framställningens 

disposition gäller, hade jag nog fått bock i kanten av min gamle lärare i svenska.  

 

 VÅRD    RÄDDNINGSTJÄNST      KRIS   KATASTROFBEREDSKAP  

Hemtjänsten fungerar bra men det kan bli för många personer inblandade. I 

februari stod det i tidningen att en person i Svalöv, med behov av hjälp 2 

gånger per dygn, under en period av 2 veckor fått besök av 21 olika personer. 

Inte bra och ska rättas till enligt ordföranden i vård-och omsorgsnämnden 

Anders Svärd. 

I slutet av mars besökte socialförsäkringsminister Annicka Strandhäll Svalöv. 

Hon var positiv till vad hon såg och rosade b l a Åsgårdens arbete. 

Men hon, liksom många av oss, konstaterade att det är lång kö till särskilt 

äldreboende. De, som väntar på plats, ska under väntetiden erhålla förstärkt 

hemtjänst, vilket inte anses vara tillfredställande. Bättring måste till och fler 

platser behövs, säger flera kommuninvånare, enligt artikel i tidningen. 

Räddningstjänsten är en viktig del av samhällets service till medborgarna.  I 

april läste vi att räddningstjänsten fått nya s k FIP-bilar. FIP står för Första 

insatsperson. Denna nya ordning innebär att styrkeledaren alltid har sin FIP-bil i 

omedelbar närhet av, där han/hon befinner sig. Därför kan de vara på olycks-

platsen, när övrig räddningstjänstpersonal kommer från stationen. Kostnad 

omkring en miljon kronor. Värt pengarna! 

En viktig händelse under året är, att familjecentralen , GULDKORNET, öppnade 

den 18/9 i Månsabo skolans tidigare lokaler. På Guldkornet finns Barnmorske-

mottagning, BVC och Barnhälsovård. Ansvar för dessa har region Skåne. I 

kommunens regi finns här Öppen förskola och Enheten för social rådgivning 

och stöd. Fördel att verksamheterna är lokaliserade på samma ställe och kan 

samverka inom tillåtna ramar. 



Om vårdcentralen har jag mest fått positiva synpunkter men några har klagat 

på att det kan vara svårt att nå dem per telefon. 

Under 2017 har det varit en stor försvarsmaktsövning på nationell nivå. Jag vet 

inte, om det är av denna anledning som kris-och katastrofberedskap också upp-

märksammats. Den 8 till 14 maj genomfördes en krisberedskapsvecka i hela 

landet. Då fick vi veta, vad vi ska i lager i en krissituation, nämligen batteri-

driven radio och batterier, 1:a hjälpen låda, tändstickor, värmeljus, konserver, 

torrfoder, varma kläder, kontanter, campingkök, vevladdare till mobilen och 

telefonlista till viktiga personer. 

 

POLISEN 

Redan i januari fick vi veta att polisstationen ska vara fortsatt rullande d v s gå 

på 4 hjul och finnas i våra olika kommundelar på annonserade tider. Enligt 

polisen är kommuninvånarna nöjda med detta arrangemang och känner sig 

ganska trygga. Men det förekommer brottslighet och flera anmälningar om 

inbrott, skadegörelse m m har gjorts.  

På Linåkersskolan har installerats kameror för övervakning, vilket medverkat till 

lugnare miljö och mindre skadegörelse 

Knark finns i samhället, och missbruk är vi inte förskonade från. I maj upptäckte 

polsen en knarkodling och grep flera personer. På många sätt har polis, social-

tjänst och skola arbetat för att så gott det går rätta till problemet. 

Trafiken vållarproblem och många bilförare kör för fort. Som ni märkt är det 

numera hastighetsbegränsning till 40 km/t i tätorterna. Om P-platser ska 

räknas till trafiken kan vi, i alla fall i Svalöv, konstatera brist på dessa. Vissa 

gator är svårframkomliga p g a parkerade bilar. Här behöver kommun och 

fastighetsbolag tillskapa fler P-platser. 

Under hösten rasade kampanjen Me-too i hela landet. Sannolikt finns exempel 

på övergrepp också i vår kommun. Men om detta vet jag ingenting 

 

SPORT       FÖRENINGAR 

Pantern var vårt gamla framgångsrika handbollslag. Nu kan handboll vara 

aktuell igen. Genom initiativ från Eslövs handbollsintressenter inbjöds till prova 

på handboll i Lunnehallen, Kågeröd. Försök göres för att aktivera pojkar och 

flickor i åldrarna 9-13 år för handboll. I november spelades handboll i 

Heleneborgshallen. Då bjöds på landslagsspel Sverige-Danmark U 17 damer. 

Fritidschef Niklas Fonskov, som 2016 efterträdde Björn Svensson arbetar med 

att ta fram ett idrottspolitiskt program för att aktivera både unga och äldre. 



I  Billeberga  GIF gladdes man, när idrottsplatsens nya omklädningsrum var 

klara och kunde invigas den 17 juni. Då visade hela byn upp sig med GIF, Byalag, 

scoutkår m m. Den festligaste dagen i byn enligt tidningen. 

Det finns mera att säga om idrott, bollklubbar, och gymnastikföreningar, men 

det leder för långt. De finns och de fungerar. Ledare behövs alltid, förstår vi 

från tidningarna. Sent i november skrev Lokaltidningen om att ledare och 

föräldrar verkligen är viktiga i idrottssammanhang, när de meddelade att Daniel 

Unnerbäck från Röstånga IF på Fotbollsgalan i Stockholm den 20/11, som en av 

elva tog emot pris som 2017 års fotbollsförälder. 

Svalövs Handikappförening har fortsatt att anordna tipspromenader i Svalövs 

centrum. Flera deltagare och bra social samvaro. Ny ordförande är Jan Pålsson, 

som med mångårigt engagemang från föreningsliv borgar för fortsatt god 

aktivitet. 

Fritidsgården har varit stängd en period. Den öppnades igen genom Föreningen 

Nattvandrarnas frivilliga krafter och är nu i gång sedan sommaren. Jan-Åke 

”Kola” Svensson och Sven-Åke Nilsson tillhör eldsjälarna. 

Föreningen MARHABA, arabiska och betyder hej, är en kulturförening med 

samlingsplats på Persbo. De arbetar för att hjälpa och stödja våra invandrare. 

B l a ges här möjlighet att träna svenska. Flera medlemmar mottages gärna. 

En av samhällets äldsta föreningar är Svalövs Majblommekommitté. 

Majblomman startade 1907 av Beda Hallberg, som med hjälp av Göteborgs 

Handels och Sjöfartstidning kunde samla pengar för att  hjälpa den tidens 

tuberkulossjuka barn. I Svalöv har Majblomman funnits sedan 1912, då köpman 

Thomas Ohlsson förvärvade marken för kolonin i Magnarp, dit barn alltjämt får 

komma för några veckors sommarlov. Där ges rekreation men också träning i 

att samverka med och att respektera kamrater. Frivilliga krafter göt här ett 

beundransvärt arbete. Ordförande är Tomas Nilsson. 

Ännu en av kommunens föreningar förtjänar att nämnas. Kågeröds bordtennis-

klubb har funnits i 72 år och dess supporterklubb i 70. Klubbens aktivitet är 

stor, inte minst i deras damlag. Supporterklubbens årsmöte i Kågeröds Lund är 

alltid lika festligt. 

En ny förening, UNG ARENA, bildades 2017. De vill på ett brett plan intressera 

barn och ungdomar i åldrarna 10 till 25 år. Det kan handla om foto, teater, dans 

och musik. Tanken är, om jag förstått det rätt, att ungdomarna ska lära sig att 

driva projekt inom en för dem angelägen verksamhet samt bli en plats, där de 

kan öva sina kreativa förmågor. Ordförande i Ung Arena heter Erika Adolfsson. 

Vid FÖRENINGSMÄSSAN i Heleneborgshallen den 28 oktober fick föreningarna 

möjlighet att visa upp sig. De är imponerande många. Se Föreningsguiden! 



TURISM 

Söderåsen är vårt stora turistmål och besöksantalet är mycket stort. Det vill 

man nu ytterligare förbättra och planen är att turistbyrån ska vara öppen även 

vintertid. 

I Röstånga finner vi också villa Söderåsen, där Åsa, som arbetar med yoga och 

maken Sebastian med musik, båda med efternamnet Mullaert driver hotell i 

samarbete med STF, Svenska Turist Föreningen. De belönades i september med 

en guldkudde, utdelad av STF. Motiveringen var att på Villa Söderåsen erbjuds 

goda natur- och kulturella upplevelser i kombination. 

 

KULTUR       TRADITIO N ER 

I mars månad läste vi att kommunen antagit en ny flaggpolicy att gälla från den 

1/5 i år. Utöver på allmänna flaggdagar ska flaggas för minoriteter på följande 

dagar: 6/2  Samernas national dag, 24/2 Sverigefinnars dag, 8/4 Romernas dag, 

15/7 Tornedalingarnas dag samt den 8/3 Internationella Kvinnodagen, 28/3 

Nordens dag, 9/5 EU-dagen och den 17/5 HBTQ-dagen. Kommunens officiella 

flaggstång är som tidigare flaggstången vid Sture Holmqvists plats. 

Biblioteken är aktiva. Där märker man likväl en viss minskning av antalet 

utlånade böcker men att antalet E-böcker ökar. Något som bör uppmärk-

sammas skriver tidningarna, som pratat med personalen. 

Skulpturfest blev det i Svalöv i juli månad nu under namnet Internationel 

Sculpture Symposium. Arrangörer var kommunen, konstdonator John-Ove 

Hansson och Fridhems folkhögskola. Medverkande konstnärer var Andrea 

Geile, Francisco Aguilar, Gunnar Carl Nilsson, Viktor Praznik, Robert Harding 

och ytterligare en Harding, vars förnamn jag glömt. De framtagna konstverken 

har placerats längs Svalövbäckens promenadstråk, på Vallarna i Teckomatorp 

och på andra platser. Personligen tycker jag mycket om skulpturen med två 

uppsträckta händer, som står vid uppfarten till Linåkerskolan. Skulpturparken 

är mycket intressant menar invånarna i kommunen men några sade;”nu räcker 

det nog”. 

Skulpturen Snäckans födelse, utförd i gotländsk kalksten avtäcktes redan i 

slutet av maj och står i kommunhusets foajé. Konstnär är Viktor Praznik och 

John-Ove Hansson möjliggjorde det hela. 

I oktober, i dagarna tre, arrangerades Kulturkalaset med många aktiviteter, där 

konstnärer, musiker m fl kunde visa upp sig. Det var jazz i olika former, på 

Fridhem  med Emma Denward, workshops med konstnären Susanne Jardebäck, 

utställning av Eva Nelander Juntunen och den tidigare omtalade Ung Arena fick 

visa upp sig. Nöjd med arrangemangen var kulturchefen Elisabeth Viktorsson 



Vid Kommunfullmäktiges sammanträde i oktober delades årets kulturpris ut till 

tre personer. John-Ove Hansson fick pris för stora insatser och engagemang i 

skulpturparken. Svalöv fick sin egen författare, när Ida Andersson presenterade 

sina böcker om Katja och fick pris för detta. Eleven på kulturskolan, Felicia Kuré 

fick en prissumma om 5.000:- för fortsatta studier i sång. 

 

Jo, så var ju detta med kosläppet på Gymnasieskolan. Kultur eller ej? Det är i 

alla fall en tradition, som i år gick av stapeln den 27/4 och drog mängder av 

åskådare, såväl barn som vuxna. Som biltrafikant var det klokt att den dagen 

inte passera området. Bagaren i Billeberga lär, enligt tidningen, ha tillverkat 

1500 kanelbullar att serveras under dagen. 

Visste ni att 4 dagar per vecka från mars till juni kan ni guidas runt i området vid 

stallarna av pensionerade driftschef Kjeld Jacobsen? Vi glömmer att se det som 

finns hemma vid. 

 

PASTORAT      KYRKA 

I vårt pastorat Svalövsbygden har vi nio kyrkor (i hela kommunen 15), som alla 

är kulturmärkta på något sätt. De är ofta mycket gamla, har en speciell 

arkitektur eller har andra kriterier för att de ska bevaras. Pastoratet gör inte 

som de vill. Antikvariska myndigheter, stat och länsstyrelse, talar om vad de får 

eller inte får göra. Arbetet med att ta fram underhållsplaner för kyrkorna har 

genomförts, och där det saknas pågår detta arbete. 

Pastoratet har också ansvar för frågor, som enligt begravningslagstiftningen 

åvilar Svenska kyrkan. En kyrkogårdsgrupp har från sent år 2016 och hela 2017 

arbetat med begravningsfrågor, allt från att leta upp innehavare av gravrätter 

till att ta fram underlag för olika former av gravsättning. Askgravplatser är 

efterfrågade och kommer att anläggas på de flesta av våra kyrkogårdar. 

Minneslundar har funnits länge. Nu efterfrågas även askgravlundar och en 

sådan kan ni finna på kyrkogården i Källs Nöbbelöv. Arbetet med kyrkogårdarna 

bestrides via begravningsavgiften, som är obligatorisk för alla, som betalar skatt 

i landet. Beloppet är numera lika för alla, drygt 0,25 kr/skattekrona. Arbete 

med underhållsplaner för kyrkogårdarna har inletts under år 2017. 

Söndagen den 17/9 var det kyrkoval, val till kyrkofullmäktige i pastoratet, till 

stiftsfullmäktige och till kyrkomöte. Valdeltagandet var ca 5% högre än vid valet 

2013 och fördelade sig i kyrkofullmäktige med 17 mandat till nomineringsgrupp 

Den fria listan och med 8 mandat till nomineringsgrupp Arbetarpartiet-Social-

demokraterna. 



Noteras kan, att från vår valkrets, som är Lundsstift, invaldes till kyrkomötet två 

ledamöter bosatta i vårt pastorat, nämligen Kristina Backe och Karl-Erik Kruse. 

Medlemsantalet i vårt pastorat är stabilt. Andelen 15-åringar, som går i 

konfirmandundervisning är mer är 50 %. Bra siffror! Uppgifterna hämtade från 

kyrkoherde och pastorsexpedition. 

 

S K O L O R 

Våren 2017 reste 7 elever och 2 lärare från Linåkersskolan till Portugal, där de 

deltog i EU-projektet Opening doors to Europé, som ingår i utbytesprogrammet 

Erasmus. Utöver från Sverige och Portugal deltog elever och lärare från Polen, 

Tyskland och Frankrike. Syftet med utbytet är att ungdomarna ska få se hur det 

är att studera, arbeta och bo i andra länder. Sista resan i projektet gick i maj-

juni till Frankrike. 

Från skolan har vi fått veta att elevantalet ökat med 25 % , delvis beroende på 

att antalet flyktingar har ökat. Hösten 2017 togs 150 nya elever emot på 

Linåkersskolan. 

Varje år gör lärarförbundet en rankning över landets bästa skolkommuner. I 

denna flyttade Svalövs kommun 2017 från plats 150 till plats 106 bland landets 

290 kommuner. Resultatet anses bero b l a på det systematiska kvalitetsarbete, 

som tidigare och nuvarande utbildningschef initierat. 

Midgårds skolan i Röstånga slog rekord i den s k Qualis granskningen och erhöll 

108 av 128 möjliga poäng. Kvalitetsprogrammet mäter Kunskap-Färdighet, 

Normer-Värden, Elevens ansvar för eget lärande och Organisation eller 

Styrning/Ledning. Rektor Magnus Lindkvist med personal var mycket nöjda. 

Förskolan Ekdungen i Kågeröd vann i Qualiscertifieringen, ett mått, som fler än 

tusen skolor i vårt land använder för att mäta strukturerna i den pedagogiska 

verksamheten. Ekdungen uppnådde 2014  92  men 2017 112 av 126 möjliga 

poäng. Bra! 

Förskolan Svalan i Svalöv (äldsta förskolan i kommunen start 1971) har 

etablerat en kulturprofil, där flerspråkiga barn ska rustas inför skolstarten. På 

Svalan finns 75 barn, där fler än hälften är flerspråkiga. Där tillskapas nu en 

kulturprofil med sång, musik, dans och drama. Dessutom ska bild och 

berättande hjälpa barnen med språket. 

På Parkskolan (mellan stadium) i Teckomatorp fick slöjd- och tekniklärare Alf 

Viderberg, elevassistent Anders Stålhandske och elevassistent och IT-ansvarige  

Robin Yjord ett stipendium på 10.000:- från organisationen Teknikföretagen. 

Pengarna användes för inköp av särskilda pedagogiska hjälpmedel. 



Och sommaren kom och med detta aktiviteter för sommarlovs lediga barn. Alla 

kunde deltaga men det gällde att ha hämtat ut ett gratis inträdeskort för att få 

vara med. Många aktiviteter fanns att välja mellan alltifrån att spela klarinett 

på Kulturskolan, deltaga i djurläger på Gymnasieskolan eller utbildning i att 

bygga modellflygplan hos RFK, radioflygarna i modellflygklubben, som med en 

festlig och bejublad uppvisning på flygfältet i Simmelsberga firade sitt 50 års 

jubileum. 

2017uppmärksammades att Kulturskolan funnits i 40 år, vilket firades med en 

jubileumsföreställning den 13/5. 

Det kostar pengar att deltaga i Kulturskolan. Rektor Siri Sjögren fick i uppdrag 

att utreda avgiftsfrågan. Noterades också att 2017 stod 57 elever i kö till 

skolan. Utredningen visade att slopande av avgifter och inrättande av 

ytterligare en lärartjänst skulle kosta 1 miljon kronor per år. Det är ju valår 

nästa år. Vi får väl se vad som händer? 

Svalövs Gymnasieskola bygger nytt i Felestad. Utrymme behövs för det nya 

programmet Bygg-och anläggning. Byggherre är Svalövslokaler. Om priset har 

jag ingen information. 

Skolans jordbrukslinje utökades också. Här får eleverna behörighet att köra 

last-och grävmaskiner. 

Skolan utbildar tävlingstekniker, då man först blir mekaniker och därefter får 

träna på olika tävlingsbilar. Utbildningen sker i samverkan med Knutstorps-

banan. En utbildning, som kan ta eleverna världen runt till olika tyävlings-

arenor. Även flickor finns på utbildningen. Det händer att eleverna träffar 

kända tävlingsförare ex prins Carl-Philip 

Så till Fridhem, som verkar att går för fulla segel med köer till linjer och till 

sommarkurser. De senare exploderar enligt ledaren  Daniel Unnerbäck. 

På Fridhem har man många års erfarenhet av undervisning i svenska för 

invandrare. Därför var det inte konstigt, när skolans elever på linjen för grafisk 

design tog fram mer vuxna alfabetsplanscher. Naturligt att bank och inte björn 

står för b och att u beskrivs med ett Usb minne hör tiden till. 

Och så kom då äntligen dagen, då skolans rektor Roger Johansson kunde hälsa 

130 inbjudna gäster välkomna för att inviga skolans nya musikhus. Där fanns 

företrädare för kommunen, skolans styrelse med ordföranden Inge-Gerd 

Wernersson i spetsen, f d styrelseordförande och ledamöter, nuvarande och f d 

lärare och elever. Skolans tidigare elever från musik-och teaterlinjerna, skåde-

spelarna Anna Blomberg och Robert Noack, musikern Mats Hälling och 

sångerskan Maia Hirasawa, medverkade. Tidigare teatereleven Daniel 

Söderlind var dagens konferencier. 



Byggherre har varit rektor Roger med god hjälp av skolans ledare för 

kulturlinjerna Anders Vestergård. Arkitekt har varit Berit Restad på Lokal XXX 

Arkitekter i Stehag och byggmästare var AB Skanska. Musikhuset, som tog ett 

år att bygga, innehåller sjuk olika övningsrum och en stor konsertsal. Kostnaden 

blev 25 miljoner kronor. Som skolans f d kurator gladdes jag. 

KOMMUNEN   MM 

I januari fick Skåne en ny landshövding, Anette Hultén. Först ut i hennes 

Eriksgata i länet var Svalöv. Med henne samtalade våra kommunpolitiker om 

omhändertagande av ensam kommande flyktingbarn, om bostäder, byggande 

och om kommunikationer. 

BYGGANDE 

Vad gäller byggande hoppas man på Tågarps dubblering, när kommun och 

delägare i utvecklingsprojektet ByniByn kommit överens om en markaffär. 

Vi ser fram mot en ökad inflyttning och därmed bättre service , sade invånarna i 

Tågarp. Det samma gjorde man i Billeberga. Där finns bra boende och bra 

förbindelser, men service saknas. En livsmedelsaffär önskas. 

I Teckomatorp har det lång tid ”bråkats” om tomtmark. Är detta nu löst? 

Det kommer att byggas höghus, vilket inte alla Teckomatorpsbor verkar att vara 

glada för. 

Som sagt det har byggts mycket inte minst i Kågeröd. Kan kanske bero på att 

snart kommer pågatågen. Tro det eller ej! I Kågeröd bygges just nu en station. 

Så till det, som vi alla sett med glädje. De långt ifrån vackra silobyggnaderna vid 

Rönnebergsvägen/Teckomatorpsvägen är borta. Namntävling utlystes och 

området kallas nu Lantlyckan. Fortfarande oklara planer men där ska kunna bli 

bostäder, affärer och kanske busshållplats. 

TRAFIK 

Som sagt, pågatågen kommer! Men just nu reser vi till Lund och Malmö via 

Marieholm och Eslöv. Detta orsakade protester för resande från Kävlinge, och 

en buss sattes in på denna sträcka. Vi får se hur länge Skånetrafiken vill 

fortsätta med detta. 

Beträffande Skånetrafiken har de lanserat ett nytt system för biljetter. Verkar 

inte helt enkelt. Ännu så länge fungerar de gamla JoJo-korten. 

 

FÖRETAG 

Några dagar in på detta året tog Charlotte Schmidt över Svalövs enda konditori, 

sedan hon  ett halvt år tidigare avslutat sin konditorutbildning. 

I Billeberga fortsätter f d Hedins bageri att utvecklas nu under namnet 

Billeberga Stenugnsbageri med ägarna Maria och Andrew Ewerton. 



I mars månad fick visste vi att Björnekulla Syltfabrik flyttat från Åstorp till 

Svalöv, där de nu finns i Meat Masters gamla lokaler. 

Studio 9 heter butiken, som öppnat på Svalegatan. Där säljs kläder av modernt 

snitt. 

Sedan 1400-talet har det funnits en kvarn i Gissleberga. Där har varit mörkt och 

tyst en tid. Nu har Limabacka kvarn i Halland köpt kvarnen och den är åter i 

gång. Kvarnmästare Ulf Carlsson har skött kvarnen sedan 1970-talet.. 

I Teckomatorp har två företag etablerat sig, Teckomatorps humorfabrik, vars 

verksamhet jag inte vet något om och Grönt och Fint som handlar om växter. 

Spiran, Svalövs hotell utbjöds till försäljning under sensommaren. Ännu inte 

sålt. Att det bli hotell igen vore bra. Det är kanske inte helt lätt. 

 

Lördagen den 30/9 öppnade kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson, 

kommunchef Stefan Larsson och näringslivs-och turistchef Katarins Borgstrand 

företagsmässan i Heleneborgshallen. Över 100 lokala företag visade upp sig. 

Mässan, som pågick i två dagar, innehöll även en minibomässa gemensam för 

Svalöv och kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp och Örkelljunga. 

Antalet besökare på mässan uppskattades till 2.500. 

Under mässdagarna delades det av Företagarna Landskrona/Svalöv och Svalövs 

kommun beslutade priset för 2016 års företagare, som blev Stefan Persson på 

Lobus  Bygg AB. 

Under 2017 har kommunen inrättat en ny enhet. Det är Näringsliv och Turism, 

som blir Utveckling och Kommunikation med fokus på att förenkla för före-

tagare att etablera sig. Dessutom håller ett Näringslivsråd på att bildas. Det ska 

vara öppet för diskussioner företagare, politiker, tjänstemän emellan för att 

skapa framtidens näringslivsklimat. Det stod så i tidningen. 

Svenskt näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat visade att på 2 år 

hade Svalövs kommun klättrat 55 steg på rankinglistan och har nu plats 172  

av 290. Kan bli bättre, sade Katarina Borgstrand. 

Från den 1/1 2018 kommer kommunen att finnas på Facebook. Viktigt att vi är 

med där, betonade mina tales personer på kommunhuset. 

Överallt i kommunen har vi sett skyltar utanför hus och gårdar. Det råder ingen 

tvekan om att utbyggnad av bredband är på gång. Kommunen har i denna fråga 

tecknat avtal med ytterligare en aktör IP-ONLY. 

EKONOMI 

Det känns som en stor lättnad, sade såväl politiker som tjänstemän, när 

beskedet från naturvårdsverket kom, att 170.700.000 ur statens budget 

beviljats för att  sanering av BT-Kemis förorenade mark ska kunna slutföras. 



Vad gäller kommunens ekonomi för övrigt, såg det först ut att bli ett underskott 

för år 2017. Genom sparande i olika nämnder och genom utbetalade stats-

bidrag b l a för flyktingmottagandet ser det att bli ett plus i 2017 års bokslut. Till 

detta hör också att HVB hem har stängts 

ÖVRIGT 

Invandrare, som finns hos oss, har funnit sig till rätta. Vi vet att 1800 flyktingar 

kommer att tilldelas skånska kommuner 2018. Av dessa ska Svalövs kommun ta 

emot fyra. I migrationsverkets ögon har vi tydligen skött oss. Vi ska observera, 

att fler med uppehållstillstånd kan vilja flytta hit. De ska givetvis välkomnas. 

 

Flera celebriteter än landshövding och socialförsäkringsminisister har besökt 

oss. Till Kågeröds Lund kom partiledare Annie Löfgren för att informera och för 

att bli informerad. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson besökte oss en hel 

dag och visades runt. Hon var mycket imponerad av verksamheten på 

Garvaren, enheten för daglig verksamhet i Teckomatorp. 

 

Nu till kommunstyrelsens AU:s beslut den 31/7 att utnämna biskopen, numera 

kardinalen Anders Arborelius till 2017 års Svalövs Ambassadör. Anders 

Arborelius har i många, många år haft och har sin tillhörighet hos klostret i 

Norraby vid Sireköpinge . Han talar väl om Svalöv. Ni, som känner mig, och som 

läst vad jag skrivit i debatten, vet, att jag är glad över AU:s beslut. 

 

Avslutningsvis kan jag nämna att prins Oscar till slut fått sin lekplats på Söder-

åsen. Fast den ligger väl utanför vår kommun. 

 

Vädret då? I morse den 1/12 meddelade SMHI att totalt sett över landet har 

det varit varmare och blötare än tidigare år. Blötan kan vi inte klaga på. Vi kan 

hoppas, att den ger oss högre grundvattennivå. 

 

Med tack till Stefan Larsson och Helena Svensson, Svalövs kommun och till här 

ovan tidigare nämnda uppgiftslämnare. 

 

 

………………………………………………………………. 

Kjerstin Sörngård Thulin 

hävdatecknare 
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