Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Tågarp är redo att växa
så det knakar!
Senior- och anhörigmässa

Detta är femte gången som Svalövs kommun anordnar
en Senior- och anhörigmässa. Mässan är till för dig
som vill leva ett aktivt liv och som kanske behöver
upptäcka något nytt.

Förra veckan godkände samhällsbyggnadsnämnden köpekontraktet som innebär att kommunen säljer de första tomterna på Gluggstorpsområdet i Tågarp. Köparen är Bynibyn AB och nu
är de i startgropen för att sätta igång bostadsbyggnationen på det aktuella området.

– Det är mycket glädjande att kommunen nu säljer de
första tomterna i det nya bostadsområdet i Tågarp. Det är
också glädjande att det är ett lokalt företag som köper för
att bygga nya bostäder. Vi vet att det ﬁnns andra som är
intresserade och detta kan vara den hävstång som behövs
för att ﬂer ska köpa tomter och börja bygga. säger Lennart
Pettersson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
– Gluggstorpsområdet är uppdelat i fyra etapper varav
kommunen äger etapp ett och tre. Att kommunen hösten
2017 valde att förvärva etapperna berodde på att man ville komma igång med anläggningen av allmän platsmark,
såsom gator, parkeringar och dagvattendammar samt färdigställande av tomtmark för försäljning. Detta för att möjliggöra för privata intressenter att köpa mark och komma i
gång med bostadsbyggnation.
– Marken som Bynibyn AB köpt, som ingår i etapp ett, är
fastigheten Gluggstorp 2:19. Marken möjliggör för bland
annat åtta radhusbostäder och köpeskillingen är på cirka
1,9 miljoner kronor.
– Jag är mycket glad att kommunen kom igång med
projektet under sommaren så att vi nu kan börja sälja av
de första tomterna. Försäljningen är ett bra tecken på att
Tågarps utveckling kommit igång på allvar, säger kommunens samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg.
– Bynibyn AB består av de lokala entreprenörerna
Lars Håkansson och Per-Olof Jönsson. Det var bland
annat de som var initiativtagarna till att byggnationen
av nya förskoleavdelningar på Alfabo i Tågarp blev en
verklighet i våras.
– Lars Håkansson är mycket nöjd med att köpet är klart
och nu är de snart redo att sätta spaden i marken för att
uppföra de första bostäderna på Gluggstorpsområdet.
Hur känns det nu när köpekontraktet är i hamn?
– Det har varit en lång resa men nu är det framåt som
gäller och det är jätteroligt.
– Det som Bynibyn AB kommer att bygga är åtta till nio

Arkivbild: Vy över Gluggstorpsområdets etapp ett och
tre. Området ligger väster om Tågarp utmed Härslövsvägen. Bilden är tagen i samband med det symboliska
”första spadtaget” som togs i somras och som markerade starten för anläggning av gator och dagvattendammar.
Foto: Svalövs kommun
hyresrätter och det blir tvåor och treor i ett plan. De kommer
att få tillgång till marken den förste december så deras plan
är att ha allt på plats till dess så att de kan sätta igång då.
Givetvis beror det på om vädret tillåter det.

När: fredag 5 oktober kl 10.00-15.00
Var: Fullmäktigesalen, Kommunhuset, Svalöv
Entré: gratis
Arrangör: Svalövs kommun
Beskrivning: Här får du träﬀa ett stort antal utställare
från kommunen, men även medarbetare från apoteket,
räddningstjänsten, polisen, vårdcentralen med ﬂera. Du
kan på plats prova på och uppleva ﬂera aktiviteter samt
lyssna på en rad spännande föreläsningar, riktade både
till dig som senior och som anhörig. Hela programmet
ﬁnns att hämta på www.svalov.se/seniormassan eller i
receptionen på kommunhuset.
Välkommen!
Foto: Motphotos/Andy Dean

Öppet Hus med höstmarknad!
Lördagen den 6 oktober klockan 10-14 bjuder
Svalöfs gymnasium in till Öppet Hus med höstmarknad. Träﬀa personal och elever på alla
våra program. Mycket att uppleva och prova
samt många utställare på plats.

Arkivbild: Lars Håkansson, Bynibyn AB, visar och förklarar
hur de har tänkt sig bostadsbyggnationen på området. Bilden är tagen i samband med första spadtaget i somras.
Foto: Svalövs kommun
När kommer det att vara klart för inﬂyttning?
– Planen är att hyresgästerna ska kunna ﬂytta in efter sommaren 2019. Redan nu har många anmält sitt intresse för
bostäderna och vi kommer att ha någon form av informationsträﬀ i samband med att vi börjar byggnationen, säger
Lars Håkansson.
– När alla fyra etapperna är utbyggda så har Tågarp fått
cirka 200 nya bostäder i anslutning till pågatågsstationen
som ligger i västra delen av Tågarp. Detta är ungefär en
fördubbling av dagens invånarantal. En utveckling av detta
slag kommer också innebära att det ﬁnns förutsättningar
för mer service för ortens invånare. Med andra ord så är
Tågarp redo att växa så det knakar!

Framför Svalöfs gymnasiums huvudbyggnad möts du av
en härlig höstmarknad där du kan köpa närproducerade
grönsaker, blommor, delikatesser, presenter, goda korvar, kryddor, kakor och bröd samt mycket mer.
Du är också välkommen in i vår vackra huvudbyggnad
för att träﬀa elever och personal på alla våra program och
se våra olika aktiviteter. Det serveras god lunch i matsalen.
Våra verkstäder är öppna på Söderhus och glöm heller
inte att hälsa på elever & lärare på tävlingsteknikprogrammet på Motorbanan Ring Knutstorp i Kågeröd.
Vi arrangerar rundvisning bland våra kor, kalvar, får och
höns och missa inte att hälsa på hos alla våra smådjur i
stallarna och vår djurpark - där händer det mycket. Vår
veterinärklinik är öppen och det ﬁnns också möjlighet att
hälsa på i hundens hus.
På Västerhus kan ni ta er en titt på våra nya ﬁna lokaler med matsal och undervisningsrum. På Felestad visar Jordbruket, transport- och anläggningsprogrammet
sina ﬁna maskiner. Allt ifrån traktorer, grävmaskiner till
lastbilar. Anläggningsprogrammets verkstäder är öppna
och ME-skolan får besök av YouTube-proﬁlen Hampus
Hedström.
Det grillas korv och hamburgare till försäljning.
När: lördagen den 6 oktober, kl. 10.00–14.00.
Var: Svalöfs gymnasium, Rönnebergsvägen 8, Svalöv,
samt på Motorbanan Ring Knutstorp, Kågeröd.
Hjärtligt välkommen!

Träﬀ för idrottsföreningar

Lediga jobb i Svalövs kommun

Kom och träﬀa föreningsledare från andra
föreningar, personal från Fritid Svalöv samt
Skåneidrotten. Vi bjuder på ﬁka.

Anhörigcafé

När: onsdag 10 oktober kl 18.00-20.30 (Drop-in fr kl 16.00)
Var: Fullmäktigesalen, Svalövs kommunhus
Anmälan: senast den 4 oktober till
margareta.persson@svalov.se .
Dagens program på www.svalov.se/föreningsträﬀ

När: 10 oktober kl 14-16
Var: Ängslyckan, Västergatan 33, Teckomatorp
Entré: gratis
Anmälan: senast den 4 oktober till anhörigsamordnaren,
tel 0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se

Hur gör jag för att må bra? Anhörigstödet bjuder
på ﬁka.

Titel
Sista ansökningsdag
■ Stödpedagog till daglig verksamhet
2018-10-07
■ Sjuksköterska - dag
2018-10-10
■ Biståndshandläggare
2018-10-12
■ Planarkitekt
2018-10-14
■ Förskollärare område Billeberga/Tågarp 2018-10-21
■ Timvikarie undersköterska/vårdbiträde
2018-11-30
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se
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