Svalöv - med nära till allt
Svalöv är en kommun med stora möjligheter och här är det nära till allt. Runt om
i kommunen finns mycket att se och upptäcka. Söderåsens Nationalpark, flera
naturreservat och olika strövområden, där du i tysthet kan njuta och lyssna till
naturens egna ljud, är några sköna platser. Samtidigt är det inte långt till större
städer, dit du lätt tar dig med de goda kommunikationerna. Att bo i Svalöv är att
få lite av varje!
Våra tre nyckelord är grönt, groende och grannskap. Grön står för det naturnära livet. Groende
är de möjligheter som våra växande barn får och erbjuds, liksom näringslivets utrymme för
utveckling. Grannskap beskriver den gemenskap som sätter sin prägel på våra samhällen.
Svalövs kommun är på stark frammarsch. Vi har en positiv befolkningsutveckling och vi är idag
drygt 14 000 invånare. Våra tätorter är Billeberga, Kågeröd, Röstånga, Svalöv, Teckomatorp och
Tågarp.
Det händer också mycket spännande i vår kommun. Till exempel kommer
den nya Söderåsbanan att bli körklar 2021, vilket kommer att öka vår
attraktionskraft ytterligare.
Välkommen till Svalöv du också, här finns plats för liv!

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier och direktåtkomst till webben via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi

Webb-ikon

PLATS FÖR UTVECKLING

Ett aktivt näringslivsarbete
I Svalövs kommun arbetar vi ständigt med att stödja och utveckla det lokala
näringslivet. Vi har många nyetableringar i kommunen och vi drivs av att skapa ett
kreativt och framåtsträvande företagsklimat. Målet är att vi ska uppfattas som en
attraktiv företagarkommun med ett blomstrande näringsliv, där det är gott att leva
och verka. Med våra fantastiska förutsättningar i ryggen, med nära till allt, ser
framtiden riktigt ljus ut.
Svalövs kommun arbetar för ett gynnsamt företagsklimat på många olika sätt. Vi anordnar regelbundna företagsfrukostar, vi arrangerar vår egen företagsmässa och vi har en företagslots. Vi har
ett näringslivsråd, där företag, politiker och tjänstemän möts för att byta erfarenheter. I Svalövs
kommun tror vi på en nära dialog för att utveckla företagsklimatet.
Tillsammans med elva nordvästskånska kommuner är Svalövs kommun
en del av Familjen Helsingborg och syftet med samarbetet är att
stimulera turism, inflyttning och näringslivsetablering i regionen.

En enklare vardag
Grunden till en sund och hållbar ekonomi är att ha kontroll
över sin vardagsekonomi. Med rätt verktyg är det inte särskilt
svårt. Vi har samlat alla verktyg och tjänster som du behöver i
ett smart paket som passar just dig och dina behov.

Läs mer på sparbankenskane.se
eller ring oss på 0771-12 20 00.

Svalöv – för nästa generation
I vår kommun finns plats för alla och vi arbetar målmedvetet för
att ge våra barn och ungdomar bästa möjliga start i livet i våra
förskolor och skolor. Arbetet i skolan präglas av humanism och
framtidstro och vårt ledord är ”Dina drömmar - vår utmaning”.
I Svalöv finns det nio kommunala förskolor och sex grundskolor samt tre
fristående förskolor och två grundskolor. Vår gymnasieskola, Svalöfs gymnasium, utbildar omkring 600 elever och 200 vuxna varje år. Gymnasiet erbjuder
fem nationella program och fem introduktionsprogram.

Moderna förskolor och grundskolor
I förskolan kombineras personlig omtanke och omsorg med lekfull undervisning. Förskolorna är inrymda i moderna och ändamålsenliga lokaler. Framförallt har vi kunnig och engagerad personal, som ser till att barnens tid på
förskolan blir rolig, lustfylld och lärorik.

IT
S NA C K A G Ä R NA S K
ME D OSS.
Hos oss får du veta mer om hur du sorterar
soporna rätt. Och vad du kan göra för att
minska på dom.
Välkommen till Landskrona och LSR!

Vi ger dig rabatt varje vecka!
Välkommen in till oss!
Vi gillar att prata mat och inspirera till goda
måltider hela veckan.

Ont om tid?

Storhandla

på bara 5 min!
Välkommen in på ica.se/svalov

www.lsr.nu

Alla dagar 7–21

Svalöv

Även våra grundskolor är belägna i moderna och välskötta lokaler. Vi arbetar aktivt med en humanistisk värdegrund och med positiva förväntningar på
eleverna. Vi har gedigna och välfungerande skolor, där strävan hela tiden är att
skapa en meningsfull och lärorik skolgång för eleverna.

PLATS FÖR ALLA

Ett mångsidigt gymnasium
Svalöfs gymnasium erbjuder Fordons- och transportprogrammet, Naturbruksprogrammet, Naturvetenskaps- och Samhällsprogrammen, Bygg- och anläggning, Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskola. Skolan har verkstäder,
lantbruk, ko- och fårstall, veterinärklinik, djurpark, smådjursstall, lastbilar,
truckar och till och med en utbildning till tävlingstekniker i samarbete med Ring
Knutstorp. Det är med andra ord en mångsidig verksamhet, som erbjuder flera
spännande alternativ.

Våra kommunala förskolor och skolorna genomsyras
alla av de gemensamma målen:
• Vi möter dig med positiva förväntningar och bejakar dina drömmar.
• Vi har en samarbetsinriktad, inkluderande och positiv kultur i alla
delar av våra verksamheter.
• Vi levererar hög kvalitet i varje enskilt möte.
• Tillsammans skapar vi förutsättningar för dig att möta livet med
kunskap, självförtroende och framtidstro.

SVALÖVSBYGDENS PASTORAT
Vi utför mark-, betong- och grundläggningsarbeten
samt maskinell stenläggning.
www.rpv.se

Expedition 0418-66 77 00 • Fax 0418-66 77 02
Kyrkoherde 0418-66 77 03 • Kamrer 0418-66 77 04
Arbetsledande kyrkvaktmästare 0418-66 77 05
svalovsbygden@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/svalovsbygden

Svalöv – med ett rikt kulturliv
I Svalöv finns det plats för kreativitet. Kulturföreningar,
konsthantverkare och gallerier erbjuder ett spännande utbud.
Här finns också den populära Kulturskolan och ett fint bibliotek som
erbjuder kultur och litteratur för alla. På hösten firas Kulturkalaset med
ett extra stort utbud av konst, musik, teater och mycket mer.
I Svalöv blomstrar kulturlivet, tack vare satsningar från kommunen och initiativ från kommuninvånarna själva. Ett bra exempel på det sistnämnda är Kulturhuset i Svalöv. Här kan du ta del av
allt från direktsänd opera till liveframträdanden och stand up. I Svalöv finns också anrika Fridhems folkhögskola med utbildningar i bland annat musik och teater, som lockar unga talanger
från hela landet.
I Röstånga har medborgarinitiativen resulterat i både något som brukar kallas världens minsta
konsthall och en ny mötesplats i det gamla stationshuset.
Vackert och naturnära beläget vid Svalövssjön finns en skulpturpark som erbjuder frisk luft och
kultur i skön kombination. På promenadstråk genom orten finns flera skulpturer och vackra
vyer. På flera platser i kommunen finns aktivitetshus, där föreningar kan ha arrangemang och
människor mötas.

PLATS FÖR KREATIVITET

…och ett aktivt idrotts- och fritidsliv
Svalövs kommun har ett rikt föreningsliv med stort hjärta och engagemang. Vårt mål är att verka
för ett brett utbud av fritids- och idrottsmöjligheter som främjar folkhälsan. Våra drygt 100 föreningar representerar ett brett utbud av aktiviteter för våra barn, ungdomar och kommuninvånare i
alla åldrar.
Vi är mycket stolta över vår fräscha idrottshall, Heleneborgshallen, som ger utrymme för alla sorters inomhusidrott. Här finns ridhus som tillsammans med ridvänliga omgivningar är ett paradis för den hästintresserade. Med Söderåsens natur
och utmärkta vandringsleder finns stora möjligheter till ett fantastiskt friluftsliv.
Bowlinghall, gym, orientering, skjutbanor och skidcentrum är ytterligare exempel på vilka möjligheter som finns till en rik och aktiv fritid i Svalövs kommun.

Visste du att vi kan utföra närproducerade tjänster
för dig och eller ditt företag?
Vill du ha en enklare vardag?
Vill du använda tjänster med möjlighet att utnyttja
Rut/Rot -avdrag?
Vi kan bland annat erbjuda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Snöröjning
Trädgårdsservice
Häckklippning
Taktvätt och Grön-fribehandling
Ombyggnad
Renovering
Storstädning
Veckostädning
Seniorservice
Fönsterputsning
Smådjur
Mark och anläggning

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gräv och schakt
Plattläggning
Snickeriarbete
Trädfällning, kronreducering o.s.v.
Lagerstädning
Lagerinventering
Kontorsstäd
Bemanning
Resurspersonal vid
behov
Administration
Stordjur

0418-66 40 40 • kontakt.svalov@farmartjanst.se

SVALÖV

PLATS FÖR DIG

Ett trivsamt boende med många möjligheter
Att välja att bo i Svalövs kommun är att välja det bästa för din familj med ett
trivsamt och bekvämt boende i olika former. Det är populärt att bosätta sig här
och många väljer att flytta hit för att slippa städernas stress. Var du än väljer att
bosätta dig i kommunen kan du vara säker på att få en god kommunal service, en
bra och trygg skola för dina barn, ett rikt utbud av fritidsaktiviteter samt närhet till
omkringliggande städers högskolor och universitet.

Köp färdigt hus
Det finns lediga bostäder att köpa i de allra flesta tätorterna i Svalövs kommun. Generationsskiften
gör att både nyare och äldre hus kommer ut på marknaden och du kan glädja dig åt att det kostar
en bråkdel av det du får betala för motsvarigheten i någon av närliggande storstadsregioner.

Bygg själv
Vill du bygga ditt egna hem eller starta en verksamhet finns det även tillgänglig tomt- och industrimark. I Svalövs kommun finns det möjlighet till allt ifrån naturnära boende vid Söderåsens fot till
boende i öppna slätters landskap. Här kan du bygga dig en tillvaro med livskvalitet och ett hem till
ett fördelaktigt pris. Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att det finns lediga tomter till försäljning och vår målsättning är att kunna erbjuda lediga tomter i våra samtliga tätorter.

NOVLINE
Vi säljer förbrukningsmaterial, verktyg och reservdelar till verkstad, industri och lantbruk
Vi finns med butik och lager strax utanför Teckomatorp
VÄLKOMMEN IN!
Gissleberga 1390
268 72 Teckomatorp
046-70 93 50
info@novline.se
www.novline.se

Prova dig fram i hyresrätt eller bostadsrätt
Kommunens bostadsbolag SvalövsBostäder erbjuder trevligt boende i form av hyresrätter i kommunens olika orter. Mer information om utbud och lediga lägenheter hittar du på svalovsbostader.se.

Spännande framtidsplaner
Intresset är också stort från privata aktörer att bygga både hyres- och bostadsrätter i kommunen.
I Tågarp pågår en utbyggnad som medför en fördubbling av invånarantalet på orten. Här planeras
både hyres- och bostadsrätter och när allt är utbyggt har Tågarp fått cirka 200 nya bostäder
som ligger i nära anslutning till ortens pågatågsstation.
Det pågår också stora utbyggnadsplaner på flera håll i Svalövs tätort. Här är det bland
annat ett helt nytt bostadsområde som kommer att växa fram i nära anslutning till centrum och den nya pågatågsstationen. I Teckomatorp och Billeberga är intresset mycket
stort från privata aktörer. Detta tack vare det goda pendlingsläget som orterna har.
Ta gärna en koll på vår hemsida för aktuell information över vad som finns att erbjuda dig
som vill flytta hit, eller som redan bor här och vill hitta nytt boende.

0418-667 800 • www.svalovsbostader.se

En kontrastrik natur i
Svalövs kommun
Endast åtta kilometer från Öresund breder
vårt landskap ut sig Från det böljande
slättlandet vid kusten till idylliska Röstånga
i öster. Från natursköna Söderåsen i norr till
det tornprydda slottet Trolleholm i söder.
Området kring Söderåsen har mycket att erbjuda
dig som besökare. Här upplever du trolska miljöer
och storslagna vyer, njuter av lokala delikatesser och bor gemytligt. Destinationen erbjuder en
hisnande historia i Tycho Brahes fotspår, prisbelönt
design, gediget kulturutbud och shopping i välsorterade gårdsbutiker.
Låt Söderåsens och nationalparkens fantastiska
natur hänföra dig. Nationalparken är norra Europas
största sammanhängande och skyddade ädellövskogsområde och här finner du ett stort utbud av
naturupplevelser.
Varför inte vandra på Skåneleden som går genom
Svalövs kommun och Söderåsen? Här kan du
utmana dig själv med ditt personliga äventyr, eller
bara koppla av i en fantasieggande atmosfär.
Starten på ditt äventyr på Söderåsen och nationalparken gör du bäst via Naturum i Skäralid, eller via
vår turistinformation i Röstånga.
På Röstånga Turistinformation hittar du all information och inspiration du behöver för ditt äventyr på
Söderåsen. Du kan även köpa kartor, fiskekort och
souvenirer samt hyra cyklar.Kontakt: 0435-913 53,
turistinformation@svalov.se

Ökade möjligheter
med nya Söderåsbanan

PLATS FÖR NYFIKNA

Etapp 3 av Söderåsbanan kommer att vara körklar 2021.
Det innebär att Svalöv och Kågeröd får pågatågstrafik,
vilket gör dessa orter ännu mer attraktiva.
Satsningen öppnar upp för fantastiska möjligheter för den som vill
kombinera storstadsliv med härliga naturupplevelser. För tänk dig
att sitta mitt i ett pulserande Malmö, för att 45 minuter senare ströva
runt i Söderåsens Nationalpark. Snacka om att få det bästa av två
världar!
Den nya Söderåsbanan skapar också förutsättningar för ett mer
miljövänligt resande, vilket Svalövs kommun välkomnar.

Röstånga Gästgivaregård
Hotell

Mat & Gille

Weekend

Bröllop

Konferens

Marieholmsvägen 2, Röstånga • 0435-917 80
www.rostangagastgiveri.se

Vandrarhem

PLATS FÖR DIG

Svalöv – en växande kommun
Svalöv är en kommun som hela tiden växer och utvecklas. Här finns möjligheten
att bo i en lugn miljö, ha nära till naturen och ändå enkelt pendla till jobbet i
någon av Skånes större städer som du når på en halvtimme. Satsningarna på
infrastruktur och näringslivet har gjort att invånarantalet i kommunen stadigt växer.
Från Svalövs kommun har du också nära till allt. På cirka en timme når du någon av regionens tre
flygplaster: Ängelholm-Helsingborg Airport, Malmö Airport och Copenhagen Airport.
Här finns också ett omfattande nätverk av tåg- och busslinjer. Med tåg når du till exempel Helsingborg på 27 minuter och Malmö på 35 minuter. In på knuten har vi också Europavägarna E4, E6
och E20 och i regionen ligger Lunds Universitet och Malmö universitet med all sin forskning och
kompetens.
I Svalöv är det lätt att trivas, här är gemenskapen med grannarna stor, och många kommuninvånare är engagerade i kulturlivet och föreningslivet på våra olika orter. Detta ger en trygghet som
kommer alla till del. Inte minst barnen, som får växa upp växa upp i en lugn och trygg miljö.
För att möta en kommun på frammarsch erbjuder vi bra hyresbostäder genom det
kommunala bostadsbolaget, men också prisvärda tomter för dig som längtar
efter att bygga ditt drömhus från grunden.
Välkommen till Svalövs kommun - här finns plats för dig!

Marieholmsvägen 16
268 68 Röstånga
Tel. 0737 647 565
autostationen@gmail.com
www.autostationen.se

Elinstallationer • larm • data
SoleL • laddboxar • energilager

Martin 0708-94 48 85 • pamael@telia.com

Ring Knutstorp har någonting att
erbjuda året runt.
Avancerade förarutbildningar • MC-utbildningar • Riskutbildning för körkortselever
Träna halkkörning • STCC-tävlingar • Road Racing • Offroadevents
Konferens för upp till 100 personer • Restaurang • Hyr stuga året runt
Välkommen till Ring Knutstorp!
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• 15306 • www.jssverige.se

Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Postadress: 268 80 Svalöv
Telefon: 0418-47 50 00
E-post: info@svalov.se
Hemsida: www.svalov.se

