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Som nyinflyttad har du fått tidningen
med posten, dina adressuppgifter har vi
hämtat från SPAR. Vill du veta hur vi
hanterar dina personuppgifter hittar du
denna information i vår integritetspolicy
som finns på
www.storstadspress.se/dataskydd

Tack för att du har valt att
flytta till Bjuvs kommun.
Välkommen!
Du har gjort ett bra val genom att flytta till en kommun som är fantastisk! Här
finns alla förutsättningar för ett riktigt bra boende. Det geografiska läget ger
närhet både till större städer och till Söderåsens vackra natur.
Det är mycket på gång i vår kommun! I Billesholm kommer tågen att stanna igen med start i december
2021. Då kan du snabbt och enkelt resa söderut till bland annat Lund och Malmö. Samtidigt rustar vi
upp stationsområdet i Billesholm, och dessutom byggs det nya bostäder på Gröningen.
I Bjuv planeras för en upprustning i centrum, bland annat med ett trygghetsboende, och det kommer också att hända grejer i området vid Folkets hus-parken. Samtidigt börjar arbetet på Selleberga att
ta fart på riktigt, här kommer en helt ny stadsdel att växa fram. På Brogårdaområdet i Bjuv invigde vi
vår nybyggda förskola under 2020, precis intill vår nybyggda skola, Brogårdaskolan, som invigdes året
innan. På området finns också en ny plats för vuxenutbildning, Bjuvs Lärcentrum, som startade sin
verksamhet under 2020.
I Ekeby har en ny multisportarena och ett utegym kommit på plats. Byggandet av en helt ny
förskola pågår och dessutom planerar vi för projekt för Trygg fritid i Ekeby. Håll utkik efter mer
information om det.
Det händer massor av saker i vår kommun. I den här tidningen hittar du ett axplock, du kan också
besöka www.bjuv.se för att läsa mer.
Så än en gång, välkommen till en växande kommun som du kommer bli en del av! Skulle du ha
någon fråga, liten som stor, tveka inte att kontakta mig.
Mikael Henrysson
kommunstyrelsens ordförande (SD)
Telefon: 042-458 57 36
e-post: mikael.henrysson@bjuv.se

Så funkar kommunen
Bjuvs kommun styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder
att du som medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur
kommuner utför sina uppdrag.
Bjuv och alla andra kommuner styrs genom
direktvalda politiska församlingar, så kallade
kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika
nämnder och utskott.
Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda. De flesta politiker i Bjuvs kommun
är fritidspolitiker. De sköter sina uppdrag vid
sidan av sitt vanliga arbete.
Kommunfullmäktige styr och beslutar
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande
organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Du
är välkommen vara med vid kommunfullmäktiges
sammanträden. På kommunens hemsida kan
du läsa kommunfullmäktiges kallelser och
handlingar.
Kommunfullmäktige
• tar beslut om kommunens budget och hur
mycket skatt invånarna i kommunen ska betala.
• beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad
de ska ansvara för, samt väljer ledamöter och
ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
• väljer revisorer som granskar kommunens
verksamhet.
• tar beslut om taxor och avgifter
• tar beslut i ärenden som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen (som det står i kommunallagen).
På kommunens hemsida www.bjuv.se finns
mer information om kommunfullmäktige, kom-

munstyrelsen, nämnderna och de förtroendevalda.
Här finns också protokoll från sammanträdena i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och nämnderna.
Lämna ett medborgarförslag
Du som är folkbokförd i Bjuvs kommun får väcka
ärende i fullmäktige- ett så kallat medborgar
förslag. Ett medborgarförslag kan gälla allt som
rör kommunens verksamhet och som kommunen
ansvarar för. Det kan gälla allt från samhälls
planering, trafikfrågor till det som rör till exempel
äldreomsorg och skola.
Det får inte gälla personärenden som till
exempel en skolelev eller en person som bor på
ett äldreboende.
Tänk på att ett medborgarförslag
- ska vara skriftligt och undertecknat av en eller
flera personer
- ska innehålla namnförtydligande, adress och
telefonnummer
- får inte ta upp olika ämnen i samma medborgar
förslag
- Förslaget väcks genom att det lämnas in till
kommunstyrelsens kansli i kommunalhuset eller
vid ett sammanträde med fullmäktige.
Förslaget måste röra en angelägenhet som
kommunfullmäktige har rätt att fatta beslut om.
Mer information om medborgarförslag hittar
du på www.bjuv.se. Det går även bra att ringa till
oss på 042-458 50 00

Välkommen att
kontakta oss
På www.bjuv.se kan du följa vad som händer i Bjuvs kommun. Du kan få
information om vilken service som finns för dig som invånare samt hitta
kontaktuppgifter till tjänstepersoner och förtroendevalda.
Sociala medier
Bjuvs kommun är aktiv i flera sociala medier.
Följ oss gärna, kommentera våra inlägg och
ställ frågor.
Hjälp oss bli bättre, har du synpunkter
på hur Bjuvs kommun kan förbättras? Berätta det för oss.
Vi har en stor och bred verksamhet som arbetar för att ge service till alla
invånare. Därför är det viktigt att för
oss att få veta om det är något som du
tycker fungerar bra eller något som kan
förbättras. Vi tar emot, dokumenterar
och följer upp alla synpunkter som kommer in. Du kan lämna synpunkter på
www.bjuv.se eller på en särskild blankett.

Kontakt
Adress: Mejerigatan 3,
Box 501, 267 25 Bjuv
Öppettider:
Måndag-torsdag klockan 8-16.30,
fredag 8-16.
Telefonnummer
kontaktcenter: 042-458 50 00
Webbplats: www.bjuv.se
E-post: info@bjuv.se
Du kan också chatta med oss
Du vet väl om att du kan chatta med
oss och få svar på de vanligaste frågorna.
Vi har öppet under våra ordinarie
öppettider. Chatten hittar du på
www.bjuv.se
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Nu händer det grejer i Billesholm
I december stannar persontågen i
Billesholm igen. Då kan du enkelt
resa söderut till Malmö och sedan vidare mot Köpenhamn.

Billesholm och vad tycker du ska utvecklas?
Håll utkik på www.bjuv.se/billesholmtagplats
för den senaste informationen.
Här kan du läsa om några av de projekt som
är på gång i Billesholm.

Detta kommer att betyda mycket för Billesholm och därför påbörjar vi redan nu förberedelserna. Projektet kallar vi för Billesholm Tag
Plats. Fokus under året ligger på att rusta upp
området runt stationen, tunneln, stationshuset
och vägen upp mot centrum. I flera av delprojekten behöver vi din hjälp, vad tycker du om

Stationstunneln
För några år sedan byggdes stationstunneln vid
det gamla stationshuset i Billesholm. Nu vill vi
utveckla denna och göra den både snyggare och
tryggare. Bättre belysning har kommit på plats
och i oktober 2019 genomfördes en workshop
med elevrådet på Jens Billeskolan om färgsätt-

ningen, vilket kommer att resultera i att tunneln målas invändigt inför trafikstarten.
Stationsområdet
När tågen stannar i Billesholm kommer orten
få en ny Pågatågsstation och mer kollektivtrafik. Bussar och tåg kommer att mötas på en
plats - ett resecentrum invid stationen. Under
året kommer Trafikverket att påbörja sitt arbete
med att färdigställa perronger och spår. Därefter tar kommunen över och startar sin ombyggnation av stationsområdet med bland annat ny
busshållplats och pendlarparkering.

Billesholms gård (Gröningen)
På platsen pågår bygget av sammanlagt 130
lägenheter. Inflyttning i den första etappen
skedde i juli 2020. Mer information om lägenheterna och var du kan ställa dig i kö hittar
du på www.bjuv.se. I anslutning till de nya
bostäderna planerar kommunen en ny lekplats.
I september 2019 höll landskapsarkitekter en
workshop med förskolebarn där de fick rita
och berätta om sina idéer till den nya lekplatsen. Barnens idéer ska nu omsättas till ritningar
så att lekplatsen kan byggas när bostäderna är
färdiga.

När behöver jag
bygglov?
Du behöver bygglov om du ska bygga ett nytt hus eller bygga till det du redan
har. Du kan också behöva bygglov om du vill ändra utseende på ditt hus, bygga
murar och plank, sätta upp skyltar och en del annat.
Om du vill bygga något får detta inte göras på ett
sätt som medför fara eller problem för till exempel dina grannar. Det du vill göra får inte heller
gå emot de planer som finns för hur området ska
utvecklas. Därför behöver du ofta bygglov.
Kontakta oss på byggnadsförvaltningen för
att ta reda på vad som gäller för just din fastighet.
E-post: bn@bjuv.se
Telefon: 042-458 50 00. Våra telefontider
hittar du på www.bjuv.se
Ditt hus berättar en historia
Kulturmiljön är nästan allt vi ser omkring oss.
Det är miljöer som människan har format;
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städer, byar och landskap. Kulturmiljön är en
viktig pusselbit för att förstå hur samhället vuxit
fram. Kulturarvet tillhör oss alla. Enligt lag ska
kulturmiljön skyddas och bevaras samtidigt som
den ska användas och utvecklas. Ditt hus kanske har särskilda karaktärsdrag som berättar en
historia. Då är det viktigt att du är varsam när
du vill renovera, restaurera eller bygga om. Det
kan handla om att använda rätt material och
färgsättning eller att ta tillvara på detaljer och
utsmyckningar. På byggnadsförvaltningen ger
vi gärna råd om hur du kan rusta ditt hus utan
att dess kulturvärden går förlorade. Ett hus i ett
välbevarat skick är oftast de mest attraktiva!

Bjuvs kommun fortsätter
utvecklingen av Sellebergaområdet
I maj 2019 köpte Bjuvs kommun 116 hektar mark av Findus
och inledde arbetet med att
omvandla den till framtidens
bostadsområde i Bjuv.

Under 2020 har ett planprogram för området
tagits fram och arbetet med den första detaljplanen har påbörjats. Under året som kommer planeras gator, torg och grönytor som kommunen
måste bygga innan det är dags för bostäder på
området.

Även om det kommer att dröja några år
innan de första bostäderna är inflyttningsklara
händer det mycket annat på området redan nu.
Bland annat har en ny grillplats kommit på plats
i Sellebergaskogen och ett flertal verksamheter
har etablerat sig i de byggnader som ingick i

kommunens köp. Utöver det arbetar kommunen
vidare med att tillgängliggöra det vackra området
vid Vege å för både invånare och besökare.
All information om projektet och vad som
händer på området hittar du på www.bjuv.se/
selleberga.

Grattis till ditt nya boende! Våra
veteraner hjälper dig gärna med:
• Städning
• Trädgårdsskötsel
• Måleri

• Snickeri
• Fönsterputsning
• ...och mycket mer!

042 – 24 48 20|helsingborg@veteranpoolen.se
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Massor att hitta på för
både yngre och äldre
Som nyinflyttad har du en helt ny kommun att upptäcka. Här finns massor att hitta på, i alla tre kommundelar.
Gruvmuséet
Vill du veta mer om Bjuvs spännande historia
ska du besöka Gruvmuséet. Utställningen på
muséet berättar historien kring gruvdriften i
Bjuv, Billesholm och Ekeby. Muséet ligger i
gamla maskinhallen och flera tidstypiska miljöer
är uppbyggda, till exempel ett gruvarbetarhem
och gamla badhuset i Billesholm. 2018 tillkom
en ny geologisk avdelning som berättar om varför det blev kol just här.
Muséet är öppet under juni-augusti. Vill du
besöka muséet utanför säsongen kan du boka
visning. Läs mer på www.bjuv.se.
Biblioteken
Vi har bibliotek i Bjuv, Billesholm och Ekeby.
Här kan du låna böcker, e-böcker, ljudböcker,
film, musik, TV- och datorspel, tidningar och tidskrifter. Det finns datorer att surfa på och vi har
fritt wi-fi på alla biblioteken. Det finns studieplatser och möjlighet att kopiera och skriva ut.
För barn och unga har vi aktiviteter vissa
eftermiddagar och helger och särskilt på skol6

loven. För vuxna har vi språkcafé, stickcafé,
novellcirklar och flera andra aktiviteter.
Biblioteket i Billesholm är meröppet. Det
innebär att det går att besöka biblioteket utanför öppettiderna. För att få tillträde till biblioteket under obemannade tider måste du vara över
18 år. Ta med giltig legitimation till biblioteket
i Billesholm för att registrera dig som meröppetanvändare.
Läs mer om oss på www.bibliotekfh.se. Här
hittar du också våra aktuella öppettider.
Besök vår nationalpark
Vår nationalpark Söderåsen ligger runt hörnet
och är ett populärt utflyktsmål. Här hittar du
riktig vildmark med urgammal skog, höga
branter och hemlighetsfulla mörka vatten.
Simma och bada
Under sommarsäsongen har populära Friluftsbadet i Bjuv öppet. Här finns tre bassänger för
små och stora samt en kiosk och stora grönytor.
Under höst, vinter och vår är simhallen på Jens

Billeskolan öppen. Här kan du motionssimma,
gå på simskola eller bada tillsammans med familjen. Vi har även särskilda aktiviteter under loven.
Kulturskolan
Missa inte att anmäla dig till Kulturskolan
som utvecklas med ett allt större utbud där det
bland annat finns kurser i olika musikinstrument, dansmix, konst, ensemble/orkester,
teater och keramik. Kurserna sträcker sig
10-14 veckor per termin. Välkommen med
din anmälan. Information om Kulturskolans
kurser hittar du på www.bjuv.se/kulturskolan.
Föreningar
Bjuv är en kommun med ett rikt föreningsliv. Här
finns allt från amerikansk fotboll till innebandy
och ridning. Bjuvs kommun arbetar aktivt för
att ha ett varierat föreningsliv med något för alla
med olika hobbys och intressen. Kanske vill du
starta en helt egen förening? På hemsidan hittar
du föreningsregistret och regler för föreningsstöd,
för mer information besök www.bjuv.se.

Träffpunkter
Som senior är du hjärtligt välkommen till oss
för att träffa andra härliga människor på en god
fika eller delta i någon aktivitet.
Det kostar inget att besöka oss, du betalar
bara för fika och vissa aktiviteter eller arrangemang.
Du får gärna komma med idéer, förslag
på aktiviteter eller hjälpa till som volontär på
någon av våra träffpunkter.
Varmt välkommen till
Hörnan, Storgatan 26, Bjuv
Solglimten, Engatan 7, Ekeby
Solskenet, Storgatan 24, Billesholm
Solträffen, Postgatan 1A Bjuv
Våra månadsprogram finns på hemsidan
www.bjuv.se eller på våra träffpunkter.
Den här tidningen trycks under hösten
2020. I skrivande stund tar vi stor hänsyn till
coronapandemin och har därför begränsad aktivitet på våra träffpunkter. Läget kan komma att
ändras, aktuell information om våra verksamheter hittar på www.bjuv.se.

Ditt nya hem!
Bjuvsbostäder erbjuder attraktiva hyresrätter i Bjuv,
Billesholm och Ekeby av varierande storlek och
utförande. Beståndet innehåller lägenheter som
passar för livets olika faser. Som hyresgäst har man
också stor möjlighet att göra det extra trivsamt och
anpassa sin bostad genom ett antal standardhöjande
tillval.
Besök vår hemsida för mer information
www.bjuvsbostader.se, där du enkelt kan registrera
dig som sökande i vårt kösystem. Du kan även välja
att besöka vår kundtjänst på Mejerigatan 1 i Bjuv, eller
ringa 042 4585150.

Välkommen!

www.bjuvsbostader.se  Mejerigatan 1  042-4585150

Paraplyprojekt Bjuv
Projektet riktar sig till dig som är ny i Sverige och har frågor om jobb, utbildning eller
behöver hjälp att komma i kontakt med olika
myndigheter. Hos oss finns studiecirklar, möjligheter att träna svenska, samhällsinformation
och dataträning. Kontakta Tuva Johansson på
042-458 56 71, tuva.johansson@bjuv.se eller
kom till mig på Lärcentrum i Bjuv.
Ung i Bjuv
I Bjuvs kommun finns det två fritidsgårdar
och ett Skolhäng, där du kan spendera din
fritid tillsammans med dina vänner och våra
härliga fritidsledare. I alla tre kommundelar är
du välkommen från det att du går i årskurs 6,
till dagen du fyller 19 år. Bjuvs fritidsgård ligger på Varagårdsskolans område, där du hittar
kommunens största fritidsgård med öppettider
som passar dig som vill hitta på saker om kvällarna. Där får du och dina kompisar plats för
att spela spel, kolla på film, dansa i vår stora sal,
spela biljard, plugga, eller helt enkelt umgås på

dina egna villkor. Ekeby fritidsgård hittar du på
Ekeby skola, där du flera kvällar i veckan kan
prata med fritidsledare, sysselsätta dig i keramiksalen, köpa lite fika och njuta av närheten till
biblioteket. Skolhänget finns inne på Jens Billeskolan i Billesholm, och är till för dig som vill
hänga kvar en stund efter skolan slutar – häng
med kompisarna, gör läxorna, ät en toast och
umgås innan du går hem för kvällen. På sommaren flyttar de flesta av fritidsledarna till vår
populära skatepark i centrala Bjuv, där du kan
låna kickbikes, skateboards och spel helt gratis,
och dessutom köpa glass och fika i vårt containerfik. Håll extra utkik under loven för vårt lovprogram som alltid innehåller roliga aktiviteter
och utflykter. Vill du påverka vad vi gör på fritidsgårdarna? Hitta en fritidsledare och berätta
vad du vill göra, vi är här för att du och dina
vänner ska få en så bra fritid som möjligt! För
att hålla koll på våra aktiviteter passar det bäst
att följa oss på instagram, @fritidibjuv, så att
du är uppdaterad på när och var vi finns. Besök
www.bjuv.se för aktuella öppettider.

SORTERAR NI
SÅ ÅTERVINNER VI
Det är vi på NSR som har hand om avfall och återvinning i din kommun.
På återvinningscentralen i Bjuv tar vi emot förpackningar, tidningar,
elektronik, farligt avfall, grovavfall, textilier och trädgårdsavfall. Tänk på
att vi inte tar emot säckar med blandat avfall, säckar måste tömmas och
innehållet sorteras. Som privatperson checkar du in med ditt körkort
eller ÅVC-kort. Som småföretagare checkar du istället in med kundkort.
Mer information och öppettider finns på nsr.se/atervinningscentraler.

Återvinningscentral Bjuv
Verkstadsgatan 3
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Vi satsar på barn och unga
Bjuvs kommun fortsätter utvecklingen av skolan och arbetet med att förbättra måluppfyllelsen.
I januari 2019 invigdes vår nya Brogårdaskola i Bjuv. Skolan
är unik eftersom den har byggt ”inifrån och ut” med verksamheten och de pedagogiska behoven i fokus. Under 2020
öppnade vi även en helt ny förskola, Kullerbyttans förskola,
på samma område.

till årskurs 9, förutom Brogårdaskolan som är en F-6 skola.
På varje skola finns också ett fritidshem där elever vistas före
eller efter skoltid. Kommunens grundsärskola är belägen vid
två skolenheter, årskurs 1-6 på Brogårdaskolan och årskurs
7-9 Varagårdsskolan.

Förskolor med olika inriktningar
Vi har förskolor i alla tre kommundelar, Billesholm, Bjuv och
Ekeby. Förskolorna har olika profiler, alltifrån Ur & Skur till
Reggio Emilia. Resultatet i olika undersökningar bekräftar att
våra verksamheter har hög kvalité.

Familjecentraler med öppen förskola och BVC
I Bjuvs kommun finns två familjecentraler, en i Ekeby och
en i Bjuv. Familjecentralerna är en mötesplats för blivande
föräldrar och familjer med barn i åldern 0-6 år. Här finns
öppen förskola, socialrådgivning , BVC och i Bjuv finns även
barnmorskemottagning. På familjecentralerna finns det flera
verksamheter under samma tak och vi arbetar tillsammans
på ett enkelt och snabbt sätt för att du ska få stöd och hjälp
att hitta lösningar. Målet är att utifrån familjens livssituation
främja god hälsa för barn, unga och föräldrar.

Grundskolor i alla kommundelar
I kommunen har vi fyra grundskolor, Brogårdaskolan och
Varagårdsskolan i Bjuv, Jens Billeskolan i Billesholm och
Ekeby skola i Ekeby. Samtliga skolor har undervisning upp

Välkommen till

Bjuvs Tennisklubb
Utsatt för brott?
Ska du vittna? Behöver
du någon att tala med?
Ring Brottsofferjouren i Helsingborg
042-13 37 00

Spelat tidigare eller nyfiken på
att prova?
Tennis och gym i egen hall på
Idrottsvägen 6 i Bjuv.

Besök oss på www.bjuvstk.se

Ring 020-90 20 90 och lämna ditt bidrag.

Önskas vittnesstöd ring: 042-28 42 00
Kullagatan 30, 252 20 Helsingborg
www.helsingborg.boj.se
info@helsingborg.boj.se
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Pg 90 20 90-0
www.barncancerfonden.se

Vill du vidareutbilda dig?
Söker du kunskap och utveckling?
Välkommen till Bjuvs Lärcentrum, kommunens vuxenutbildning. Här får du möjligheten
att utvecklas på en liten skola som präglas av
hög kompetens, flexibilitet, ett brett kursutbud
styrt av efterfrågan och en god tillgänglighet.
Våra utbildningar
Grundläggande vuxenutbildning motsvarar års-

kurs 7-9. Utbildningen är lämplig för dig som
saknar grundskolebetyg i ett eller flera ämnen
eller behöver komplettera din utländska utbildning. Du kan läsa en kurs eller flera kurser samtidigt. Undervisningen sker på dagtid.
Gymnasial vuxenutbildning riktar sig till
dig som vill ha gymnasiekompetens i en eller
flera kurser. Kurserna motsvarar kurserna på

de 3-åriga nationella programmen i gymnasieskolan. Du kan läsa en kurs eller flera kurser
samtidigt. Du kan även läsa en yrkesinriktad utbildning. Du kan läsa in en fullständig
gymnasiekompetens om du inte redan har en.
Undervisningen sker både på dagtid och på distans med handledning.
Du som är ny i Sverige och behöver lära dig

svenska är välkommen till oss för att läsa SFI,
svenska för invandrare. Du kan studera dagtid
eller kvällstid/distans. Vi hjälper dig att hitta
rätt nivå på dina studier och ser till att du får
studera i din takt.
På vår webbplats kan du hitta information
om aktuella utbildningar, betyg, prövningar och
studiemedel: www.bjuv.se/vuxenutbildning.

Trygghetsskapande arbete
Inför sommaren 2018 startades en trygghetssatsning i Bjuvs kommun med målet att stå bra
rustade inför lov och semestertider. I samband med detta anställdes en trygghetssamordnare, för
att hålla ihop och leda det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i kommunen.
– Sedan dess har trygghetsarbetet fortsatt i kommunen, bland
annat med väktarinsatser och rekrytering av trygghetsvärdar,
säger kommunens trygghetssamordnare Matthias Gustafsson.
Väktarnas arbete under skollov innebär fler vuxna ute bland
kommunens skollediga ungdomar och en möjlighet för kommunen att agera vid behov av extra tillsyn på platser och tider som
riskerar att bli problematiska. Det kan handla om ordningsstörningar, skadegörelse eller kriminell verksamhet. Men trygghetsarbetet, som pågår året runt, består av mer än så.
Nya trygghetsvärdar i kommunen
Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet drivs med
målet att skapa en trygg kommun där risken att utsättas för brott
är låg. I ett mer långsiktigt trygghetsarbete ingår kommunens nya
trygghetsvärdar. De började arbeta i kommunen i september 2020.
– Insatsen är just nu i en uppstartsfas, säger Matthias Gustafsson. Trygghetsvärdarna är i tjänst året om och arbetar både
brottsförebyggande och trygghetsskapande. Deras främsta uppgift är att jobba för ökad trygghet inom hela kommunen.

Trygghetsvärdarna kommer främst att vara synliga och närvarande i miljöer där ungdomar träffas. Deras uppgift är att vara närvarande som vuxna, vägledande och även utbildande för ungdomar.
– Ungdomarna ska känna sig säkra med trygghetsvärdarna
och tanken är att de tillsammans kommer att hitta på olika former av aktiviteter som är anpassade utefter ungdomarnas behov,
säger Matthias.
På sikt kommer trygghetsvärdarna även att genomföra insatser med en social, relationsskapande och uppsökande inriktning
och tillsyn på platser och tider som riskerar att bli problematiska.
Att vid behov skapa trygghet för äldre i utemiljöer är också en
arbetsuppgift för trygghetsvärdarna. I grunden handlar det om
att trygghetsvärdarna tar vid när andra verksamheter inom kommunen inte finns tillgängliga, exempelvis sena kvällar och till viss
del helger när fritidsgård och skola håller stängt.
Fokus på samarbete
Bjuvs kommun har en trygghetsgrupp som träffas cirka en gång i
månaden, och deltar även i Lokala brottsförebyggande rådet där

politiker, polis, räddningstjänst, bostadsbolag och tjänstemän
samlas. Kommunen samverkar även med andra aktörer exempelvis med föreningar, nattvandrare och försäkringsbolag.
– Vår förhoppning är att våra kommuninvånare och de som
jobbar här ska vilja vara med i arbetet och engagera sig i sin närmiljö, säger Matthias. Till exempel genom ett aktivt medlemskap
i en förening som ger nya bekantskaper eller en grannsamverkansgrupp som skapar en ökad gemenskap i bostadsområdet.
Nattvandrarna gör också ett fantastiskt arbete och ta gärna emot
nya medlemmar.
Trygghetsskapande insatser syftar till att öka känslan av tillit
och minimera rädslan för att utsättas för oväntade och oönskade
händelser. Kommunen har ett stort ansvar i detta.
– Vi vill att våra offentliga rum och gemensamma byggnader
ska vara säkra och trygghetsskapande i sin utformning, färg och
belysning. Vi arbetar både för att möjliggöra aktiviteter för invånare och för ett aktivt näringsliv som ger folk i rörelse och ett
tryggt samhälle, säger Matthias.
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Vi på Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar för att ge vård och omsorg
av god kvalitet. Alla äldre personer ska ha möjlighet att leva i trygghet med
värdighet och personer som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att
delta i samhällets gemenskap och leva som andra.
Hemtjänst- ett stöd i vardagen
Vi erbjuder hemtjänst med olika former av
stöd och service som ska möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar
hemma så länge du önskar. Ansökan görs till
kommunens biståndshandläggare. Även om
behovet av hjälp är stort kan du med vårt stöd
bo kvar hemma. I Bjuvs kommun kan du dessutom få kostnadsfri hjälp av en ”fixartjänst” för
att minimera fallrisker i hemmet.
Almlidens korttidsboende
På korttidsboendet får du vård och omsorg
dygnet runt under en begränsad tid. Korttidsboendet finns för dig som är i behov av till
exempel rehabilitering efter sjukhusvistelse. På
Almlidens korttidsboende finns även kommunens växelvård som är till för dig med omfattande vård- och omsorgsbehov. Genom växelvård kan närstående ges stöd och avlösning för
att de ska orka med att hjälpa, stödja och vårda
närstående i hemmet. Ansökan görs till kommunens biståndshandläggare.
Särskilt boende för dig som behöver det
För den som trots hjälp från hemtjänsten inte
klarar av att bo hemma har kommunen särskilda boenden - ett i varje kommundel. Här
finns personal som dygnet runt ger dig stöd,
vård och omsorg. På varje boende finns enhe10

ter med specifik kompetens att stödja personer
med demenssjukdom. Behovet avgör vem som
flyttar in på ett särskilt boende. Ansökan görs
till kommunens biståndshandläggare.
Dagverksamhet
Ekbackens dagverksamhet i Billesholm ger stöd
och stimulans till personer med demenssjukdom. Dagverksamhetens syfte är att bryta isolering, främja sociala kontakter och upprätthålla
funktioner som behövs för att klara den dagliga
livsföringen. Dessutom ges möjlighet till avlösning för anhörig och för att den enskilde ska
kunna bo kvar i sitt ordinära boende. Ansökan
görs till kommunens biståndshandläggare.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) vänder sig till personer
som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning. Lagen innehåller ett antal
olika insatser, till exempel bostad med särskild
service, daglig verksamhet, korttidsboende och
personlig assistans. LSS-handläggaren utreder
och fattar beslut om man har rätt till insatser
enligt LSS.
För dig med psykisk funktionsnedsättning
Socialpsykiatrins verksamheter riktar sig till
personer över 18 år som har en varaktig psykisk funktionsnedsättning. Inom Socialpsykiatrin finns dagverksamhet, boendestöd samt

kontaktperson. Ansökan görs till kommunens
biståndshandläggare.
Hemsjukvård och rehabilitering
Kommunen ansvarar för hemsjukvård och
rehabilitering. Ansvaret omfattar de kommuninvånare som inte kan ta sig till vårdcentralen.
Ansvaret gäller både personer som bor i ordinärt boende och de som bor i särskilt boende.
Färdtjänst
Färdtjänst är för dig som, till följd av sjukdom
eller funktionsnedsättning, har stora svårigheter
med förflyttning och som inte längre klarar av
att använda allmänna kommunikationer. Bjuvs
kommun har lämnat över ansvaret för färdtjänsten till Region Skåne, därmed ansöker du
om färdtjänst hos Skånetrafiken.
Måltider - vällagat och gott
Kosten och måltiderna är viktiga och har stor
betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande.
Varje dag kan vi inom äldreomsorgen erbjuda
vällagad mat. Två av kommunens tre särskilda
boenden har egna lunchrestauranger som välkomnar äldre kommuninvånare som vill äta
god och vällagad mat i sällskap med andra.
Hälsofrämjande och
förebyggande verksamhet
Genom hälsofrämjande och förebyggande arbete
erbjuder kommunen olika insatser för seniorer så
att de ska kunna behålla och förbättra sin hälsa
samt kunna hantera sin livssituation. Dessa insatser omfattar bland annat hälsofrämjande hembesök, träffpunkter, anhörigstöd och volontärarbete.

Hälsofrämjande hembesök erbjuds till
seniorer från 75 år som inte har bistånd från
kommunen. På träffpunkterna finns det sociala
och fysiska aktiviteter som till exempel seniorgympa, caféverksamhet och dagsutflykter.
Anhörigstöd vänder sig till dig som hjälper
eller stödjer någon närstående, som på grund
av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning
inte klarar vardagen på egen hand. På en av
våra träffpunkter kan man komma för att få
råd och stöd eller få möjlighet att umgås med
andra i liknande situation. Genom att vara
volontär kan du få hjälp med att hitta ett uppdrag som ger dig glädje och energi samt göra
något meningsfullt för någon annan. Syftet är
att bryta ofrivillig isolering och ensamhet.
Bolagisering av vård- och omsorgsverksamheten
Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun har
tagit beslut om att bolagisera delar av vård- och
omsorgsverksamheten. Bolaget kommer att
vara helägt av kommunen och heta Omsorg
i Bjuv AB. Övergången till bolaget kommer
att ske under 2021. För dig som brukare eller
anhörig i Bjuvs kommun kommer övergången
till Omsorg i Bjuv inte att innebära någon förändring. Vi är samma medarbetare som fortsätter att jobba i en ny kvalitetssäkrad verksamhet.
Den här tidningen trycks under hösten
2020. I skrivande stund tar vi stor hänsyn
till coronapandemin när vi planerar våra
verksamheter. Läget kan komma att ändras, aktuell information om våra verksamheter hittar på www.bjuv.se.

Foto: Rickard Johnsson/Studio-e

Det är lätt att sortera rätt
I Bjuvs kommun satsar vi på att ligga i framkant när det gäller miljöfrågor och
avfallshantering. En sak är vi särskilt övertygade om – det ska vara lätt att sortera rätt.
Det är NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) som hämtar
fastigheternas hushållsavfall i Bjuvs kommun. Bor du i villa kan
du, utöver mat- och restavfall, även få tidningar och förpackningar, trädgårdsavfall samt grovavfall hämtat direkt vid tomten.
Sortera nära ditt hem
Att källsortera är viktigt så att de olika materialen kan återvinnas.
De flesta villaägare i kommunen har valt att sortera i fyrfackskärl
hemma. En villa har då två kärl med totalt åtta olika fack, vilket
gör det lätt för dig att källsortera. Även du som bor i flerfamiljs-

hus kan enkelt sortera i eller i närheten av din fastighet.
Alla som bor och verkar i Bjuvs kommun måste sortera ut
sitt matavfall. Matavfallet rötas och blir till miljövänlig biogas
och biogödsel. Matavfallspåsarna får du av din fastighetsägare.
Bor du i villa, kontakta NSR för att få din första omgång påsar.
Återvinn och återbruka
Grovavfall är det som inte får plats i kärlen hemma, till exempel
möbler och vitvaror. Du som bor i villa kan beställa hämtning av
grovavfall vid din fastighet. Som kommuninvånare kan du även

besöka återvinningscentralen för att lämna sorterat grovavfall,
farligt avfall och trädgårdsavfall. Här kan du även lämna textilier,
möbler och prylar till återbruk. Du checkar in med ditt körkort
eller ÅVC-kort.
I Bjuvs kommun finns dessutom:
• Återvinningsstationer för tidningar och förpackningar
• Miljöbod för elektronikavfall, batterier och farligt avfall
• Samlaren för småelektronik, små batterier och ljuskällor
Vill du veta mer? Välkommen till nsr.se.

Vatten och avlopp – välkommen till NSVA
Har du frågor om ditt dricksvatten, vad du får spola ner i avloppet eller var regnvattnet tar
vägen i gallerbrunnen i gatan? Ska du bygga nytt eller bygga om, vill du anmäla en vattenläcka
eller har andra frågor om vatten och avlopp – hör av dig till NSVA.

Kundservice: 010-490 97 00, kundservice@nsva.se, läs mer på nsva.se

NSVA ansvarar för VA-verksamheten i kommunerna
Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp.

Bjud en hel familj på
mat under lunchen.
På shop.redcross.se kan du bland annat köpa ett matpaket till en familj i Syrien för 385 kronor.
Du får ett gåvobevis som du kan behålla eller ge bort. Pengarna går till rätt saker på rätt ställe. I rätt tid.

Sätt hjälpen i rörelse
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Du tog steget!
Du gjorde helt rätt !
Välkommen till Bjuvs kommun

ViVi
i Moderaterna
i Moderaternavill
villpassa
passapå
påoch
och
hälsa dig som nyinflyttad hjärtligt
välkommen till kommunen!
Du har valt alldeles rätt när du beslöt dig för att
bo och leva här i randen av Söderåsen. Vi har ett
fantastiskt läge med närheten till Helsingborg med
storstadspuls,
Öresund
och
denvackra
vackrakusten.
kusten.SamSamstorstadspuls,
Öresund
och
den
tidigt kan du ta steget ut i ett rikt friluftsliv och möta
tystnaden. Med vårt läge i Skåne kan du lätt ta dig
lokalt,
regionalt
och
utrikes.
lokalt,
regionalt
och
utrikes.

Moderaterna ii Bjuvs
Bjuvs kommun
kommun
Moderaterna

ni några
frågor
eller
funderingar
hörgärna
gärnaavaver:
er:
HarHar
ni några
frågor
eller
funderingar
såsåhör
Patric Fors
Patric Fors
070-4135162, patric.fors@bjuv.se
070-4135162, patric.fors@ bjuv.se
Ann-Charlotte Hammar Johnsson
070-5094448
070-5094448
ann-charlotte.hammarjohnsson@moderaterna.se

Vi hoppas att Du kommer
att trivas och utvecklas i vår
kommun.
Har du frågor eller
vill engagera dig i
Socialdemokraterna och i vår
kommun – hör av dig till oss.

Välkommen till Bjuv!

Brinner du för samhället runt dig, vill du vara med och förändra din
kommun? Vi i Liberalerna arbetar för en bra skola, trivsamma utemiljöer
och ett levande kulturliv.
Känner du som oss? Då är Liberalerna rätt för dig

E-post: bjuv@socialdemokraterna.se
www.facebook.com/SocialdemokraternaBjuv
Du hittar även våra representanter på
Bjuvs kommuns hemsida www.bjuv.se

Kontakta oss på bjuv@liberalerna.se
www.liberalerna.se

Välkommen till Bjuv

Sveriges bästa
boendekommun

2030!
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