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Pressinbjudan: Skånestafetten kommer
till Svalöv
Lördag den 21 augusti är press och media välkomna till Svalövssjön för att
vara med under ceremonin när Svalövs kommun tar emot stafettpinnen från
Landskrona kommun.
2021 är friluftslivets år och för att uppmärksamma det har landshövding
Anneli Hulthén initierat Skånestafetten, som är en cykelstafett genom Skånes
33 kommuner och lika många naturreservat. Tanken med stafetten är att
inspirera till friluftsliv och visa upp vilka fantastiska natur- och kulturmiljöer
det finns i Skåne.

I samband med Skånestafetten har Svalövs kommun tagit fram ett förslag till
cykeltur som passerar våra fina naturområden. Vi vill gärna uppmuntra
kommunens föreningar, företag och invånare att cykla hela eller delar av
turen. Karta över cykelturen kommer att finnas på hemsidan.
Utöver Skånestafetten har Svalövs kommun uppmärksammat friluftslivets år
genom en rad olika informationsinsatser och aktiviteter. Varje månad har vi
presenterat ett smultronställe och det har även varit ett antal exkursioner.
När: lördagen den 21 augusti kl. 12.00-13.00
Var: parkeringen vid Månsabovägen, Svalövssjön, Svalöv

Program:
•

•
•
•

Från Landskrona kommer en delegation ledd av Torkild
Strandberg (L) kommunstyrelsens ordförande och Thorsten
Karlén, destinationsutvecklare, cyklande för att lämna över
stafettpinnen till Svalövs kommun
Kort välkomstceremoni och välkomsttal av Teddy Nilsson (SD),
kommunstyrelsens ordförande
Det bjuds på mingel och enklare förtäring från Lucy’s food truck
Avslut med cykling mot Källstorp

Vid ceremonin medverkar:
•
•
•
•

Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande
Niklas Fonskov, fritidschef
Representanter från Svalövs kommun
Representanter från föreningarna Cykelklubben Rocky i Skåne,
Söderåsens Friluftsklubb och Rävetofta orienteringsklubb

Välkomna!

Vid frågor, vänligen kontakta:
Niklas Fonskov, fritidschef
Telefon: 0418-47 50 30

E-post: niklas.fonskov@svalov.se

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder
närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda
förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det
lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 000 invånare.
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