Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Anmäl dig till sommarens simskola på Röstånga friluftsbad

Dags att nominera
vandringspriser
och stipendium
inom idrotten

Nu tar Nordic Camping Röstånga emot anmälningar till sommarens simskola. Simskolan riktar sig
till elever som bor i kommunen och är födda mellan 2005 och 2010.

Nu är det dags att nominera kandidater inom
idrotten för prestationer utförda under 2017.
Sista nomineringsdag är den 12 april.

Simskolan är indelad i två perioder:
Period 1: 18 juni – 7 juli (ej 22/6)
09.00 Heleneborgsskolan/Montessori Svalöv
10.30 Kågeröd
Period 2: 9 juli – 28 juli
09.00 Teckomatorp
10.30 Röstånga/Billeberga/Tågarp
Avgift
Simskoleavgiften är 700 kr. I priset ingår 14/15 lektioner
med avslutning lördagen den 7 juli, för period 1, respektive
28 juli, för period 2. I priset ingår även ett säsongskort (värde 350 kr) till badet.
Anmälan senast den 1 maj
Sista datum för anmälan är den 1 maj och det är ”först till
kvarn” som gäller. Anmälan finns att ladda ner på kommunens hemsida: www.svalov.se/simskola
Anmälan skickas till: Nordic Camping Röstånga, Blinkarpsvägen 3, 268 68 Röstånga.

Hoppas att ni inom er förening har en eller ett par kandidater till något av de priser som ska delas ut. Tveka
inte att nominera någon till priserna, ju fler nomineringar
desto värdefullare blir det att erhålla priset.
Följande kategorier går att nominera till:
Bästa seniorprestation
Bästa juniorprestation
Bästa ledarprestation
Bästa idrottsprestation
Handikappidrottsstipendium

Betalning
Betalning sker via bankgiro 822-7175 Nordic Camping &
Resort samtidigt som du skickar in anmälan. Viktigt vid betalning är att du anger elevens namn och skola/period som
referens.

Ytterligare information om nomineringskategorierna och
hur ni nominerar finns på www.svalov.se

Mer information
Du kan läsa mer om simskolan 2018 på www.svalov.se/
simskola
Det går också bra att kontakta Röstångabadet på e-post:
rostanga@nordiccamping.se

Nomineringarna skickas till:
Svalövs kommun, Fritid, 268 80 Svalöv.
Eller via via e-post till margareta.persson@svalov.se.
Skriv ”Nominering till vandringspris” i ärenderaden.

Schema för polisens
mobila kontor

Lediga jobb i Svalövs kommun

I det mobila kontoret kommer polisen att ge råd
och svar på frågor från allmänheten. De tar gärna emot tips och det går också att få hjälp med
att lämna anmälningar. I stort sett ska du som
medborgare kunna göra samma saker som i en
vanlig polisreception.

Titel			
n Sommarvikarie

Var hittar du det mobila kontoret?

I Röstånga, Teckomatorp och Svalöv finns det vid
respektive orts ICA-butik
n I Kågeröd finns det vid parkeringen mitt emot Coop
n I Billeberga finns det vid scoutstugans parkering
n I Tågarp finns det på busstorget
n

Schema för polisens mobila kontor

Använd kommunens
system för felanmälan

Du vet väl att du som kommuninvånare kan lämna felanmälan inom området gata och park via vår
mobilapp?
Tjänsten når man antingen via kommunens hemsida eller
genom att ladda ner mobilappen. Med tjänsten/applikationen
kan du ta ett foto eller bifoga en fil till din felanmälan.
Följande kategorier kan anmälas via systemet:
n belysning/trafiksignal
n dagvatten och brunnslock
n gator/gång- och cykelväg/torg
n park och natur
n skadegörelse
Mobilappen för felanmälan finns att hämta för iPhone/iPad
samt Android och Windows Phone.
Applikationen är ett verktyg som gör det möjligt för dig att
påverka din närmiljö och vardag. När du anmält ett fel kan du
välja att få en bekräftelse på att ärendet har blivit registrerat.
Svalövs kommun har valt att satsa på detta system för att underlätta för dig som kommuninvånare att anmäla fel. För kommunens
verksamhet innebär systemet att vi effektiviserar felhantering och uppföljning av inkomna
ärenden på ett bättre sätt än tidigare.

Vecka 14
Onsdag 4 april
Förmiddag Svalöv
Eftermiddag Teckomatorp
Torsdag 5 april
Eftermiddag Kågeröd

Vecka 15
Måndag 9 april
Förmiddag Svalöv
Eftermiddag Teckomatorp
Tisdag 10 april
Eftermiddag Kågeröd
Onsdag 11 april
Eftermiddag Röstånga

Det kan ske ändringar i schemat i de fall något akut
händer som medför att polisen måste omprioritera
sina resurser.

After work

Efter många år med enbart företagsfrukostar
har vi beslutat oss för att testa ett nytt koncept.
I april byter vi ut frukosten och bjuder in till en
After work på Lucy’s Diner Ring Knutstorp.
Välkommen den 12 april kl 17.00!
Det blir mingel, information, mat och underhållning.
Pris 195 kronor som betalas på plats.
Anmäl dig senast 10 april till
gisela.christensson@svalov.se
Hoppas att vi ses!

Sista ansökningsdag

inom LSS		
n Personlig assistent		
n Förskollärare/Lärare i förskolan
n Beredskaps- och säkerhetssamordnare till Svalövs kommun
n Semestervikariat sjuksköterskor

2018-04-15
2018-04-15
2018-04-18
2018-04-16
2018-05-31

Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Vill du bli god man
eller förvaltare?

Nu söker vi dig som är intresserad av att bli god
man eller förvaltare för vuxna personer i behov av
hjälp och stöd.
Uppdraget som god man/förvaltare kan innefatta att:
bevaka rätt, t.ex. att bevaka huvudmannens intressen i
samband med lägenhetsförsäljning eller -avveckling, bouppteckning/arvskifte eller ansökan om exempelvis vård och
annat boende eller olika slags bidrag
n förvalta egendom, avser ekonomin i sin helhet, dvs. inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Uppdraget kan också
begränsas till att endast avse en viss del av huvudmannens
egendom som t.ex. en fastighet eller ett arv
n sörja för person, att tillse att den sociala situationen fungerar på ett tillfredsställande sätt, exempelvis genom personlig
kontakt med huvudmannen, dennes anhöriga och eventuell
vårdpersonal.
n

Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare lämnar du
en intresseanmälan till överförmyndarnämnden.
På www.svalov.se/godman kan du läsa mer om uppdraget
och ladda ner intresseanmälan.
Alla blivande ställföreträdare kontrolleras i Rikspolisstyrelsens belastningsregister samt hos kreditinstitut för uppgift
om eventuella betalningsanmärkningar.
Uppdraget är arvoderat och utbildning samt handbok erbjuds.
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