Informerar

North/South: Svalöv International
Sculpture Symposium #1

Sommarnatur i Svalövs kommun
Slåttergubbe eller Hästﬁbbla växer på några fä naturbeten
i kommunen. När den blommat färdigt var det dags att slå
ängen i det gamla bondelandskapet. Den har i alla tider varit
en viktig medicinal växt som går under dess latinska namn
Arnica.

Följande konstnärer deltager:
Anna Soﬁa Mååg ..................... [SWE]
Antonio Yesa ............................ [SPA]
Jo Harbort ............................... [GER]
Nigel Ross .............................. [GBR]
Robert Harding ........................ [SPA]
Sakari Matinlauri ....................... [FIN]
Timsam Harding ...................... [SPA]
Text: Charlotte Lundberg. Foto: Thomas Arnström

Första veckorna I juli arrangeras ett internationellt kultursymposium i Svalöv. Symposiet genomförs som ett samarbete mellan konstdonator John-Ove Hansson, Svalövs
kommun och Fridhems Folkhögskola. Utplacering av verken
kommer att ske efter symposiets avslutning.

När: söndag 3 juli – fredag 15 juli.
Var/plats: Svalöfs Gymnasium, Transport & Lantbruk.

Det internationella skulptursymposiet är ett konstnärligt
projekt med inbjudna konstnärer från Sverige, Finland,
Tyskland, Spanien och Storbritannien. Det är öppet för
allmänheten som ska kunna ta del av och följa den skapande processen. I anslutning till symposiet anordnas aktiviteter
och program med fokus på kultur, möten och lärande.

Läs mer om konstnärerna samt följ evenemanget via
bloggen svalovsculpture.wordpress.com, eller via facebook
genom att söka på North/South: Svalöv International Sculpture Symposium #1.
För frågor, vänligen kontakta:
Elisabet Viktorsson, kulturchef
Tel: 0418-47 51 34
E-post: elisabet.viktorsson@svalov.se
Carolina Thelin, kultursamordnare
Tel: 0418-47 51 33
E-post: carolina.thelin@svalov.se

Årets sommarblommor
är här!

Ändrade öppettider
Under sommaren har receptionen för Arbetsmarknadsenheten
och
Försörjningsstöd
ändrade
öppettider.
Vår reception ﬁnns i kommunhuset och i samma entré som
till LRF Skåne.
Öppettider- vardagar
V.26
27/6-1/7
V.27
4/7-8/7
V.28
11/7-15/7
V.29
18/7-22/7
V.30
25/7-29/7
V.31
1/8-5/8
V.32
8/8-12/8

10.00–12.00
10.00–12.00
10.00–12.00
10.00–12.00
10.00–12.00
10.00–12.00
10.00–12.00

Med vänliga hälsningar om en god och skön sommar!
Socialtjänsten och Arbetsmarknadsenheten
i Svalövs kommun

Ett säkert sommartecken är när årets sommarblommor
levereras till Tekniska kontoret i Svalövs kommun.
Årets sommarblommor består av planteringsväxter såsom
Pelargoner, Prydnadsgräs och Småpetunia. Urnplanteringar
med bland annat Jätteverbena, Petunia, Snöﬂinga och
Gyllenlack kommer även i år att sättas ut som vanligt, men
i år har vi utökat utsmyckningen med 20 stycken så kallade
blomsterkuber.
- Vi har fyra olika sorters kuber som kallas Sommarnatt,
Lavendel, Mystik samt Sommardag och i dessa kommer det
bland annat att ﬁnns växter såsom Praktvädd Sommernight,
Petunia, Snöﬂinga och Double Levander, säger kommunens
gatu- och parkchef Niklas Geidenstam.

Sex av tio skulle kunna ha överlevt

Analyser av drunkningsolyckor genomförda av Transportstyrelsen och Svenska Livräddningssällskapet visar att sex
av tio som omkommit i fritidsbåtsolyckor skulle kunna ha
överlevt om de använt ﬂytväst.
Ytterligare några hade överlevt om de hade haft möjlighet att
larma då de ﬂöt i vattnet. Av de 307 personer som drunknat
i samband med fritidsbåtar de senaste tio åren skulle alltså
185 personer kunnat ha överlevt om de använt ﬂytväst.

Plantering av växter och utplacering av kuberna i kommunens tätorter
är redan i full gång och önskar ni mer information om våra planteringar
eller de vetenskapliga benämningarna på årets växter så är ni välkomna
att kontakta vår trädgårdsingenjör
Monika Nilsson på e-post: monika.nilsson@svalov.se.
Trevlig sommar önskar Gata/Park – Svalövs kommun!

Behöver du låna ﬂytväst?

Sommarinformation från Näringsliv och Turism

Röstånga Turistbyrå
Turistbyrån i Röstånga kommer att vara öppen måndag till
fredag kl. 10-18, lördag och söndag kl. 10-15.

Lediga jobb i Svalövs kommun

Näringsliv och Turism på Svalegatan
Vi kommer att vara bemannade i stort sett alla dagar under
sommaren. Lättast att nå oss är via mejl, info@svalov.se,
eller telefon 0418-47 50 00. Det går också att besöka oss på
kontoret på Svalegatan 4F under förmiddagarna.

Titel
Sista ansökningsdag
■ Skoladministratör
2016-06-24
■ Förskollärare
2016-06-26
■ LSS Handläggare
2016-06-26
■ Frtidspedagog
2016-06-27
■ Lärare år 1-6
2016-06-27
■ Lärare åk 7-9, svenska
2016-06-30
■ Kock - specialkost
2016-07-20
■ Socialchef2016-08-07Du hittar och söker lediga jobb på
www.offentligajobb.se.

Företagsfrukost
TVi vill redan nu påminna om att ni noterar nästa företagsfrukost som är onsdagen den 24 augusti.

Till sist vill vi önska alla en riktigt skön sommar!
Hälsningar,
Katarina Borgstrand, Gisela Christensson,
Kristina Hansson och Maggie Szalay.

SVALÖVS KOMMUN 268 80 Svalöv

Räddningstjänsten i Svalövs kommun lånar gärna ut
ﬂytvästar och det kostar inget att låna. Kontakta Svalövs
kommuns växel, 0418-47 50 00, och be att få bli kopplad till
räddningstjänsten så får du veta mer.

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Besöksadress: Herrevadsgatan 10

Telefon: 0418-47 50 00

Fax: 0418-47 50 26

E-post: info@svalov.se

Webb: www.svalov.se

