Informerar

Från fritidschef till chef över sin egen fritid

Sommarnatur i Svalövs kommun
Forsärlan häckar i rena och strömmande vattendrag. Den
kan skådas både i Saxån i söder och på Söderåsen i norr.
Välkommen ut i sommarnaturen!

Text: Charlotte Lundberg. Foto: Thomas Arnström

Fler bussturer till Skäralid under
sommaren

Björn Svensson avtackades ordentligt på sin sista arbetsdag, inte minst av utb.chef Kerstin Lingbrant och kommunchef Fredrik Löfqvist

Att möta människor av så många olika slag, kommer han att sakna. Att tjänstetelefonen ringer stup i kvarten, kommer
han inte att sakna. Efter 29 år i Svalövs kommuns tjänst går fritidschef Björn Svensson i pension.

Det som väntar allra först när Björn Svensson loggat ut
från sin dator på Svalövs kommun för sista gången, är vad
han själv beskriver som ”traditionella semesteruppgifter”.
Alltså fixa i trädgården, kitta fönster, kanske öppna en burk
målarfärg och dra några penseldrag.

Onsdagen den 22 juni var sista arbetsdagen. Då avtackades Björn Svensson rejält i fullmäktigesalen, med presenter,
blommor, tal och kramar. Kerstin Lingebrant, utbildningschef,
har uppskattat Björn som medarbetare.

Men, han vill också få tid att sitta i skuggan under ett träd
och läsa Leif GW Perssons senaste bok, med en kopp kaffe
bredvid. Och packa ryggsäcken med kaffe och mackor, ta
hustrun till sällskap och ge sig ut i skogen på vandring, njuta
av fågelsång och gröna dofter. Barnbarnen kommer också
att få en chans att träffa morfar mer.

- Björn har varit här länge och jag hoppas han får en
fin tid som pensionär. Jag kommer verkligen att sakna
honom. Han är kompetent, har humor, tålamod och är uthållig.
Det finns ingenting som inte går att lösa när han är med,
säger Lingebrant.

Björn Svensson ser fram emot att bli pensionär. Fast, han
kommer säkerligen att sakna arbetet också. Hans allra första
stora uppgift, då när det begav sig i början av anställningen,
var att projektera uppförandet av Lunnahallen i Kågeröd.
Det blev också en idrottshall som avrundade hans långa
karriär – Heleneborgshallen i Svalöv.

Han vill stärka föreningslivet

Under åren som gått har hans tjänst breddats mer och mer.
Visst har det inneburit mycket arbete, men det är också bredden som gjort att han hela tiden känt att han själv utvecklats
och att jobbet aldrig gått i stå.

- Möjligheten att vara med och påverka och utveckla kommunen på en mängd olika sätt har kommit med bredden och
det har varit alldeles fantastiskt, säger Björn Svensson.
Lägg därtill att han trivts så gott som varje sekund på jobbet.

- Hade jag inte trivts så hade jag med all säkerhet inte
stannat kvar så här länge. Här är, generellt, ett bra arbetsklimat, tycker jag.

Läsa böcker, vandra, träffa barn och barnbarn och fixa med
hus och trädgård. Alltihop handlar dock om något som är
grundläggande.

- Att kunna välja när du vill göra saker och vill du inte göra
något så är det möjligtvis bara hustrun som har synpunkter.
Att få vara ledig, helt enkelt.

Ändrade öppettider

Under sommaren har receptionen för Arbetsmarknadsenheten och Försörjningsstöd ändrade öppettider.
Receptionen finns i kommunhuset och i LRF Skånes entré.
Socialtjänsten och Arbetsmarknadsenheten
i Svalövs kommun

SVALÖVS KOMMUN 268 80 Svalöv

Varje lördag och söndag fram till och med den13 aug kan
du åka buss till Röstånga och Skäralid från Landskrona
och Svalöv.
Skånetrafiken sätter nämligen in fler bussturer med linje 243
Svalöv-Röstånga på helgerna (som du inte behöver beställa i förväg). Från Landskrona kan du ta linje 240 till Svalöv,
där bussen byter nummer till 243 och fortsätter vidare mot
Röstånga busstation. Där möter linje 518 Stehag-Klippan
upp och tar dig vidare till Skäralid.
De exakta tiderna för hela resan hittar du om du söker din
resa på skanetrafiken.se eller i deras app.

Skulptursymposium i Svalöv!

Niklas Fonskov tar över som fritidschef efter Björn
Svensson i Svalövs kommun.
Han föddes i Bjuv för 52 år sedan, men är trogen Simmelsberga sedan två decennier
tillbaka. Niklas Fonskov kommer närmast från en mångårig
anställning som arenachef för
Olympiahallen i Helsingborg.
- Jag var mätt på Olympia, jag
hade under femton år haft en
mängd olika roller och kände
att jag ville göra något annat.
Och så bor jag här i kommunen
och vill vara med och utveckla och hjälpa förenings- och
idrottslivet, säger Niklas Fonskov.

Fritidschef Niklas Fornskov

Den 2 maj startade han. Fonskov ser det som en stor förmån
att få gå bredvid Björn Svensson några veckor.
Har du hunnit få idéer om något särskilt du vill göra här?
- Det är ju svårt efter bara någon månad, men jag vill stärka
föreningslivet, öka samarbetet mellan skola och föreningsliv.
Skapa samlingspunkter för spontan fritid, till exempel i form
av ett utegym eller liknande.
Öppettider- vardagar
V.26 		
29/6-1/7 		
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 		

Besöksadress: Herrevadsgatan 10

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

Telefon: 0418-47 50 00

Internationella konstnärer gästar Svalöv under några dagar.
Den 3-15 juli arrangeras Svalövs första skulptursymposium –
”North/South: Svalöv International Sculpture Symposium #1”
Läs mer på www.svalov.se

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdag
n Lärare åk 7-9, svenska
2016-06-30
n Specialpedagog/lärare åk 7-9
2016-06-30
n Musiklärare
2016-07-03
n Förskollärare till språkförskolan
2016-07-03
n Vårdlärare till Vuxenutbildningen
2016-07-08
n Danslärare
2016-07-10
n Boendestödjare
2016-07-17
n Kock - specialkost
2016-07-20
n Socialchef
2016-08-07
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se.

Fax: 0418-47 50 26

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

E-post: info@svalov.se

Webb: www.svalov.se

