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Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Svalövs internationella
skulptursymposium är tillbaka
Den 3-12 juli 2017 arrangeras den andra upplagan
av ”Svalöv International Sculpture Symposium”.
Konstnärer från Sverige, Spanien, Storbritannien
och Skottland samlas i Svalöv för att ge uttryck för
sin konstnärliga förmåga.
Datum: 3-12 juli

Plats: Båghallen, Svalöv

Svalöv International Sculpture Symposium arrangeras i
samarbete mellan den gamla Svalövlantbrukaren och galleristen John-Ove Hansson, Svalövs kommun och Fridhems
folkhögskola. Symposiet är en möjlighet för lokala invånare
såväl som turister att iaktta, inspireras och uppleva konstnärernas skapande process på ett sätt som andra konst- och
kulturevenemang sällan tillåter. Dessutom knyter symposiet
an till de starka kopplingar som finns mellan kultur, odling
och natur såväl som Svalövs ambition att vara en plats för
skapande.
– Svalöv International Sculpture Symposium speglar
Svalöv kommuns ambition att utveckla ett återkommande
evenemang som berikar konst- och kulturlivet både i samtid
och framtid och som samtidigt attraherar en lokal såväl som
regional publik, säger kulturchef Elisabet Viktorsson.
Bland 2017 års konstnärer återfinns bland andra Viktor
Praznik som är en av få svenska konstnärer som behär-

skar bronsgjutning, Edinburgh-baserade konstnären Andrea
Geile som med ett unikt uttryck utforskar sambandet mellan
natur, arkitektur och växter såväl som projektets kurator och
skulptören Rob Harding.
– Jag har haft privilegiet att vara med på ett stort antal symposium under åren, vilket har gett mig en hel del erfarenhet,
kunskap och kontakter. I samband med Svalöv International
Sculpture Symposium har jag haft möjligheten att bjuda in
ett antal skulptörer baserat på personlighet, skicklighet och
uttryck. Något som resulterade i ett väldigt lyckat, roligt och
okomplicerat symposium förra året och som jag hoppas blir
uppskattat och populärt även i år, säger Robert Harding.
2017 års skulpturer berikar den redan befintliga skulpturpark som anlades efter en donation från John-Ove Hansson
och utplaceras i Svalöv såväl som i andra tätorter i kommunen, vilket syftar till att erbjuda en konstupplevelse i
vardagen såväl som på utflykten. Nytt för 2017 års Svalöv
International Sculpture Symposium är att symposiet anordnas i anslutning till Båghallen för att ge besökare och turister möjligheten att uppleva den konstnärliga processen
på närmare håll och att skapa en tydligare koppling till den
befintliga skulpturparken. I anslutning till området kommer
dessutom aktiviteter med fokus på kultur, möten och lärande
att arrangeras.
Varmt välkomna!

Bild från förra årets skulptursymposium. Här är det den
skotske konstnären Nigel Ross som skulpterar i trä.
Kontakt:
Elisabet Viktorsson, kulturchef:
0418 – 47 51 34, elisabet.viktorsson@svalov.se
Carolina Thelin, kultursamordnare:
0418 – 47 51 33, Carolina.thelin@svalov.se

Vad ska den nya familjecentralen heta?
I slutet av september, i samband med Svalövsmässan, inviger vi en familjecentral i Svalövs kommun.
Vid invigningen kommer det att arrangeras ”Öppet
Hus” för allmänheten och vi kommer även att döpa
verksamheten. Till dopet vill vi därför gärna ha ditt
namnförslag!
Vad är en familjecentral?
Syftet med en familjecentral är att sätta barns, föräldrars och
blivande föräldrars hälsa i fokus. Verksamheten kommer att

vara placerad i före detta Månsaboskolans lokaler intill Linåkerskolan i Svalövs tätort.
Namnge familjecentralen
Var med och namnge den nya verksamheten. Sista datum
då vi måste ha ditt förslag är den 30 juni. Tillsammans med
namnförslaget får du gärna också kort motivera ditt namnval.
Bildningsnämnden och socialnämnden kommer i augusti
tillsammans att besluta om vilket förslag som blir det vinnande. Detta kommer att publiceras på kommunens hemsida
och i Papperstidningen Svalövsbygden.

Så här lämnar du ditt förslag
Skicka ditt förslag med vanlig post till:
Heleneborgsskolan, Box 53, 268 21 Svalöv.
Märk kuvertet ”Familjecentralen – namntävling”.
Det går också bra att lämna ditt förslag via
vårt webbformulär på kommunens hemsida:
www.svalov.se/namntävlingfamiljecentralen.
Lämna ditt förslag senast den 30 juni.

Vem blir Ambassadör 2017?

Sommarlovsaktiviteter 2017

Vartannat år, sedan 2007, har Svalövs kommun
utsett en ”Svalövsambassadör” i samband med
Svalövsmässan och nu behöver vi din hjälp med
nomineringen av 2017-års ambassadör.

Är du mellan 6-15 år så finns det massor med spännande
och meningsfulla aktiviteter att fylla sommarlovet med.
Läs mer om arrangemanget på kommunens hemsida.
Här laddar du också ner årets program. Sök på ”Sommarlovsaktiviteter 2017” i sökfunktionen eller skanna QR-koden
här intill med din mobil för att hitta informationen.
Sommarlovsaktiviteter 2017 är ett samverkansprojekt mellan Svalövs kommun,
Kulturhuset i Svalöv och andra föreningar i
kommunen. Vi önskar er ett härligt, sprudlande och aktivt sommarlov!

Kriterier för att nomineras
De som kan nomineras är personer eller föreningar som
på olika sätt i sitt utövande, i eller utanför kommunen, lyfter
fram Svalövs kommun på ett positivt sätt. För att kunna utnämnas ska man vara boende eller verksam i kommunen
under det aktuella året.

Hur nominerar jag
Som kommuninvånare kan du nominera och ditt förslag
ska innehålla en motivering till varför den nominerade är
en bra ambassadör. Det går inte att anonymt nominera.
Förslagen på pristagare samordnas av Svalövs kommun
och tilldelningen sker i samband med Svalövsmässan den
1 oktober.
Mejla ditt förslag till: katarina.borgstrand@svalov.se
Vi behöver ditt förslag senast den 30 juni!

Nu är programmet här!

Billebergadagen – årets festligaste dag i byn Lediga jobb i Svalövs kommun
Den 17 juni är det dags för Billebergadagen. Från klockan
11 till 15.30 arrangerar byns föreningar massor med roliga
aktiviteter.
Arrangör: Billeberga scoutkår, Billeberga byalag, Billeberga
GIF, Rönnebergs härads hembygdsförening och Svalövsbygdens Pastorat.
Kyrkan inleder med musikandakt och körsång kl. 11 och fortsätter sedan med musikstund varje heltimme. Varje halvtimme blir det orgelsafari.

Efter klockan 11.30 händer följande:
öppnar femkampen samt säljer grillad gris
n I församlingshemmet startar kaffeservering och på gräsplanen kan barnen roa sig vid olika hopptorn
n Brandstationen öppnar och visar brandbilen. Därifrån startar veteranmopederna sitt rally
Händer vid idrottsplatsen:
n Ungdomsfotboll från kl. 10 för P12, P13 och P15
n De nya omklädningsrummen invigs kl. 12
n A-laget avslutar med match mot Trollenäs kl. 16
Händer vid scenvagnen:
n Mingeltrolleri vid scenvagnen, kl. 12.30, med magikerparet
Dr. Hux och Mr. Flux
n Underhållning från kl. 14 med musiktrion TRENNE.
n Dagen avslutas kl. 15.30 vid scenvagnen med dagens prisutdelningar från dagens tävling.
n Scouterna

Titel			

Sista ansökningsdag

n Två

lärare i svenska/engelska/
2017-06-10
SO-ämnen till Svalöfs gymansium
n Utbildningschef			2017-06-11
n Lärare till arbetslag för årskurs 1
2017-06-12
n Förskollärare/Lärare i förskolan
2017-06-14
n Sommarvikarier till LSS		
2017-06-15
n Timvikarie till Alfabo och 		
2017-06-16
Kvarnlidens förskolor
n Sjuksköterska, dag		
2017-06-18
n SFI-lärare, vuxenutbildning
2017-06-19
n Instruktör till Fordonsprogrammet
2017-06-30
- transport vid Svalöfs gymansium
n Sjuksköterska, kväll		
2017-08-31
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se
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