Informerar

Hitta din förening
Funderar du på att börja idrotta? Eller är du sugen på att ägna dig åt ytterligare en sport? Kanske
vill du gå en studiecirkel eller en kurs för att lära
dig språk eller dans? Då får du bara inte missa tillfället att hitta just din förening på kommunens föreningsmässa!
Lördagen den 28 oktober, klockan 10.00–14.00, har du världens chans att träffa och få information från olika föreningar
samt prova på olika sporter. Platsen är Heleneborgshallen i
Svalöv och där kommer bland annat kulturföreningar, studieföreningar och idrottsföreningar att finnas på plats. Till exempel kommer du att kunna prova på handboll, kampsport samt
dans, teater och instrument med Kulturskolan.
Det är kommunens fritidsverksamhet som arrangerar och
syftet från kommunens sida är att vara en katalysator och
länk mellan våra medborgare och föreningar. Att underlätta

Företagsfrukost

När: Onsdagen den 25 oktober, kl. 07.15-11.00.
Var: Svalövs kommunhus, fullmäktigesalen.
Program
07.15 Företagsfrukost och mingel
08.00. Stefan Larsson & Katarina Borgstrand hälsar välkommen
08.10 Lokal förankring, betydelsen av lokal kännedom
08.20 Dagens ämne – Byggboom i kommunen
08.50 Avslutning med utlottning av priser
Dagens ämne – Byggbom i kommunen
Mats Dahlberg, Linnea Widing och Fredrik Johansson
från kommunens samhällsbyggnadsavdelning berättar
om byggandet och framtidsplanerna för Svalövs kommun. Sedan något år tillbaka är trycket stort och många
- både företag och privatpersoner - önskar bygga bostäder runt om i kommunens orter. Vi kommer att få höra om
samarbetet med HSB och Midroc för tomten Lantlyckan i
Svalövs tätort och om samarbetet med KlaraBo, som vill
bygga runt 50 hyresrätter i kommunen.
Ryktet går att tomterna och industrimarken håller på att
ta slut. Stämmer detta? Detta och mycket mer får ni ta
del av på företagsfrukosten.
Anmäl dig till:
Katarina Borgstrand, 0418-47 53 20,
katarina.borgstrand@svalov.se
Magdalena Szalay, 0418-47 50 73,
magdalena.szalay@svalov.se
Vi behöver din anmälan senast den 23 oktober.
Varmt välkommen!

kontakten mellan parterna helt enkelt. Kommunens representant för arrangemanget är Fritid Svalöv och vi hoppas att
svalövsborna tar tillfället i akt att besöka mässan för att se
vad kommunens olika föreningar har att erbjuda.
– Vi hoppas att det kommer många besökare och alla,
både unga som gamla, är varmt välkomna på mässan. Mäs�san är verkligen ett bra tillfälle för kommuninvånare att hitta
sin framtida förening samt för föreningarna att träffas och
skapa samarbetsmöjligheter med varandra, säger Yousef
Abo-Sharkh.
När: lördagen den 28 oktober, kl. 10.00–14.00.
Var: Heleneborgshallen, Svalöv.
Har du frågor om mässan, vänligen kontakta:
Yousef Abo-Sharkh
Tel: 0709 - 47 52 55
E-post: yousef.abo-sharkh@svalov.se
Varmt välkommen!

Dialogmöte

Nu är två av totalt fem dialogmöten avklarade. Ett
i Kågeröd i förra veckan och ett i Röstånga igår.
Nu återstår det möten i Teckomatorp, Billeberga/
Tågarp och i Svalöv.
Ta chansen att var med och påverka och föra fram dina åsikter och tankar kring fritiden i kommunen för det kommande
5-10 åren. Diskussionerna kommer att sammanställas och
ligga till grund för vidare arbete med skapandet av ett Idrottspolitiskt program. Dina synpunkter och åsikter är viktiga och
vi hoppas att du har möjlighet att vara med på något av våra
dialogmöten.
Inbjudan riktas till alla idrotts- och motionsutövare i Svalövs
kommun. Vare sig du är: aktiv inom eller utanför föreningslivet, vardagsmotionär, ung, gammal, elitidrottare eller den
soffsittande idrottsintresserade.
Varmt välkomna att vara med och forma framtidens fritid och idrott i vår kommun!
Niklas Fonskov, fritidschef
Anmäl dig till: margareta.persson@svalov.se
Återstående dialogmöten
Möte 3: Teckomatorp Torsdag 19/10, kl. 18-20
Var: TSK:s klubbstuga, idrottsplatsen, Teckomatorp
Anmälan: senast tisdag 18/10
Möte 4: Billeberga/Tågarp Onsdag 25/10, kl. 18-20
Var: Billeberga församlingshem, Prästvägen 3, Billeberga
Anmälan: senast tisdag 23/10
Möte 5: Svalöv Torsdag 26/10, kl. 18-20
Var: Kommunhuset, Svalöv. Herrevadsgatan 10, Svalöv
Anmälan: senast tisdag 24/10

Stort tack!

Svalövs kommun vill rikta ett stort tack till alla
besökare och till alla fantastiska och engagerade
utställare som gjorde Svalövsmässan 2017 till en
succé.
– Det var två intensiva och fantastiska mässdagar vi fick
uppleva och det var riktigt kul att mässan var välbesökt. Jag
vill rikta ett stort tack till alla utställare samt besökare och
jag vill också rikta stort tack till alla medarbetare för ett fantastiskt arbete under mässdagarna… tack! säger Katarina
Borgstrand, näringslivs- och turismchef.
Under mässans två dagar kom det cirka 2 500 personer
och besökarna hade möjlighet att träffa cirka 90 utställare
från olika branscher samt ta del av intressanta föreläsningar
av bland annat rallydrottningen Annie Seel och Jesko von
Koenigsegg. I anslutning till mässan arrangerades det också
en mini-bomässan där kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp,
Svalöv, Åstorp och Örkelljunga visade upp sig.
Vinnarna i tipsrundan:
Presentkort från ICA Supermarket Svalöv (värde 500 kr)
Anna Johansson, Svalöv
Irene Bengtsson, Lund
Presentkort från Kom och Landa (värde 350 kr)

Kjell Ahlquist, Svalöv
Lars-Åke Bengtsson, Lund
Presentkort från Svalörten (värde 200 kr)
Annika Böe
Gustaf Ergeer, Kristianstad
Presentkort från Lucy’s Diner (värde 160 kr)
Britt Jönsson, Teckomatorp
Josefin Bengtsson, Ystad
Presentkort från Hanksville Farm (värde 110 kr)
Göran Nilsson, Svalöv
Hans-Åke Nilsson, Kågeröd
Utöver dessa vinster fanns det 60 vinster (à 2 biljetter) med
biobiljetter till Black Light i potten (värde 200 kr). Dessa har
skickats ut till de lyckliga vinnarna.

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Onsdagscafé på Solgården
Den 25 oktober kl 14.00 är det dags för Onsdagscafé
på Solgården. Det blir sång och musik med Bengt och
Ingvar. Kaffe och kaka serveras till ett pris av 50 kr.
Varmt välkomna!

Kulturkalaset
20-22 oktober

Program
FREDAG
17.00–18.00: Konstmingel
Kulturpriset visas.
Arrangör: Svalövs bibliotek
Var: Svalövs bibliotek. Entré: Gratis
18:00: Drömimprovisation
Berätta din dröm eller hör någon annan berätta sin och
se den sedan improviseras fram på ett fantasifullt och
drömskt sätt av musik- och teaterelever. Drömimprovisation är ett interagerande med publiken där både
skratt, diskussioner och igenkännande tar plats.
Ålder: Från lågstadiet och uppåt. Även för vuxna.
Arrangör: Fridhems folkhögskola
Var: Fridhems folkhögskola
Entré: Gratis
LÖRDAG
11.00–13.00: Konstworkshop
Med Susanne Jardeback. Måla baklänges! Tänk tvärtom! Glasmåleri på små rutor som tillsammans kommer
att bilda ett lapptäcke. En del av Bästa biennalen.
Arrangör: Svalövs bibliotek
Var: Svalövs bibliotek
Rekommenderad ålder: 9-15 år
Entré: Gratis
12.00: Författarbesök
Med Set Mattsson. Set Mattsson är bland annat känd
för sin lysande trilogi Ondskans pris, Svekets offer och
Fruktans tid som utspelas i Malmö på1940-talet. Hans
senaste bok heter Så länge min bror andas och är en
historisk thriller om danska judars flykt till Sverige 1943.
Arrangör: Svalövs bibliotek.
Plats: Svalövs bibliotek.
Entré: Gratis
14.00 (35 min): Båtjazz och släppfest
Häng med på en seglats med Emma and the Jazzcrusaders, fyra fantastiska jazzmusiker som för skutan i
hamn. Dessutom släpper de sin nya skiva i samband
med föreställningen!
Arrangör: Svalövs bibliotek.
Var: Fridhems folkhögskola, i nya musikhuset.
Rekommenderad ålder: från 5 år.
Gratis biljetter hämtas på Svalövs Bibliotek. Obs! begränsat antal platser.
17.00–20.00: Ung Arena - Talang 2107.
Välkomna till Ung Arenas första talangjakt med många
fantastiska dansare och sångare som både tävlar och
uppträder.
Arrangör: Ung Arena
Var: Heleneborgshallen i Svalöv
Entré: 100 kr/vuxen. Barn under 15 år 50 kr. Förköp 80/
30 kronor för vuxen/barn fram till den 20 oktober. Swisha till 070-762 08 23, skriv namn i meddelandefältet.
SÖNDAG
15.00: Kulturskolans krysskonsert.
Musikcafé med tipsfrågor. Kulturskolan spelar och publiken fikar och svarar på tipsfrågor om musikstyckena.
Arrangör: Kulturskolan i Svalöv och Kulturskolans föräldraförening.
Var: Linåkerskolan i Svalöv.
Entré: Gratis
Annat som händer under kulturkalaset
Utställning på Galleri Tvättstugan
med konstnärerna Åsa Canbäck (skulptur), Ulf Gyllenspetz (måleri), Barbro Linder (bildväv), Eva Nelander
Juntunen (textil).
Var: Galleri Tvättstugan, Kamrervägen 5 Billeberga.
Öppettider under Kulturkalaset: 12.00-16.00.
Entré: Gratis
Info: Eva Nelander Juntunen: 0418 431245
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