Informerar

Dags att nominera vandringspriser
och stipendium inom idrotten
Nu är det dags att nominera kandidater inom
idrotten för prestationer utförda under 2021.
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
Mer information om nomineringskategorierna och
hur du nominerar hittar du på:
www.svalov.se/idrottsnominering

Kommunfullmäktige sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i
kommunhuset, Svalöv, måndagen den 28 mars 2022,
kl. 18.30.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
• Åtgärder med anledning av situationen i Ukraina
• Införande av Ungdoms- och Seniorbiljett i Svalövs
kommun

OBS! sista dag för nominering är den 11 april.
Har du frågor, vänligen kontakta:
Niklas Fonskov, fritidschef
0418-47 50 30
E-post: niklas.fonskov@svalov.se

Påskmat ”take away” för seniorer
Måltidsservice lagar årets goda påskmat som ni
kan beställa och ta med hem, eller äta på plats i
någon av våra seniorrestauranger.
Önskar ni äta påskbuffé i någon av våra seniorrestauranger, finns den uppdukad på skärtorsdagen
mellan kl 11.30-12.30. (Begränsat antal platser –
anmäl er i förväg till kökspersonalen)
Ägg & sill
Ägg med majonnäs, räkor och dill
3 sorters sill (brantevikssill, ramslökssill & stekt inlagd sill)
Matjessilltårta
Bröd & smör
Lax & tillbehör
Varmrökt lax med dill & stenbitsromsås
Gravad lax med hovmästarsås
Västerbottenostpaj
Primörsallad med tomat, örter & spenat

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Småvarmt (värms själv hemma)
Prinskorvar och hemgjorda köttbullar
Janssons frestelse
Dillkokt potatis
Dessert
Citronpaj med färskost crème & bär

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Åhörare
ombeds dock ha den rådande risken för smittspridning
i beaktande och inte närvara vid sammanträdet vid
uppvisande av sjukdomssymptom.
Fullmäktiges sammanträden spelas in och det finns
möjlighet att ta del av information och debatt via
kommunens webbplats www.svalov.se.
I kommunhusets reception finns kallelse och
protokollsutkast att hämta.
Ingrid Ekström (SD)
Kommunfullmäktiges ordförande

Pris: 195 kronor per person
(Gäller för dig som är över 65+ och bor i Svalövs
kommun)
Förbeställning hos det kök som passar er bäst senast
8 april (med reservation för slutförsäljning).
Avhämtning på skärtorsdag, 14 april, kl.12.00 utanför
kommunens äldreboende.
Teckomatorp, Ängslyckans kök, 0418 - 47 52 89
Svalöv, Solgårdens kök, 0418 - 47 51 90
Kågeröd, Åsgårdens kök, 0418 - 47 53 74

Svårt att få din
ekonomi att gå ihop?

Sommarjobb för unga - en
introduktion till arbetslivet
Under sommaren 2022 kommer Svalövs kommun
att erbjuda 50 sommarjobbsplatser till ungdomar.

En samtalsgrupp för dig som är man
och som bor med en partner med en
demenssjukdom
Detta är en inbjudan till ett kombinerat demenscafé
och samtalsgrupp som riktar sig till dig som är
man och som bor tillsammans med en partner med
en minnessjukdom.
Du och din partner är båda två varmt välkomna att
delta i gruppen som träffas vid fyra tillfällen under april
månad. Det är kostnadsfritt att delta. Vi bjuder på fika.
Dag: 5/4, 12/4,19/4, 26/4 kl. 13.00-15.00
Plats: Svalegatan 4B, Svalöv (Ingång vid låssmeden)
Anmälan: senast 28/3 till anhorig@svalov.se eller
0418-47 54 65 alternativt till demens@svalov.se eller
0418-47 52 11
		
Välkommen!

Svalövs kommun erbjuder sommarjobb för unga
i kommunen inom barnomsorg, äldreomsorg,
föreningsverksamhet samt inom kost och städ. För att
kunna söka dessa sommarjobb måste man vara född
Visste du att du kan få hjälp av oss på 2005 eller 2006 samt vara folkbokförd i kommunen.
kommunens budget- och skuldrådgivning? Vi
finns här för dig.
Syftet är i huvudsak att ge skolungdomar en introduktion
till arbetslivet. Men det ger också kommunen en
Räcker inte pengarna till för månadens räkningar? möjlighet att presentera sina verksamheter och väcka
Har du svårt betala dina skulder? Och har du kanske ungdomarnas intresse för att i framtiden arbeta inom
en dålig överblick över din ekonomi?
kommunal verksamhet.
Vi hjälper dig att göra en budget, att planera och
prioritera dina utgifter så att du får en bättre överblick.
Vi kan också hjälpa dig med skuldsanering om det
behövs.

Sommararbetet omfattar två perioder:
• Period 1: 13 juni - 4 juli
• Period 2: 11 juli - 29 juli
Läs mer om kommunens sommarjobb och hur du
ansöker på www.svalov.se/sommarjobb

Tjänsten är helt gratis och vi har givetvis tystnadsplikt.
Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Välkommen med din ansökan senast den 31 mars!
hemsidan.
Besked på ansökan meddelas under vecka 17.
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