Informerar

Årets Företagare och
Årets Unga Företagare 2020
På bilden syns från vänster: Tjoffe Nilsson, vice ordförande i Företagarna Landskrona-Svalöv, Göran Larsson från Söderåsens Värmeteknik AB,
Jakob Dahlström och Nils Hugo Lindström från Wermö Mark & Trädgårdsanläggning AB och Teddy Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Nu har äntligen Årets Företagare och Årets
Unga Företagare 2020 uppmärksammats
på plats i Svalöv.
Det blev en lite annorlunda och något försenad
ceremoni på grund av corona. Årets Företagare
och Årets Unga Företagare från Svalövs kommun
uppmärksammades en första gång redan i somras,
då i Landskrona tillsammans med deras pristagare.
Den 10 februari var det dags att få uppskattning
även på hemmaplan.
Tjoffe Nilsson, vice ordförande i Företagarna
Landskrona-Svalöv, och Teddy Nilsson (SD),
kommunstyrelsens
ordförande,
gratulerade
pristagarna och överlämnade blombuketter och
lokalt tillverkad keramik från Bente Brosböl Hansen.
Årets företagare 2020 blev Göran Larsson
på Söderåsens Värmeteknik AB. Utmärkelsen
tilldelades med följande motivering:

Göran Larsson har med kunskap och lyhördhet
byggt upp företaget som är är auktoriserat och
certifierat för mantelrörsskarvning av fjärrvärmerör
som sin specialitet. Göran Larsson och har varit en
god förebild för företagare sedan 2004!
Årets Unga Företagare 2020 blev Nils Hugo
Lindström och Jakob Dahlström på Wermö Mark &
Trädgårdsanläggning AB! Utmärkelsen tilldelades
med följande motivering:

- en introduktion till arbetslivet
Under sommaren 2022 kommer Svalövs
kommun att erbjuda 50 sommarjobbs
platser till ungdomar.
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
2005 eller 2006 samt vara folkbokförd i kommunen.

Syftet är i huvudsak att ge skolungdomar en
introduktion till arbetslivet. Men det ger också
kommunen en möjlighet att presentera sina
verksamheter och väcka ungdomarnas intresse för att i
framtiden arbeta inom kommunal verksamhet.
Svalövs kommun följer myndigheternas
rekommendationer och riktlinjer gällande covid-19.
Detta gäller givetvis även för sommarjobben, som kan
påverkas av utvecklingen.

Stort grattis till utmärkelserna!

Läs mer om kommunens sommarjobb och hur du
ansöker på www.svalov.se/sommarjobb

Som anhörig till någon som lider av
psykisk ohälsa har man många gånger
behov av att prata med andra som befinner
sig i en liknande situation. I början av
mars 2022 startar en ny samtalsgrupp
i studiecirkelformat under ledning av
kommunens psykiatrihandläggare och
anhörigsamordnare. Du som är anhörig är
varmt välkommen att delta! Vi bjuder på
fika!

Samtalsgruppen är en sluten grupp som träffas
tillsammans med samtalsledare en gång i veckan
under totalt sex veckor. I gruppen har vi tystnadsplikt.

Sommarjobb för unga

Nils-Hugo Lindström och Jakob Dahlström har med
kunskap och idélösningar byggt upp sitt företag
Wermö Mark & Trädgårdsanläggning AB till ett ungt
framgångsrikt företag. De visar glädje i sitt arbete,
har bra kommunikation och kundrelationer. De visar
god kompetens inom trädgårdsanläggning och
entreprenad så att kunderna känner sig trygga och
nöjda.

Samtalsgrupp för dig som stöttar någon med psykisk ohälsa

I samtalsgruppen pratar vi bland annat om
anhörigrollen och om hur vi får vardagen att fungera.
Vi samtalar om ämnen som rör dig som anhörig
utifrån den situation som du befinner dig i. Alla
anhöriga har olika behov och förutsättningar, men
även mycket gemensamt. I samtalsgruppen har du
möjlighet att uttrycka dina tankar, lätta på trycket,
dela glädje och sorg med andra. Genom att prata
om våra upplevelser och erfarenheter kan vi hjälpa
varandra att se saker i ett nytt ljus. Varje möte har
ett nytt tema.

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Sommararbetet omfattar två perioder:
• Period 1: 13 juni - 4 juli
• Period 2: 11 juli - 29 juli

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars!
Besked på ansökan meddelas under vecka 17.
Vid frågor och funderingar, vänligen kontakta:
Suzana Majetic, arbetsmarknadskonsulent
Tel 0418-47 50 41
E-post: suzana.majetic@svalov.se

Kommunfullmäktige sammanträder
För att samtalsgruppen ska bli givande och alla
ska kunna komma till tals är antalet deltagare satt
till max åtta personer och det är viktigt att man
kommer varje gång. Det kostar inget att delta. Vi
följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Dag: 4/3, 11/3,18/3, 25/3, 1/4, 8/4
Tid: Kl. 10.00-12.30
Plats: Carl XI:s gata 17, Svalöv
Anmälan: senast 28/2 (max. 8 deltagare) till
anhorig@svalov.se alternativt per telefon
0418-47 54 65 eller 0418-66 52 63
Välkommen!

Seniorrestaurangerna är öppna igen!
Nu har vi äntligen öppnat upp våra Seniorrestauranger igen.

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde
på Linåkerskolan i Svalöv, måndagen den 28
februari 2022, kl. 18.30.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
• Trafikstrategi för Svalövs kommun
•	Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med
kommunallagen
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

Öppettider: måndag - söndag kl.11.30 - 12.30
Ängslyckans kök, 0418-47 52 89 • Solgårdens kök, 0418-47 51 90 • Åsgårdens kök, 0418-47 53 74
För aktuell matsedel se på kommunens hemsida, www.svalov.se eller hämta i er restaurang.
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