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IFO-verksamheten kan
sjösätta viktiga projekt
Det händer mycket i
Svalövs Kommun för
närvarande. IFO-verksamheten är bara en
del, men den omfattar
många funktioner och
projekten man drar
igång är ofta tvärsektoriella, vilket innebär
många enheter i kommunen är inblandade.

är ett våldsförebyggande
12-stegsprogram för kvinnor
och män med funktionsvariationer. Syftet är att kunna erbjuda V.I.P för dessa
människor då de genom
kunskap lättare ska kunna
ta makten över sina egna liv.
Datum för start är ännu inte
satt men man beräknar att
dra igång i februari-mars.

Nyligen fick Svalövs kommun beviljat pengar av
MUCF – Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällsfrågor till ett projekt för att
minska och förebygga utanförskap i samhället. I första
hand riktar sig projektet till
unga vuxna som av olika anledningar riskerar att hamna
utanför arbetslivet och dess
sociala funktion.
För att projektet ska lyckas kommer exempelvis arbetsförmedlingen,
skolor
men också andra sektorer i
kommunen involveras. Man
beräknar att vara igång senare delen av januari, då

IFO’s kanske viktigaste roll
är att knyta samman olika
samhällsfunktioner,
verksamheter, ideella krafter och
andra goda insatser.
– Det är jätteviktigt att alla
tar ansvar för människor och
samhälle, det innebär ju inte
att kommunen avsäger sig
sitt, säger Mikael Lindberg
chef för IFO - Individ och familjeomsorgen.
Men han är mycket glad
över att kunna berätta att
Röda Korset nu gör en stor
ungdomssatsning i Svalöv
där man bland annat kommer kunna erbjuda läxhjälp
till ensamkommande barn.

Ideella föreningar viktiga

Cesar Varga och Marie Eweo är de två personer som kommer att ansvara för den nya mötesplatsen som har för avsikt
att minska utanförskap. Det nya projektet är en fortsättning
av det tidigare GPS-projektet.
man öppnar upp en mötesplats i lokalerna mitt emot
Ica Supermarket. Strävan
är att både aktörer från
kommunen och till viss del
Arbetsförmedlingen kommer finnas på plats och
man kommer kunna få vägledning och hjälp att hitta sysselsättning i olika
former eller utbildning som

skapar en bra förutsättning
för framtiden.

V.I.P.

IFO-verksamheten har samtidigt flera projekt igång
och det är nu klart att man
med medel från Socialstyrelsen haft möjlighet att utbilda 12 medarbetare från
öppna insatser i V.I.P. som

Ge inte tjuven chansen
Din intresseanmälan
är viktig för utbyggnad
av fiber på landsbygden
Nu vill Svenska Stadsnät satsa på fiber till landsbygden. Bor du på landsbygden i Svalövs kommun och är intresserad av bredbandsfiber? Då är
din intresseanmälan viktig!
Nu är många kunder anslutna till Svenska Stadsnäts fibernät i Röstånga, Teckomatorp, Billeberga, Kågeröd, Tågarp
och Svalöv och fler är på väg att anslutas.
– Vår ambition är nu att fortsätta utbygganden av fibernätet på landsbygden. För att detta ska kunna bli möjligt är
det nu viktigt att medborgarna på landsbygden anmäler sitt
intresse till oss. Ett intresse som är viktigt för att bli aktuell
för de statliga medel som finnas att söka för just utbyggnad
av bredband på landsbygden, säger Birgitta Krook Larsson,
regionchef på Svenska Stadsnät.
Anmäl ditt intresse
Under vecka 49 kommer Svenska Stadsnät att skicka ut en
intresseanmälan via post till alla hushåll samt företag på
landsbygden i Svalövs kommun. Intresseanmälan är inte
bindande utan enbart till för att mäta graden av intresse. Intresseanmälan kan även göras via deras hemsida:
www.svenskastadsnat.se/intresseanmalan.
För mer information om Svenska Stadsnäts verksamhet
och de tjänsteleverantörer som de arbetar med finns på:
www.svenskastadsnat.se.
Har du frågor är du välkommen att kontakt Svenska Stadsnät på: Tel: 020-10 00 95 eller info@svenskastadsnat.se

I samband med den mörka årstiden, med längre
och mörkare nätter ökar också bostadsinbrotten. Därför vill Polisen och Svalövs kommun ge
några konkreta brottsförebyggande åtgärder
för hur du håller inbrottstjuven utestängd från
din bostad.
– I Svalövs kommun har vi inte många bostadsinbrott,
men varje inbrott är ett för mycket. Antalet inbrott sedan
den 1 september till dags datum är totalt åtta stycken,
lika många som för samma period förra året, säger
kommunpolis Björn Johnsson.
Här följer några goda råd för att minska risken för inbrott:
n Lås och stäng ordentligt. Vädringshaspar skyddar
inte mot tjuven, stäng alltså alla fönster även på ovanvåningen. Lås fast din stege, så den inte kan användas
för att klättra upp på andra våningen.
n Lämnar du bostaden för kortare ärenden så låt Tv:n
stå på och låt lampor vara tända. Om man till exempel
har en grind och den är stängd när man är hemma så
stäng även när man är borta.
n Är du borta flera dagar så använd gärna timer till
dina lampor, TV och liknande. Låna en bil och ställ på
uppfarten om det brukar stå en bil där i vanliga fall. Be
grannar skotta och gå i snön om det har snöat och se
naturligtvis till att post och tidning inte ligger kvar i brevlådan.
n Larm är naturligtvis också bra och märkning med
exempelvis modern DNA-teknik, även kallat ”smart water”, vilket man då också tydligt skall informera om via
dekaler på utsidan av sin bostad.
– Sist men inte minst, prata med grannar och be dem
hålla koll. Anteckna bilnummer på okända bilar som rör
sig i området. Meddela gärna polisen dessa via polisen.se
och länken ”tipsa och hjälp polisen” som finns på webbplatsens startsida, säger Björn Johnsson.

Kommunen får
projektmedel
för att minska
och förebygga
utanförskap
Kommunens Individ- och familjeomsorg (IFO) har
fått beviljat ett projektanslag på cirka 2,4 miljoner
kronor från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällsfrågor, för att arbeta med vägledning
inom utbildning, entreprenörskap, arbetsmarknadsinsatser och förebygga utanförskap.
– Det här är mycket glädjande. Detta handlar om ett anslag
som vi hoppas kommer ge en energi-boost i vår strävan att
hjälpa våra kommuninvånare som saknar arbete och utbildning, säger Cesar Vargas, enhetschef IFO.
Ett första steg i projektet för kommunen är att arbeta brett
genom att bygga upp en ny plats där alla verksamheter får
möjligheten att delta i arbetet. Den nya platsen ska fungera
som ett nav för både företag, föreningar, kommunens verksamheter men även för statliga myndigheter.
– Ja, vi kommer att bjuda in och samla intresserade verksamheter för att tillsammans bygga upp en organisation
som tar sig an utmaningen. Vi tror nämligen att det finns
många goda tankar och idéer inom kommunen och vår egen
organisation, säger Mikael Lindberg, verksamhetschef IFO.
Med MUCF:s projektmedel hoppas kommunen kunna så
många frön i form av goda tankar och idéer som förhoppningsvis också längre fram skördar framgångar. Stigen är
utbildning, entreprenörskap och sysselsättning och där ledstjärnan är att utveckla egenmakt för individen.

Prova-på-turer på
Marieholmsbanan

I samband med att Marieholmsbanan och Marieholms station invigs den 11 december så
har allmänheten möjlighet att åka med prova-på-tåget mellan Teckomatorp och Eslöv.
När: Söndagen den 11 december
Var: Marieholms station, Eslöv, samt Marieholmsbanan.
Arrangör: Eslövs kommun, Skånetrafiken samt Trafikverket.
Invigningsprogram
13.00 Invigningsceremonin börjar i Marieholm.
13.50 Prova-på-turer mellan Marieholm – Teckomatorp
– Eslöv börjar gå.
14.50 Avgång för sista prova-på-tåget med slutstation
Teckomatorp.
15.00 Evenemanget avslutas.
Läs mer om evenemanget på www.eslov.se
Välkomna!
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