Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Information om
coronaviruset
Nominera
senast den

8 april

Dags att nominera till vandringspriser
och stipendium inom idrotten
Det är nu dags att nominera kandidater till olika priser inom
idrotten, sista nomineringsdag är den 8 april. 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. Detta kan också vara en bra sak
att ta upp i samband med ert årsmöte.
Bästa Seniorprestation
Sture och Berta Bondessons Vandringspris delas ut till
bästa seniorprestation utförd under 2019. För att komma
ifråga ska personen vara medlem i en idrottsförening i
Svalövs kommun och prestationen ska ha utförts inom
ramen för föreningens verksamhet under 2019.
Bästa Juniorprestation
“NST:s Vandringspris” delas ut till bästa juniorprestation
utförd under 2019. För att komma ifråga ska personen
vara medlem i en idrottsförening i Svalövs kommun och
prestationen ska ha utförts inom ramen för föreningens
verksamhet under 2019.
Bästa Ledarprestation
Sparbankens vandringspris delas ut till en ledare som ska
vara verksam inom en idrottsförening i Svalövs kommun.
Personen ska utgöra ett gott föredöme för medlemmarna
och gärna ha utfört något utöver det vanliga. Det är insatser
under 2019 som ska bedömas.
Bästa Idrottsprestation
Vandringspriset Kjells kanna delas ut till en person (senior
eller junior) som lyckats väl och därmed utfört en god
prestation i sin idrottsgren. Personen ska vara bosatt i
Svalövs kommun, men insatsen kan ha utförts antingen
inom någon förening i kommunen eller i en förening utanför
Svalövs kommun. Det är insatser under 2019 som ska
bedömas.

Vill du vara din egen
chef i sommar?
Går du i nian eller på gymnasiet och bor i Svalövs
kommun? Då har du chansen att ansöka till
UngDrive och få möjligheten att starta ditt eget
sommarföretag och delta på en grym utbildning av
riktiga företagare. Det börjar med en kickoff-vecka
den 22-26 juni.
Med ett startkapital på 1500 kr för att komma igång och
coaching av entreprenörer under hela sommaren är du i
trygga händer för att just ditt sommarföretag ska bli så bra
som du önskar. Utöver detta kommer du också få lära känna

Svalövs kommun följer utvecklingen kring coronaviruset
och covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Läget ändras kontinuerligt och vårt
råd är att du som medborgare följer utvecklingen och
rekommendationerna på följande hemsidor:
Svalövs kommun: www.svalov.se
Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se
Region Skåne: www.skane.se
Krisinformation från svenska myndigheter finns även på:
www.krisinformation.se

Handikappidrottsstipendium
Handikappidrottsstipendiet tilldelas en person eller förening
som gjort förtjänstfulla insatser inom handikappidrotten.
För att komma ifråga för stipendiet ska något av följande
kriterier vara uppfyllt:
- en person bosatt i kommunen som utfört en god
prestation inom idrotten
- en ledare som är verksam i kommunen och som gjort
insatser för integration av funktionshindrade i
idrottsrörelsen
- en förening som är verksam i kommunen och som gjort Just nu håller Söderåsens nationalparksförvaltning att göra en
del förändringar i Nackarpsdalen och kring Odensjön. Det är en
särskilda insatser för handikappidrotten.
del av arbetet med hållbar turism och man vill att fler besökare
Det är insatser under 2019 som ska bedömas.
ska upptäcka nya delar av nationalparken. Ambitionen är att
hela nationalparken ska leva. Projektet är flerårigt och görs i
Nomineringar
För samtliga vandringspriser och handikappidrottsstipendiet samarbete med Svalövs kommun.
gäller att förslag till kandidater samt skriftlig motivering ska En helt ny rastplats med flera grillar kommer att ställas i
vara inkomna senast 2020-04-08. Glöm inte uppge tele- ordning i Nackarpsdalen vid stugan. Den ersätter Odensjöns
fonnummer och/eller mail där vi kan nå den person som grillar, som tas bort. Bänkar och bord kommer att finnas kvar
du nominerat. Du ska också lämna telefonnummer och vid Odensjön och kompletteras med ytterligare sittplatser vid
mailadress till dig själv om vi behöver komma i kontakt med den nya rastplatsen i Nackarpsdalen.
För att undvika skadegörelse på vegetationen vid Odensjön
dig.
Nomineringarna skickas till: Svalövs kommun, Fritid, 268 80 och i Nackarpsdalen tas såg, yxa och ved bort. Tänk därför på
Svalöv, eller via e-post till margareta.persson@svalov.se, att ta med egen grillkol om du vill grilla!
Dessa inledande åtgärder kommer att vara färdiga till påsk.
skriv ”Nominering till vandringspris” i ärendemeningen.
Framtida planer blir att utveckla naturvägledningen i
Nackarpsdalen med mer information, ett uteklassrum, ett
Beslut
Det är Bildningsnämnden som i maj månad kommer att ”grillhus”, en temastig för barn och kanske någon form av
besluta om vem som tilldelas respektive pris. Pristagarna naturlek.
kommer att underrättas skriftligt samt då också information Läs mer och följ utvecklingen på:
ht tp://sverigesnationalparker.se /park /soderasensom utdelningen.
nationalpark/
Utdelning
Priserna delas ut i samband med nationaldagsfirandet i
kommunen.

Förändringar i Nackarpsdalen och vid Odensjön

Frågor
Har du frågor kontakta Niklas Fonskov via mail
niklas.fonskov@svalov.se eller telefon 0709-47 50 30.

Anhörigprogram
Adato
Oroar du dig över någon i din omgivning som har problem med
att hantera alkohol, missbrukar narkotika/mediciner eller har
tappat kontrollen över spel om pengar?
Vill du lära dig mer om hur du kan hantera din situation?
Anhörigprogrammet vänder sig till dig som har eller har haft
en relation med, arbetar eller har arbetat med, lever eller
har levt med en person som tappat kontrollen över spel om
pengar, alkohol-, narkotika- eller tablettmissbruk/beroende.
Anhörigprogrammet är kostnadsfritt om du bor i Svalövs
kommun.

många nya människor, utvecklas som person och framför
allt ha riktigt roligt! Tidigare erfarenhet av entreprenörskap Start för ny grupp
Nästa anhöriggrupp/program startar tisdagen den 31 mars,
behövs inte, men en vilja att lära.
kl. 17.00-20.00, på Carl XI:s gata 17 i Svalöv.
Ansök själv eller med en kompis. Lär mer om UngDrive och
hur du ansöker på ungdrive.se. Begränsat antal platser Information och anmälan
och antagning sker löpande så ansök redan idag. Sista För ytterligare information kontakta Linda Andréasson,
tel 0709-47 50 55 eller Jenny Kristinsson, tel 0709-47 52 05
ansökningsdag är den 22 maj.
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