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Nominera
senast den

8 april

Information till Svalöv kommuns
företagare med anledning av
corona/covid-19
Coronaviruset/covid-19 påverkar vårt näringsliv på många sätt
med ett flertal särskilt utsatta branscher som nu och framöver
går igenom ett stålbad. Näringslivsenheten i Svalövs kommun
arbetar därför med full kraft för att stötta våra företagare på
bästa möjliga sätt i den svåra situation vi befinner oss i.
Näringslivsinriktad information och nyttiga länkar upp-daterar
vi kontinuerligt på vår hemsida då förutsättningar kan ändras
fort: www.svalov.se/företagcorona

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.
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
särskilda insatser för handikappidrotten.
Det är insatser under 2019 som ska bedömas.
Nomineringar
För samtliga vandringspriser och handikappidrottsstipendiet
gäller att förslag till kandidater samt skriftlig motivering ska
vara inkomna senast 2020-04-08. Glöm inte uppge telefonnummer och/eller mail där vi kan nå den person som
du nominerat. Du ska också lämna telefonnummer och
mailadress till dig själv om vi behöver komma i kontakt
med dig.
Nomineringarna skickas till:
Svalövs kommun, Fritid, 268 80 Svalöv, eller via e-post
till margareta.persson@svalov.se, skriv ”Nominering till
vandringspris” i ärendemeningen.
Beslut
Det är Bildningsnämnden som i maj månad kommer att
besluta om vem som tilldelas respektive pris. Pristagarna
kommer att underrättas skriftligt samt då också information
om utdelningen.
Utdelning
Priserna delas ut i samband med nationaldagsfirandet i
kommunen.
Frågor
Har du frågor kontakta Niklas Fonskov via mail
niklas.fonskov@svalov.se eller telefon 0709-47 50 30.

Kontakta oss gärna på naringsliv@svalov.se med eventuella
frågor eller funderingar så fördelar, sprider och återkopplar vi
dessa så snart vi kan. Jag vill särskilt uppmana er att kontakta
oss om ni har:
· Konkreta förslag på vad vi kan göra för att hjälpa de
som har det tyngst just nu
· Personalbehov eller övertalig personal - vi bidrar gärna
med både resurser och nätverk
Tänk, som vanligt i Svalövs kommun, med både hjärta och
hjärna och fortsätt hjälpa varandra!
Det går även bra att kontakta Joakim Nilsson, näringslivsansvarig, på Svalöv kommun på telefon 0709 - 47 51 89 eller
mail: joakim.nilsson@svalov.se

Information om
coronaviruset
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/coronavirus
Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se
Region Skåne: www.skane.se
Krisinformation från svenska myndigheter finns även på:
www.krisinformation.se
Några tips om hur du skyddar dig och andra från
smittspridning:
• Stanna hemma när du är sjuk
• Var uppmärksam på symtom på covid-19
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten
• Hosta och nys i armvecket
• Undvik att röra ansiktet
• Använd handsprit

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdatum
· Skolkurator
2020-04-19
· Lärare i matematik, NO och teknik
2020-05-31
· Lärare i franska och svenska
2020-05-31
Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv
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