Informerar

Dialogmöte

Nu skapar vi ett nytt
idrottspolitiskt program
Välkommen till dialogmöte gällande skapandet av
ett idrottspolitiskt program i Svalöv. Det var under
våren 2017 som bildningsnämnden i Svalövs kommun beslutade att ett Idrottspolitiskt program ska
tas fram, ett dokument som skall styra framtida
idrotts- och fritidssatsningar i kommunen.
Med anledning av detta bjuder Svalövs kommun därför in till
fem dialogmöten under oktober månad. Vi vill höra dina åsikter och tankar kring fritiden och idrotten i kommunen ur ett
5-10 års perspektiv. Exempelvis, hur bör vi prioritera? Hur vi
kan stötta och utveckla föreningslivet kommunövergripande?

Diskussionerna kommer sedan att sammanställas och ligga
till grund för vidare arbete med skapandet av ett Idrottspolitiskt program. Dina synpunkter och åsikter är viktiga och vi
hoppas att du har möjlighet att vara med på något av våra
dialogmöten, välj det möte som passar dig bäst.
Inbjudan riktas till alla idrotts- och motionsutövare i Svalövs
kommun. Vare sig du är: aktiv inom eller utanför föreningslivet, vardagsmotionär, ung, gammal, elitidrottare eller den
soffsittande idrottsintresserade
Varmt välkomna att vara med och forma framtidens fritid och idrott i vår kommun!
Niklas Fonskov, fritidschef

Möte 1: Kågeröd

Möte 4: Billeberga/Tågarp

Möte 2: Röstånga

Möte 5: Svalöv

När: torsdag 12/10, kl. 18-20
Var: Kågeröds församlingshem, Böketoftav. 4, Kågeröd
Anmälan: senast tisdag 10/10
När: tisdag 17/10, kl. 18-20
Var: Röstånga turistinformation, Nackarpsdalsv. 4,
Röstånga
Anmälan: senast tisdag 13/10

Möte 3: Teckomatorp

När: torsdag 19/10, kl. 18-20
Var: TSK:s klubbstuga, idrottsplatsen, Teckomatorp
Anmälan: senast tisdag 17/10

När: onsdag 25/10, kl. 18-20
Var: Billeberga församlingshem, Prästv. 3, Billeberga
Anmälan: senast tisdag 23/10
När: torsdag 26/10, kl. 18-20
Var: Kommunhuset, Svalöv. Herrevadsgatan 10, Svalöv
Anmälan: senast tisdag 24/10
Anmäl dig till: Margareta Persson
via mail:
margareta.persson@svalov.se

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Välkommen till

Öppet Hus med
höstmarknad
Lördagen den 7 oktober, klockan 10-14, bjuder
Svalöfs gymnasium in till Öppet Hus med höstmarknad. Träffa personal och elever på alla
våra program. Mycket att uppleva och prova
samt många utställare på plats.
Framför Svalöfs gymnasiums huvudbyggnad möts du av
en härlig Höstmarknad där du kan köpa närproducerade
grönsaker, blommor, delikatesser, presenter, goda korva,
kryddor, kakor och bröd samt mycket mer.
Du är också välkommen in i vår vackra huvudbyggnad
för att träffa elever och personal på alla våra program och
se våra olika aktiviteter. Det serveras god lunch i matsalen. Våra verkstäder är öppna på Söderhus och glöm inte
att hälsa på elever och lärare på tävlingsteknikprogrammet på Ring Knutstorp.
Vi arrangerar rundvisning bland våra kor, kalvar, får och
höns. Och missa inte att hälsa på hos alla våra smådjur
i stallarna och vår djurpark - där händer det mycket. Vår
veterinärklinik är öppen och det finns också möjlighet att
hälsa på i hundens hus.
På Felestad visar Jordbrukets-, transport- och anläggningsprogrammet sina fina maskiner. Allt ifrån traktorer,
grävmaskiner till lastbilar.
Det kommer att grillas korv och hamburgare till försäljning.
När: lördagen den 7 oktober, kl. 10.00–14.00.
Var: Svalöfs gymnasium, Rönnebergsvägen 8, 268 34
Svalöv, samt på Ring Knutstorp, motorbanan, box 112,
268 05 Kågeröd.
Det blir en fantastisk dag med mycket upplevelser.
Hjärtligt välkommen!

Polisens mobila kontor
Thomas Nilsson, Svalövs, och Anders Björnevik, NSVA, rätar ut frågetecknen gällande fakturor.

Samhällsbyggnadsfrågor engagerade många under kvällen.

Stort tack till alla som deltog
på Allmänhetens frågestund
Det var förra måndagen, den 18 september, som
kommunfullmäktige bjöd in till allmänhetens frågestund i fullmäktigesalen i kommunhuset och
upplägget för kvällen var cafébordsdiskussion.
På plats fanns ansvariga politiker samt tjänstemän från kommunledning, samhällsbyggnad, social omsorg, utbildning
och fritid, SvalövsBostäder, NSVA och Söderåsens miljöförbund.
Karl-Erik Kruse (S), kommunfullmäktiges ordförande, öppnade och välkomnade till kvällens frågestund. Detta var tredje
gången som upplägget med cafébordsdiskussion användes.
Ett upplägg som medför att fler kan komma och ställa frågor
och delta i diskussionerna som uppstår runt borden. Karl-Erik
var nöjd med kvällen och kände att det har varit en bra dialog mellan medborgare och kommun. Kvällen startade på
utsatt tid klockan halv sju och de sista kommuninvånarna
gick strax innan nio-tiden.
Till mötet kom ett trettiotal intresserade kommuninvånare
för att diskutera och ställa frågor och det bord som drog till
sig flest besökare var samhällsbyggnadsbordet. Mats Dahlberg är samhällsbyggnadschef i Svalövs kommun och var
den som kanske fick flest frågor under kvällen.
Vilken fråga eller ämne diskuterades mest under kvällen?

– Det som diskuterades mycket under kvällen var gata- och
parkfrågor och där merparten av frågorna handlade om skötselnivån på kommunens allmänna platser. Det diskuterades
även kommunens framtida tillväxt och beredskapen för detta
samt var och när det kommer att byggas i kommunens orter,
säger Mats Dahlberg.
En av besökarna var Thomas Nilsson från Svalöv och han
var också nöjd med upplägget och kvällen.
– Jag tycker upplägget och kvällen var bra. Kanske skulle
man ha två dialogmöten om året i stället för ett, säger Thomas Nilsson.
Thomas roterad bland de olika borden men stannad för en
längre stunds diskussion med Andreas Björnevik från NSVA.
Vad hade du för fråga till NSVA och fick du bra svar?
– Jag hade en fråga som gällde problem kring faktureringen mellan vår bostadsförening och NSVA. Jag fick bra svar
av Andreas och han lovade att återkoppla till oss så det var
jättebra, säger Thomas.
Att genomföra medborgardialog är ett uppdrag som Kommunfullmäktige har och detta är ett sätt att föra ett samtal
med kommunens invånare. Ambitionen är att minst en gång
om året arrangera en frågestund för allmänheten.
Svalövs kommun och kommunfullmäktige vill rikta ett
stort tack till alla som deltog – tack!

Här får du råd och tips och det går också bra att
få hjälp med att lämna in anmälningar. I stort sett
kan du göra samma saker som i en vanlig polisreception.

Här finns vi:

Vecka 39
Lördag 30/9
Svalövsmässan, kl. 10-17
Söndag 1/10
Svalövsmässan, kl. 10-17
Vecka 40
Tisdag 3/10
Förmiddag, Teckomatorp
Eftermiddag, Svalöv

Onsdag 4/10
Förmiddag, Röstånga
Eftermiddag, Kågeröd
Vecka 41
Tisdag 10/10
Förmiddag, Kågeröd
Eftermiddag, Svalöv
Onsdag 11/10
Förmiddag, Teckomatorp
Eftermiddag, Röstånga

Var hittar du det mobila kontoret?
nI

Röstånga, Teckomatorp och Svalöv finns det vid
respektive orts ICA-butik.
n I Kågeröd finns det vid parkeringen mitt emot Coop.
n I Billeberga finns det vid scoutstugans parkering.
n I Tågarp finns det på busstorget.
Det kan ske ändringar i schemat i de fall något akut
händer som medför att polisen måste omprioritera
sina resurser.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel			
n Matematiklärare till Svalöfs
gymnasium
n Gatu- och parkchef		
n Sjuksköterska dag		

Sista ansökningsdag
2017-10-08
2017-10-12
2017-11-30

Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se
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