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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

50 år av historia i BT Kemi-
projektets egen julkalender

Välkommen på
Företagsfrukost
Denna morgon bjuder vi på julmys med stäm-
ningsfull sång och feelgood-standup.

När: onsdag den 11 december kl. 07.15-09.00
Var: Fullmäktigesalen, Svalövs kommunhus 

Program
07.15  Företagsfrukost, musik och mingel
08.00  Teddy Nilsson & Katarina Borgstrand 
           hälsar välkommen
08.05  Luciatåg, Heleneborgsskolans kör, årskurs 4 
08.20  Teckomatorps humorfabrik
08.50  Avslutning med lottning av priser

Dagens tema – morgonmusik & feelgood-standup
Vi möts av musik direkt på morgonen från Kulturskolans 
elever i vår foajé. Därefter väntar stämningsfullt luciatåg 
i kommunfullmäktige av Heleneborgsskolans kör, års-
kurs 4.

Teckomatorps Humorfabrik
Det är aldrig för tidigt att 
ha kul och vi välkomnar 
därför Elin Nordén, Mats 
Andersson och fabrikens
senaste tillskott, Henke 
Nordberg, för en halvtim-
mes morgon-feelgood-
standup! 

Elin Nordén, ”norrländ-
skan som har svårt att 
hålla tyst” och Mats An-
dersson ”lantisen från Båstad som hittat hem i Tecko-
matorp” har båda nyligen nominerats till Region Skånes 
kulturpris av Svalövs kommun. De får sällskap av Henke 
Nordberg, ”massören och handbollstränaren som hade 
för få strängar på sin lyra och därför la till standup”.

Anmäl dig till:
Eva Ogard, 0709 - 47 50 97
eva.ogard@svalov.se
Vi vill ha din anmälan senast den 3 december.

Varmt  välkommen!

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel             Sista ansökningsdag
n Lärare, 4-6 svenska och engelska      2019-11-30
n Fritidspedagog till Billeshögsskolan      2019-11-30
   (2 tjänster)
n Växtodlingslärare till Naturbruks-      2019-12-15
   programmet – lantbruk  
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

I 24 luckor fram till jul – så tänker BT Kemi Efterbe-
handling berätta om Sveriges första miljöskandal, 
om arbetet med att städa upp efter den och om ett 
Teckomatorp utan en tyngande giftstämpel.

I julkalenderformat presenterar BT Kemi Efterbehandling 
historierna om nedgrävda tunnor, en tandlös miljölagstift-
ning, jakten på en behandlingsanläggning, en jättelik slutno-
ta, nydanande teknik, sanningen om hormoslyrdrinken och 
mycket, mycket mer under december månad.

– Man hittar julkalendern på projektets Instagram - btkemi 
med start den 1 december, säger projektledare Helena 
Svensson. 

 Bakom luckorna fi nns bild och text som i 24 delar ger följa-
ren en överblick på BT Kemi-historien genom 50 år.

– Det här är ett sätt att påminna om att BT Kemi Efterbe-
handling efter nyår går in i saneringsåret 2020 och att skan-
dalhistorien snart har nått sitt slut. Genom 24 ”luckor” får 
man både historik, en nutidsuppdatering och en blick in i 
framtiden, säger Helena Svensson.

Julbasar
på Garvaren
Daglig verksamhet bjuder in till julbasar.
När: torsdag 5 december kl 10.00-14.00
Var: Garvaregatan 4, Teckomatorp 
Hantverksmässa och fi kaförsäljning. Alla saker är handgjor-
da med fokus på återvinning.

Varmt välkommen! 

 Julcafé
på Solgården

Kom och njut av underhållning och fi ka! Det dukas 
upp 7 sorters kakor och risgrynsgröt med saftsås.
När: torsdag 12 december kl 15.00
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Pris: 100 kronor
Anmälan: senast den 6 december. Anmälningslista på Sol-
gården eller ring 0418-47 51 94 
Diamantorkestern underhåller. 

Välkomna önskar
Solgården och Handikappsföreningen! 

Fredagscafé
på Solgården

Kom och njut av underhållning och fi ka! 
När: fredag 6 december kl 14.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Pris: Kaff e och kaka 60 kronor
Viktor Semprimoznik-Vikis från Hästveda uppträder med 
ALPSK Tyrolermusik för glädje.  

Välkommen! 

Temakväll:

Framtidsfullmakt
– vad är det?
Överförmyndarhandläggaren reder ut begreppen 
och berättar om fördelarna med att upprätta en 
sådan.

När: 12 december kl 18.00-19.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, 
Svalöv
Entré: gratis
Anmälan: senast den 9 december till
anhörigsamordnaren, tel 0418-47 54 65
eller maila till: anhorig@svalov.se

Välkommen!  

Här hittar du julkalendern:
www.instagram.com/btkemi

Mats Andersson,
Elin Nordén och Henke 

Nordberg (ovan) 
står upp för Sva-

lövs kommun.
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