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Anhörigstöd
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– ett stöd för dig som vårdar
Att stödja och hjälpa en närstående ger både glädje
och mening men kan också bitvis vara en ansträngande, ibland direkt tung och många gånger
ensam uppgift.
Den som vårdar en närstående tar ett stort ansvar och gör
en oerhört värdefull insats, men glömmer inte sällan bort
sina egna behov. I detta läge kan en blandning av ökad
kunskap, en känsla av gemenskap med andra som beﬁnner
sig i en liknande situation och olika former av kommunalt
stöd underlätta vardagen.
Svalövs kommun eftersträvar att kunna erbjuda dig som
är anhörig olika former av stöd och aktiviteter för att du ska
må bra, få kraft, inspiration och hopp. Anhörigstödet är riktat
till dig som är över 18 år och som under en kortare eller en
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Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den
26 augusti 2019, kl. 18.30.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
■ Information om genomförandet av EU-valet
■ Införande av parkeringsövervakning
Föredragningslistan med samtliga handlingar ﬁnns att
läsa på kommunens webbplats www.svalov.se, ”Handlingar, kallelser och protokoll”. Handlingarna ﬁnns också
att hämta i kommunhusets reception.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.
Ann Pettersson (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

längre period stöttar eller vårdar någon som är långvarigt
sjuk, är äldre eller som har ett funktionshinder och inte klarar
sig själv. En anhörig kan med andra ord till exempel vara en
släkting, en vän eller en granne. Att få kalla sig anhörig är
inte kopplat till hur omfattande stöd man ger, ej heller är det
knutet till om den närstående bor hemma eller på ett särskilt
boende.
Anhörigstödet formas alltid utifrån dina behov och din livssituation. Vi för inga journaler och har tystnadsplikt. Vi erbjuder till exempel stöd i form av:
■ information om olika stödformer så som avlastning i hemmet, växelvård, korttidsvistelse eller dagverksamhet
■ råd och stöd genom individuella samtal
■ samtalsgrupper där du träﬀar andra i liknande situation
■ föreläsningar

Nominera till årets
Byggnadsvårdspremie
och Miljöpris

Nu är det dags att nominera en kandidat till ovan
nämnda utmärkelser. Din nominering måste kommunen ha senast den 1 september.
Byggnadsvårdspremien delas ut som stöd, uppmuntran
och erkänsla för värdefull insats inom byggnadsvårdens område. I detta fall avses byggnadsvård i en vid betydelse, så
olika slag av byggnader kan komma ifråga och byggnadernas
närmiljö spelar också in. Byggnadens ålder är oviktig, såväl
gamla som nya och även nyproducerade. Priset består av en
metallplatta med inskription och ett diplom. Mottagaren, fysisk
eller juridisk person, ska vara bosatt eller ha verksamhet i
Svalövs kommun eller ha annan särskild anknytning hit.
Man kan ansöka själv eller lämna förslag på mottagare.
Skicka ansökan/förslag till Svalövs kommun, 268 80 Svalöv
och märk kuvertet med ”Byggnadsvårdspremium”, eller via
epost: info@svalov.se
Miljöpriset delas ut som erkänsla och uppmuntran för värdefulla insatser inom natur- och miljövård. Det kan delas ut
till enskild, skolklass, förening, företag eller annan grupp.
Men det delas bara ut till personer som är bosatta i kommunen eller till någon som har sin verksamhet här. Priset består
av en symbol för kommunens miljöarbete.
Samhällsbyggnadsnämnden utser pristagare – som kan
vara ﬂera stycken. Man kan få priset mer än en gång.
Ditt förslag ska innehålla följande:
■ Kandidatens namn, adress och telefon.
■ Beskrivning om varför kandidaten ska tilldelas miljöpriset.
■ Förslagslämnarens underskrift, namn, adress och telefon.
Skicka förslaget till: Svalövs kommun, 268 80 Svalöv och
märk kuvertet med ”Miljöpris”, eller via epost: charlotte.
lundberg@svalov.se

■ sociala

aktiviteter så som caféträﬀar
som främjar hälsa och välbeﬁnnande

■ aktiviteter

Du är alltid välkommen att kontakta anhörigsamordnaren på
telefon 0418- 47 54 65 eller på epost: anhorig@svalov.se
för att få hjälp.
Mer info ﬁnns även på www.svalov.se/anhörigstöd

Nu är det dags för
Polisens lokala
trygghetsmätning
Nu är det dags för Polisen och Svalövs kommun att genomföra den årliga lokala trygghetsmätningen. Enkäten gick ut i slutet av veckan
till slumpvist utvalda invånare i Svalövs kommun i åldern 16-85 år. Är du en av dessa så ber
vi dig att ägna en stund åt att besvara frågorna
i enkäten.
– Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av
de viktigaste underlagen vi har för att framförallt planera
det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan
polis, kommun och andra parter. Därför är vi mycket angelägna om att så många som möjligt svarar, säger Mats
Trulsson, som är ansvarig för trygghetsmätningarna hos
Polismyndigheten.
För att få större kunskap om vad medborgarna har för
uppfattning om sin boendemiljö ställs i enkäten ett antal
frågor som har betydelse för polisens och kommunens
strävan att utföra ett bra arbete.
– Vi vill till exempel veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott
eller inte under det senaste året, om du känner oro för
att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i
ditt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.
I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.
Tack på förhand för din medverkan!
Vid frågor gällande enkäten, vänligen kontakta:
Mats Trulsson,
polisinspektör
Tel: 010-56 20 200

Läs gärna mer om vad som gäller och hur du gör för att ansöka eller lämna förslag på svalov.se/stipendier.
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Företagsmässa i Heleneborgshallen!
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Fredag 27/9, kl. 10-16

Över 90 företag från olika branscher - Mattorg - Hoppborgar för de små!

Öppet för allmänheten
Lördag 28/9, kl. 10-17
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