Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

NSVA erbjuder
driftsinformation
via SMS

Kvinnoöppet
startar igen
Efter sommarens uppehåll är det dags för Kvinnoöppet att starta upp verksamheten igen. Den 17
september klockan 10.00 är först tillfället.
Kvinnoöppet är en verksamhet för kvinnor som bor i Svalövs kommun och är mellan 18 och 67 år.
Här erbjuds gemenskap och social samvaro i trevlig miljö
samt olika aktiviteter. Dessa deltar du på om du vill. Du
kan också komma och bara ﬁka, prata lite eller bara titta
på. Under våra öppettider kan du komma och gå som du

Fredagscafé
på Solgården

Kom och njut av underhållning och ﬁka!
När: Fredag 23 augusti kl. 14.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Pris: Kaﬀe och kaka 37 kronor
Sång och musik med
Nilsson Famely.
Välkommen!

vill och kontakten med Kvinnoöppet är kostnadsfri.
När: varje tisdag med start den 17 september, kl. 10.0012.00, om inget annat anges.
Var: Carl XI gata 17, Svalöv.
Kontakt: 0418-66 52 63 (Viva/Adato) eller 0418-47 50 00
(kommunens växel).
På Kvinnoöppet ﬁnns alltid två personer i tjänst och vi som
arbetar här har tystnadsplikt.
Välkomna!

Dags att nominera och ansöka

Senast
1 sept!

Titel
Sista ansökningsdag
■ Ekonomichef
2019-08-19
■ Personlig assistent
2019-08-31
■ Kock
2019-08-31
■ Förskollärare till Torpets förskola
2019-08-31
i Teckomatorp
■ Skolsköterska på 60 % till Svalöfs
2019-08-31
gymnasium
■ Förskollärare till Ekdungens förskola
2019-09-01
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Tjänsten fungerar i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona och Svalöv, de kommuner där NSVA hanterar fakturering av VA-avgifter.
I dagsläget skickar NSVA bara driftinformation via
SMS, men det går också att registrera sin e-postadress,
då påminnelser om mätaravläsning också skickas via
e-post.
Registrera dig på www.nsva.se

Svalövs kulturpris

Nominera till Svalövs kulturpris!
Vem har med berömvärda och värdefulla insatser berikat
och stimulerat verksamhet på kulturens och folkbildningens områden? Här har du möjlighet att nominera någon
som du vill lyfta fram som ett gott exempel. Priset går inte
att söka för egen del.
Skicka din nominering till:
Svalövs kommun, 268 80 Svalöv
Märk kuvertet med "Kulturpris".
Vi vill ha ditt förslag senast 1 september.
Mer information ﬁnns här: www.svalov.se/kulturpris

Lediga jobb i Svalövs kommun

Vill du få information om driftstörningar som berör din fastighet via SMS? Registrera ditt mobilnummer. Kundnummer och anläggningsnummer hittar du på
fakturan från NSVA.

Svalövs kulturstipendium

Sök kulturstipendium!
Vill du förkovra dig eller utveckla dina talanger inom konst,
musik, teater, konsthantverk eller något annat uttryck? Då
ska du söka Svalövs kulturstipendium! Stipendiet är nu
dubbelt så stort som tidigare: 20.000 kronor. Nytt för i år
är också att du redovisar vad du har gjort för stipendiet.
Vi vill ha din ansökan senast 1 september.
Mer information och ansökningsblankett ﬁnns här:
www.svalov.se/kulturstipendium

Ont om vatten
i din brunn?
Har du en sinad brunn och behöver hämta vatten?
Kom till oss på Gata & Park, Industrigatan 6, i
Svalöv.
Tider för utlämning är
vardagar kl. 10.00–
12.00. Övrig tid går
det ej att hämta vatten. Du kan hämta
max en kubikmeter
vatten.
För mer information
kontakta:
Gata & Park
Tel 0418-47 51 23
(vardagar
kl 10.00–12.00).

Business to business

Företagsmässa i Heleneborgshallen!

2019

SVALÖVSMÄSSAN

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

Välkomna!
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