Informerar

Rösta i valet till
Europaparlamentet
Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet i Bryssel de kommande fem åren. Vilken
vallokal du ska rösta i framgår av ditt röstkort
som kommer i din brevlåda i början av maj.

Här kan du förtidsrösta i Svalös kommun
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Här kan du förtidsrösta

Från perioden den 8 maj till den 26 maj är det möjligt att
förtidsrösta i någon del av kommunen.
För att förtidsrösta behöver du ha med dig giltig id-handling och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du
låta någon annan person intyga din identitet. Den person
som intygar måste då visa en id-handling. Om du skulle ha
glömt ditt röstkort hemma, kan ett dubblettröstkort skrivas ut
av röstmottagarna i de ﬂesta röstningslokaler.
Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än
i din egen vallokal. Du kan förtidsrösta i en annan kommun
eller i din egen kommun på följande platser:

Här kan du rösta
på valdagen den 26 maj
■ Billeshögsskolan

(idrottshallen) i Billeberga

mellan kl 8-21
(matsalen) i Kågeröd mellan kl 8-21
■ Midgårds skola (matsalen) i Röstånga mellan kl 8-21
■ Heleneborgshallen sal B, Svalöv Norra mellan kl 8-21
■ Heleneborgshallen sal C, Svalöv Södra mellan kl 8-21
■ Teckomatorps församlingshem i Teckomatorp
mellan kl 8-21
■ Lunnaskolan

I ovanstående lokaler kan du även förtidsrösta.
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Dags att nominera
Svalövsambassadör 2019

Vi behöver din hjälp med förslag på kandidater!
Svalövsambassadör 2019
Utmärkelsen delas ut i samband med Svalövsmässan
vartannat år och på kommunfullmäktige vartannat år.
I år kommer utmärkelsen att delas ut i samband med
Svalövsmässan i september.
Kriterier för att nomineras
De som kan nomineras är personer eller föreningar
som på olika sätt i eller utanför kommunen, lyfter fram
Svalövs kommun på ett positivt sätt, sprider ett positivt
budskap om Svalöv eller gjort en god gärning alternativt
ett gott arbete. För att kunna utnämnas ska man vara
boende eller verksam i kommunen under det aktuella
året. Anställd i kommunen kan också utses.
Vem kan nominera?
Som kommuninvånare kan du nominera och ditt förslag
ska innehålla en motivering till varför den nominerade är
en bra ambassadör. Det går inte att nominera anonymt.
Förslagen på pristagare samordnas sedan av Svalövs
kommun.
Mejla ditt förslag till: gisela.christensson@svalov.se
senast den 31 maj.

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Intresserad av
en lägenhet i
SvalövsBostäders
nya hus?
AB SvalövsBostäder bjuder in till informationsmöte gällande det nya huset som är på
gång på Ryttargatan i Svalövs tätort.
Måndagen den 20 maj, klockan 18.00, anordnar SvalövsBostäder ett informationsmöte i Folkets Hus i Svalöv
för alla som är intresserade av att ﬂytta in i det nya huset
på Ryttargatan. Representanter från våra lokala mäklarbyråer, Länshem och Fastighetsbyrån, kommer att ﬁnnas på plats. Ingen föranmälan behövs.
Det var den 21 mars som SvalövsBostäder tog de första spadtagen för det nya huset och nu är byggnationen
i full gång och planerad inﬂyttning är i mitten av januari
2020.
Lämna din ansökan senast den 4 augusti
Fördelningen av de som är intresserade av kommer att
ske genom lottning ur en egen kö för just det aktuella
huset. För att vara med i lottningen behöver du lämna in
din ansökan till SvalövsBostäder senast den 4 augusti
2019. Ansökan blir bindande först när du tecknat hyresavtal. Ansökningsblanketter kommer att ﬁnnas på mötet, annars går det även att hämta på SvalövsBostäders
kontor.
Varmt välkomna!

Anhörigcafé
Är du anhörig till någon med en NPF-diagnos?
När: 27 maj kl 16.30-18.30
Var: Familjecentralen Guldkornet, Skolgatan 20, Svalöv
Entré: gratis
Anmälan: senast den 21 maj till anhörigsamordnaren,
tel 0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se

Är du nyﬁken på vad en NPF-diagnos är eller vill du lära
känna andra anhöriga som är i en motsvarande situation? Misstänker du att ditt barn eller din partner kanske
har en diagnos? Kom då och ﬁka med oss! Vi bjuder
på ﬁka.
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) –
vad är det? NPF har att göra med hur hjärnan arbetar
och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna
är ADHD, ASD/Aspergers syndrom, Tourettes syndrom
och språkstörning. Personer med NPF har ofta svårigheter med till exempel motoriken, reglering av uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, samspelet
med andra människor, inlärning och minne, att uttrycka
sig i tal och skrift.
Välkommen!

Lediga jobb
Grisfest på Solgården
Måndagen den 10 juni klockan 16.00 dukas det upp till grisfest på Solgårdens äldreboende. Det serveras grillad gris
med tillbehör samt kaﬀe och kaka och underhåller gör Diamantorkestern. Allt detta till det modesta priset av 200 kronor!
När: måndag 10 juni kl.16.00.
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Pris: 200 kr
Anmälan: via anmälningslista på Solgården
eller via telefon: 0418-47 51 94.
Sista anmälningsdag är den 27 maj!
Välkommen!

i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdag
■ Undersköterska Hemvården
2019-05-19
■ Musiklärare till Parkskolan
2019-05-19
■ Fritidspedagog/behörig lärare
2019-05-19
med inriktning Fritids
■ Förskollärare/Lärare i förskolan
2019-05-26
Svalan förskola
■ Lärare åk 1-7 till Parkskolan
2019-05-26
■ Specialpedagog/speciallärare
2019-05-28
■ Timvikarie inom Vård och Omsorg 2019-06-30
och LSS
Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.oﬀentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv
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