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Parkskolan nominerad
till Barnidrottspriset

Snart startar 
vårens V.I.P-kurser
V.I.P – Viktig Intressant Person är ett utbild-
ningsprogram som syftar till att stärka själv-
känslan.

Kursen vänder sig 
till dig som vill trä-
na på att uttrycka 
och bli medveten 
om dina känslor. 
Att dela dina åsik-
ter och erfarenheter 
i grupp sätter igång 
processer som kan leda 
till en förändring och öka självkänslan. Det blir då också 
lättare att göra bra val i olika situationer.
Information om kursen
Kursen består av 12 utbildningstillfällen. Vi träff as en 
gång i veckan och varje träff  varar i cirka två timmar. Vi 
bjuder på fi ka. Varje utbildningsgrupp består av ungefär 
sex personer. Kvinnor och män går i olika grupper.
Läs mer och anmäl dig!
Nya kurser arrangeras vår och höst. Preliminärt startar 
vårens första kurstillfälle i vecka 11. Exakt tid och datum 
meddelas senare. Läs mer om kursen samt hur du an-
mäler dig på:  www.svalov.se/viputbildning
Vid frågor och funderingar, vänligen kontakta:
Gunnel Fjell, socialrådgivare
Tel: 0418-47 53 30
E-post. gunnel.fjell@svalov.se

Parkskolan i Teckomatorp är nominerad till Barn-
idrottspriset 2019 för det hälsoprojekt som be-
drivs på skolan.
Med start 2018 startade Svalövs kommun hälsoprojektet för 
elever i årskurs 1 och årskurs 7. Ett projekt som bland annat 
innebär att barnen får ta del av pulshöjande aktiviteter tre 
morgonpass i veckan. Varje pass är 20 minuter långt.

Just hälsoprojektet på Parkskolan har utvecklats så att man 
engagerar både gammal och ung och här samarbetar sko-
lan med äldreboendet Ängslyckan. Eleverna tränar in olika
rörelser och leder sedan de äldre i lättare gympapass.

Projektet bidrar till en helhet genom dels möten och sam-
spel mellan människor med olika förutsättningar, vilket kan 
ge förståelse för våra olikheter samt förebyggande av fördo-
mar. Det visar därmed också tydligt på många möjligheter 
och vinster som idrott och rörelse kan ge utöver det fysiska. 
Allas lika värde lyfts fram på ett konkret sätt som kan inspi-
rera många.

Stort grattis till Parkskolan för nomineringen. Vi håller ock-
så tummarna för att ni går hela vägen och vinner Barnidrotts-
priset 2019. Läs mer på www.barnidr ottspriset.com.

Trafi kverket bjuder 
in till informations-
möte i Röstånga
Trafi kverket planerar att förbättra situationen för 
oskyddade trafi kanter i Röstånga och öka tätorts-
känslan.
När: torsdag 7 mars kl. 18.30
Var: Midgårdsskolans matsal, Röstånga
Genom den lokala föreningen "Röstånga tillsammans" bju-
der Trafi kverket in intresserade till ett informationsmöte. De 
kommer att berätta om sina planer för att förbättra situatio-
nen för oskyddade trafi kanter, öka tätortskänslan och till-
gänglighetsanpassa busshållplatsen Friluftsbadet.
Informationen omfattar:
� projektets tidsplan
� de åtgärder som föreslås
� vägplansprocessen
Trafi kverket bjuder på kaff e. 

Varmt välkommen!

Föredrag om 
klimatförändringar 
och bevattning
Föredraget riktar sig främst till lantbrukare och 
fokus kommer att vara på  k limatförändringar i 
jordbruket och bevattningsdammar.

När: tisdag 12 mars kl. 18.00-20.30
Var: Medborgarhuset i Eslöv, Kyrkogatan 1, Eslöv
(nära tågstationen)
Arrangör: Saxån Braåns vattenråd i samarbete med 
Svalövs kommun, Eslövs kommun, Kävlinge kommun, 
Landskrona stad och LRF
Anmälan: senast den 7 mars till:
therese.ehrnsten@landskrona.se

Sommaren 2018 var den torraste och varmaste på länge 
och kan ses som en föraning på vad ett förändrat klimat 
kan komma att innebära. Saxån-Braåns vattenråd tillsam-
mans med LRF bjuder därför in till föredrag där vi får lära 
oss mer om hur klimatförändringarna påverkar lantbruket.

Program:
kl. 18.10 Klimatförändringarnas påverkan på lantbruket, 
Louise Zetterholm, Hushållningssällskapet
kl. 19.00 Fika
kl. 19.15 Bevattning i ett förändrat klimat, Louise Zetter-
holm, Hushållningssällskapet
kl. 20.00 Bevattningspolicy och stöd, Maria Nitare och 
Jens Ratcovich, Länsstyrelsen

Välkommen!

Temakväll

”In i dimman”
Demenssjuksköterskan föreläser om demens och 
kognitiv svikt. 

När: 13 mars kl.  18.00-19.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Entré: Gratis. Först till kvarn gäller.
Kontakt: Anhörigsamordnaren, tel 0418-47 54 65 
eller anhorig@svalov.se

Välkommen!

Fredagscafé 
på Solgården

Nu är det dags för Solgårdens fredagscaféer 
igen. Två gånger i månaden fi nns det möjlighet 
att njuta av underhållning och fi ka. 

När: 8 och 29 mars kl.14.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Pris: Kaff e och kaka 35 kronor 
Gösta Svensson står för underhållningen den 8 mars.
 Den 29 mars är det Nilsson Family som sjunger och spe-
lar. 

Välkommen!

Socialtjänsten söker 
kontaktpersoner
Socialtjänsten i Svalövs kommun  söker personer 
som är intresserade av att ha uppdrag som kon-
taktperson för vuxna.

Som kontaktperson agerar du som ett stöd till personer som 
kanske inte har ett så stort nätverk eller som har eller har haft 
olika typer av problematik, så som psykisk ohälsa, missbruk 
eller psykisk funktionsnedsättning.

Är du intresserad eller vill veta mer? Kontakta socialsek-
reterare Rebecca Svensson på e-post: 
rebecca.svensson@svalov.se, eller på tel: 0418-47 50 62.

Lediga jobb 
i Svalövs kommun

Just nu söker vi 100 sommarvikarier inom vård 
och omsorg och LSS! 
Är du intresserad av att arbeta hos oss i sommar? 
Läs mer om tjänsterna och hur du ansöker på: 
www.svalov.se/jobba hos oss

Titel            Sista ansökningsdag
� Sommarvikarier till Vård och Omsorg     2019-03-31
� Sommarvikarier till LSS och       2019-03-31
   personlig assistans
� Timvikarier inom vård och omsorg       2019-03-31
   och LSS  

Vi söker även:
� Koordinator till Bemanningsenheten      2019-03-07
   i Svalövs kommun
� Biståndshandläggare, vikariat       2019-03-15
� Timvikarier och vikarier i sommar       2019-03-31
   sökes på socialpsykiatriskt boende

Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.off entligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

Elever och lärare från Parkskolan leder sittgympa på äldre-
boendet Ängslyckan. 
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