Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Informationsmöte om
Senior Sport School
För dig som vill prova på olika aktiviteter
Är du 60+ och vill vara med på ett ”hälsoäventyr”
i vår? Välkommen till vårt öppna informationsmöte!
När: 6 februari, klockan 10.00-11.00
Var: fullmäktigesalen, Svalövs kommunhus,
Herrevadsgatan 10.
På informationsmötet tar vi även emot anmälningar till Senior Sport School.
Känner du att du vill komma ut och röra på dig lite och knyta kontakter? Vill du prova på olika aktiviteter, lära dig laga
god och nyttig mat tillsammans med andra? Då är Senior
Sport School något för dig.

Du får prova på olika aktiviteter som Senior Power-styrketräning, delta i tematräﬀar med fokus på hälsa, laga hälsosam mat, få utbildning i hjärt- och lungräddning och ta del av
intressanta föreläsningar.
Senior Sport School startar den 5 mars 2019 och kostar
300 kronor per person. Den är öppen för dig som är bosatt i
Svalövs kommun.
Senior Sport School pågår i 12 veckor och vi träﬀas två
gånger i veckan. Träﬀarna är oftast på förmiddagar mellan
klockan 10.00-12.00. På tisdagar kommer vi att ha någon
form av föreläsning/tematräﬀ och på torsdagar kommer vi att
ha någon typ av rörelse.
Senior Sport School är ett samarbete mellan Skåneidrotten, Region Skåne och Svalövs kommun.

Är du intresserad
av att arbeta som
röstmottagare?
Under våren 2019 kan det komma att hållas
två val, det ena till Europaparlamentet den 26
maj samt ett eventuellt extraval till riksdagen
under april månad. Därför rekryterar nu valnämnden personer som är intresserade av att
arbeta som röstmottagare.
I arbetsuppgifterna som röstmottagare ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot
röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens
stängning granska och räkna rösterna.
Alla personer som arbetar som röstmottagare måste genomgå en obligatorisk utbildning samt vara myndig.
Om du är intresserad av att tjänstgöra som röstmottagare under valdag eller vid förtidsröstningen anmäler
du det via formuläret på kommunens hemsida:
www.svalov.se/rostmottagare

Vid frågor är du välkommen att kontakta valadministrationen på telefonnummer 0418-47 50 00 eller via mail
info@svalov.se

LÄS MER HÄR:

www.seniorsportschool.se

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Soﬁ Andersson, Skåneidrotten
Regional samordnare för Senior Sport School
E-post: soﬁ.andersson@skaneidrotten.se alternativt telefon 010-476 57 67

Lediga jobb
i Svalövs kommun
Titel
■ Administratör

Sista ansökningsdag

till HR-enheten
Uppföljning
■ Skolkurator, 2 tjänster
■ Timvikarie/Barnskötare till Kågeröd
■ Timvikarier inom Vård och Omsorg
och LSS
■ Sommarvikarier till LSS och
personlig assistans
■ Sommarvikarier till Vård och Omsorg
■ Timvikarier och vikarier i sommar sökes
på socialpsykiatriskt boende
■ Socialsekreterare

2019-01-24
2019-01-31
2019-01-31
2019-01-31
2019-02-15
2019-03-11
2019-03-11
2019-03-31

Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Brottsoﬀerjouren
hjälper dig som
utsatts för brott

Brottsoﬀerjouren Landskrona Svalöv är en frivilligorganisation som är religiöst och politiskt obunden.
Brottsoﬀerjouren erbjuder samtal, råd och stöd till dig som utsatts för brott, stöd i samband med rättegång, någon att samtala med, hjälp med kontakter till myndigheter och försäkringsbolag. Kontakten är kostnadsfri och sekretesskyddad.
Första torsdagen i varje månad mellan kl 17.00-19.00, ﬁnns
Brottsoﬀerjouren på plats i AME/UngKraft:s lokaler på Svalegatan 25, Svalöv.
Aktuella datum under våren: 7 februari, 7 mars, 4 april och
2 maj.
Välkommen!

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den
28 januari 2019, kl. 18.30.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
■ Fritids- och idrottspolitiskt program
■ Grävningsbestämmelser för Svalövs kommun
■ Åtskilliga motioner
■ 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.
Lennart Pettersson
Kommunfullmäktiges ordförande

SVALÖVS KOMMUN 268 80 Svalöv Besöksadress: Herrevadsgatan 10 Telefon: 0418- 47 50 00 Fax: 0418- 47 50 26 E-post: info@svalov.se Webb: www.svalov.se

