
Vill du förkovra dig eller utveckla dina talanger inom konst, 
musik, teater, konsthantverk eller något annat uttryck? 
Då ska du söka Svalövs kommuns kulturstipendium! Stipendiet 
är på 20.000 kr och kan delas ut till en mottagare eller delas på 
flera. Efteråt redovisar du vad du har gjort för stipendiet och det 
kan vara genom ett framträdande eller en presentation, på det 
vis som passar dig och din inriktning.
Mer information finns på www.svalov.se/kulturstipendium
Vi vill ha din ansökan senast 1 september!

Nu är det också dags att nominera!  
Vem har med berömvärda och värdefulla insatser berikat 
och stimulerat verksamhet på kulturens och folkbildningens 
områden? 
Mer information om hur man gör finns på
www.svalov.se/kulturpris 
Vi vill ha ditt förslag senast 1 september!

Svalövs kulturstipendium och 
kulturpris 2020

Nu är det dags att ansöka om kulturstipendium och nominera till kulturpriset.

Sök Svalövs kommuns kulturstipendium Nominera till Svalövs kommuns kulturpris
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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. 
Mottagaren, fysisk eller juridisk person, ska vara bosatt eller 
ha verksamhet i Svalövs kommun. 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: balthazar.forsberg@svalov.se

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: bygglov@svalov.se

Läs gärna mer om vad som gäller och hur du gör för att ansöka 
eller lämna förslag på www.svalov.se/stipendier.

Sommaraktiviteter 2020
Det händer en hel del i Svalövs kommun under 
sommaren trots att det inte finns något samlat 
sommarlovsprogram i år. Det har varit svårt att 
planera och sammanställa aktiviteter på grund av 
coronapandemin.

Vi har i stället samlat allt som händer på en egen 
sida: www.svalov.se/sommaraktiviteter2020 och i 
evenemangskalendern på Svalövs hemsida.
 
Det fylls på löpande allteftersom aktiviteterna kommer in. 
Observera att här finns aktiviteter för både barn och vuxna.
Vi länkar även till föreningar och delar gärna föreningars 
facebookinlägg angående aktiviteter. Hjälp oss gärna att 
sprida budskapet i dina kanaler!

Ha en riktigt trevlig och aktiv sommar!

Upprustningen startade den 30 juli och rustas upp i sin helhet. 
Arbetet beräknas vara färdigt under tidig höst. I samband med 
arbetet hänvisar vi er till övriga lekplatser inom Tågarp.

Lekplatsen på Grusvägen 
i Tågarp rustas upp

Dags att nominera till årets 
miljöpris och 
byggnadsvårdspremie

Nu är det dags att nominera lämpliga kandidater. Lämna din nominering till kommunen senast den 1 september.


