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Musik är Mattias stora passion
Vem ska bli årets Startist? Kanske blir det
Mattias Nilsson från Svalöv! Den 5 mars startar
omröstningen på YouTube och då har du chansen
att rösta fram honom som din favorit.
Mattias är 27 år och bor i egen lägenhet i ett av kommunens
gruppboende. Sedan unga år är det just musik som har
varit hans stora passion i livet. Det är både trummor
och gitarr som gäller när han själv musicerar och då är
dansbandsmusik en favorit framför andra musikstilar.
Mattias har spelat trummor sedan tolvårsåldern men för
tre år sedan plockade han även upp gitarren i sin repertoar.
Hur känns det att delta i Startist?
- Jag är lite nervös faktiskt men jag är jätteglad och taggad.
Det är första gången jag är med och jag vill såklart vinna.
Men det beror på hur folket röstar, det är ju de som avgör.
Men jag vet att jag gjort mitt bästa.
Trots att han är lite nervös så är Mattias ganska rutinerad.
Han har bland annat hunnit med att gästa olika band. Bland
annat har han uppträtt med Ninnas Orkester, Sjögren
och Kompani samt Mats Rogers. Vid ett tillfälle har han
också spelat med Skåningarna och framöver har han som
ambition att få gästa fler dansband.
Hur startade ditt musikintresse?
- Det var morsan som drog med mig till Center Syd för
att kolla på Thorleifs. Det var första gången jag hörde
dansband och sedan dess är det bara dansband som
gäller. Folk dansar till det och man ser hur både äldre och
yngre personer gillar det. Det är riktig värme och glädje.
Trummor eller gitarr, vilket instrument väljer du helst?
- Det blir trummor. Jag trivs bakom trumsetet och jag älskar
att hålla takten och rytmen.

I Startist kommer Mattias att tävla med sin version av Lasse
Stefanz låt ”Låt en morgon vakna”. Men hans favoritlåt är
annars ”De sista ljuva åren” med samma artist.
Varför är detta din favoritlåt?
- Jag älskar den låten. Det är min mamma och min mormors
favoritlåt. De gick bort på samma dag och jag sjöng den på
deras begravning.

Vad är ditt mål annars med ditt musicerande?
- Mitt mål är att kunna gästa fler dansband. Så jag hoppas
det finns fler band som vill att jag ska spela med dem, för
det hade varit jätteroligt. Jag gillar att sprida glädje åt folk
och jag trivs att stå på scenen.
Vi önskar Mattias lycka till i tävlingen och glöm inte
bort att lägga en röst på hans bidrag!

Vad är Startist?
Startist är en musiktävling för personer med
funktionsvariationer. Cirka 120 personer deltar och
tio deltagare, efter omröstning på YouTube, går sedan
vidare till final.
Läs mer om Startist:
http://startist.se/
Röst på artisterna.
Mellan den 5:e och 26:e mars kan du rösta fram din
artist på Startist YouTube-kanal.
https://www.youtube.com/channel/UCXpVTb53au_
dn4bn9Hq2fkw

Blodgivartrailern kommer till Svalöv
Den 9 och 10 mars kommer blodgivartrailern till Svalöv.
Datum och tid: 9 och 10 mars kl. 13.30-18.30
Plats: Brandstationen Svalöv
De flesta mellan 18 och 65 år som känner sig friska och
väger minst 50 kilo kan bli blodgivare. Vid första besöket
fyller du i en hälsodeklaration, blir intervjuad och tar olika
prover. Vid varje besök måste du visa en svensk, giltig
identitetshandling.

Mer information hittar du på geblod.nu
eller ring 0200-87 11 22 (måndag-fredag).
Välkommen!
Blodcentralen Skåne – en del av Region Skåne.

För åttonde året i rad visar kommunen upp en positiv
befolkningsökning. Vid utgången av 2019 var vi totalt
14 268 invånare, vilket är 145 personer fler än 2018.
- Det är mycket glädjande att vi blir fler invånare och att den
positiva trenden håller i sig. Att allt fler väljer att flytta till oss
är ett bevis på att vi är en attraktiv kommun att bosätta sig
i. Det innebär stora möjligheter för kommunen men ställer
också stora krav på oss gällande den kommunala servicen till
våra invånare i form av vård, skola och omsorg, säger Teddy
Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande.
Vidare betonar Teddy Nilsson också att kommunens mål är att
över tid växa i en hanterbar takt. Detta innebär att kommunen
måste sätta av nödvändiga resurser för att möta den positiva
trenden.
Den siste december 2019 hade 1253 personer flyttat in till
kommunen och nettot mellan in- och utflyttning var plus 108
personer, vilket är 34 personer fler än året innan 2018. Färre
personer än tidigare valde också att inte flytta här ifrån. Totalt
flyttade 1145 personer under 2019. Med födelsenettot inräknat
innebar det att befolkningen totalt ökade med 145 personer
under året.
- För att möta befolkningsökningen har vi en rad detaljplaner
på gång, bland annat för Lantlyckan-området i Svalöv. Här
planeras det flerfamiljsbostäder, radhus samt trygghetsoch särskilt boende. Och i maj ska Klarabos hus med 54
lägenheter vara färdig för inflyttning. När sedan Pågatågen
börjar med trafik, december 2021, så kommer vår attraktivitet
att öka ytterligare. Så visst är det mycket spännande som
händer i vår kommun just nu, säger Stefan Pettersson (M),
samhällsbyggnadsnämndens ordförande.
Mer statistik om befolkningsutveckling för 2019 finns på
www.svalov.se/befolkningsutveckling.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Sista ansökningsdatum
· Lärare i svenska och engelska,
Svalöfs gymnasium och vuxenutb.
2020-03-10
· Speciallärare/specialpedagog
2020-03-15
· Stödpedagog
2020-03-15
· Personlig assistent
2020-03-31
Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv
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