Informerar

Nominera till Svalövs
kommuns kulturpris!

Nu är det dags att nominera någon som du tycker
har med berömvärda och värdefulla insatser
berikat kulturens och folkbildningens område.
Kulturpristagare ska vara född eller bosatt inom
Svalövs kommun eller ha annan särskilt långvarig
anknytning till kommunen. Priset ska inte delas
mellan flera personer, men kan tilldelas flera
personer för en och samma gärning.

Nominera till Svalövs
kommuns Miljöpris 2021!
Nu är det dags att nominera din kandidat till
årets miljöpris. Priset delas ut som erkänsla och
uppmuntran för värdefulla insatser inom naturoch miljövård.
Miljöpriset kan delas ut till enskild, skolklass, förening,
företag eller annan grupp som har sin verksamhet
Svalövs kommun. Priset består av en symbol för
kommunens miljöarbete.

Kulturpriset kan också utdelas till samma person/
förening flera gånger, dock ska ett tidsintervall på
minst fem år skilja mellan utdelningarna.

Det är samhällsbyggnadsnämnden som utser
pristagare. Flera pristagare kan utses och miljöpriset
kan utdelas till samma pristagare flera gånger.
Dock bör ett tidsintervall om 5 år tillämpas mellan
utdelningarna.

Din nominering lämnas digitalt via kommunens
e-tjänst: eservice.svalov.se
E-tjänsten finns under kategorien ”Uppleva och göra”
i e-tjänstportalen.
Mer information: svalov.se/kulturpris
Vi vill ha din nominering senast 1 september!

En nominering ska innehålla följande:
• Kandidatens namn, adress och telefon.
• Motivering till varför kandidaten ska tilldelas
miljöpriset.
• Förslagslämnarens underskrift, namn, adress och
telefon.

Dags att ansöka om
kulturstipendium!
Vill du förkovra dig eller utveckla dina talanger
inom konst, musik, teater, konsthantverk eller
något annat uttryck? Då ska du söka Svalövs
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 ett
sätt som passar dig och din inriktning.
Kulturstipendiaten ska vara född eller bosatt inom
Svalövs kommun eller ha annan särskild långvarig
anknytning till kommunen.
Ansökan
Till ansökan bifogas de handlingar som den sökande
önskar åberopa.
I ansökan ska framgå hur man vill redovisa stipendiet
till bildningsnämnden. Detta kan göras genom en
skriftlig berättelse, ett muntligt framträdande, en
offentlig konsert eller på annat sätt som passar
stipendiatens inriktning. Redovisningsformen kommer att vägas in i bedömningen av kandidaternas
stipendieansökan.
Ansökan görs digitalt via kommunens e-tjänst:
eservice.svalov.se
E-tjänsten finns under kategorien ”Uppleva och
göra” i e-tjänstportalen.
Mer information: svalov.se/kulturstipendium
Vi vill ha din ansökan senast 1 september!

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Exkursion till Klövahallar
Upplev spännande geologi och naturens mångfald i Klövahallars sprickdal.
När: lördag 11 september kl 11.00-15.00
Var: Vi möts vid parkeringen i Klövahallar,
Klippans kommun
Kostnad: gratis
Föranmälan krävs: senast fredag 10 september till
Balthazar Mandahl Forsberg, telefon 0418-47 54 20
eller balthazar.forsberg@svalov.se.
Ta med: egen fika, skor för stenig terräng och kläder
efter väder, kikare om du har
Arrangör: Svalövs kommun
Klövahallar är en fem kilometer djup sprickdal
med hisnande utsikter, vackra stenpelare, gamla
snönischer, små grottor och konformade rasbranter.
Den djupa sprickdalen är omgiven av höga platåer
och i dalens botten porlar Klövabäcken omgiven av
lummiga lövskogar. På vägen fikar vi på vacker plats.
Välkommen!

Skicka in din nominering till:
• Svalövs kommun, 268 80 Svalöv och märk kuvertet
med ”Miljöpris”,
• eller via e-post till plan@svalov.se
Läs mer om miljöpriset på www.svalov.se/miljopris
Lämna din nominering senast den 1 september!

Anhörigutflykt till Fredriksdal
Du som är anhörig och som regelbundet tar
hand om någon som är äldre, är långvarigt sjuk
eller har ett funktionshinder är välkommen till en
stunds avkoppling och påfyllnad av energi på
Fredriksdal i Helsingborg.
När: 16 september kl. 11.30 - ca 16.00
Var: samling vid huvudentrén, Gisela Trapps väg 1,
Helsingborg. För samåkning till Fredriksdal kontakta
anhörigsamordnaren.
Anmälan : Bindande anmälan senast 7 september
till anhörigsamordnaren, telefon
0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se . Avhopp
senare än en vecka innan debiteras med 550 kr.
Högst 15 deltagare. Ange namn, telefonnummer
samt eventuella matallergier vid anmälan.
Vi inleder utflykten med lunch på Fredriksdals café
varpå vi får en guidad rundtur exklusivt utformad för
oss. På turen kommer vi att få ta del av spännande
historier och delta i aktiviteter som på olika sätt
berikar våra syn-, doft- och smaksinnen.

Kommunfullmäktige sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges
sammanträde på Linåkerskolan i Svalöv,
måndagen den 30 augusti 2021,
kl. 18.30.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
• Översiktsplan för Svalövs kommun - 2016 med
utblick mot 2036
• Antagande av renhållningsordning för Svalövs
kommun och Landskrona stad
• Folkhälsoprogram för Svalövs kommun 2022-2025
Sammanträdet är öppet för allmänheten.
Åhörare ombeds dock ha den rådande risken för
smittspridning i beaktande och inte närvara vid
sammanträdet vid uppvisande av sjukdomssymptom.
Fullmäktiges sammanträden spelas in och det finns
möjlighet att ta del av information och debatt via
kommunens webbplats www.svalov.se.
I kommunhusets reception finns kallelse och
protokollsutkast att hämta.
Ingrid Ekström (SD)
Kommunfullmäktiges ordförande

Anhörigstödet bjuder på lunch, guidning och entré.
Välkommen!
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