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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Svalövsambassadör 
2021 är utsedd!

Årets Svalövsambassadör är 
artisten Loulou LaMotte, som 
bor i Röstånga.
Artisten Loulou LaMotte, som egentligen heter 
Stephanie Louise Caroline Lamotte, bor sedan 
några år i Röstånga. Loulou är en välkänd sång-
erska och låtskrivare som med sin person och 
sina framgångar satt sin hemort och Svalövs 
kommun i fokus. Inte minst med hennes senas-
te framgångar tillsammans med The Mamas i 
Melodifestivalen.

-Loulou blir en Svalövsambassadör som verkli-
gen har nått den breda allmänheten, både som 
person och med sitt artisteri och vi är väldigt 
glada för att hon valt Svalövs kommun som sin 
hemmabas, säger kommunstyrelsens ordföran-
de Teddy Nilsson.

Utmärkelsen Årets Svalövsambassadör 2021 
är ett sätt för Svalövs kommun att visa sin upp-
skattning för insatserna som Loulou LaMotte 
gjort för att på ett positivt sätt placera kommu-
nen och Röstånga på kartan. Hon är också en 
mycket bra förebild för andra och en god am-
bassadör.

Utmärkelsen kommer att delas ut till Loulou på 
kommunfullmäktiges decembermöte.

Stort grattis till utmärkelsen!

Dags att ansöka om 
kulturstipendium!
Vill du förkovra dig eller utveckla dina 
talanger inom konst, musik, teater, 
konsthantverk eller något annat ut-
tryck? Då ska du söka Svalövs kultur-
stipendium!

Stipendiet är på 20.000 kr och kan delas ut till en mot-
tagare 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 stipen-
diet till bildningsnämnden. Detta kan göras genom 

en skriftlig berättelse, ett muntligt framträdande, en 
offentlig konsert eller på annat sätt som passar sti-
pendiatens inriktning. Redovisningsformen kommer 
att vägas in i bedömningen av kandidaternas stipen-
dieansökan.

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!

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 kom-
mun eller ha annan särskilt långvarig anknytning till kommu-
nen. Priset ska inte delas mellan flera personer, men kan till-
delas flera personer för en och samma gärning.

Kulturpriset kan också utdelas till samma person/förening fle-
ra gånger, dock ska ett tidsintervall på minst fem år skilja mel-
lan utdelningarna.

Din nominering lämnas digitalt via kommunens e-tjänst: 

E-tjänsten finns under kategorien ”Uppleva och göra” i 
e-tjänstportalen.
Mer information:

Vi vill ha din nominering senast 1 september!

Exkursion till 
Svenstorp-
Bolshus fälad
Välkommen på exkursion i  
naturreservatet Svenstorp- 
Bolshus fälad.

När: onsdag 18 augusti kl. 18.00-19.30
Var: Vi möts vid den lilla parkeringen vid sydös-
tra infarten till naturreservatet.
Kostnad: gratis
Föranmälan krävs: senast tisdag 17 augusti till 
Balthazar Mandahl Forsberg, telefon 0418-47 54 
20 eller via e-post balthazar.forsberg@svalov.se 
Arrangör: Svalövs kommun i samarbete med 
Naturskyddsföreningen i Svalöv

Tillsammans med Naturskyddsföreningen i 
Svalöv går vi runt och berättar om natur- och kul-
turvärden i området. Naturen i Svenstorp-Bolhus 
fälad varierar med fäladsmarker i norr, fuktäng-

ar i söder och mindre skogspartier spridda över 
hela området. I reservatet finns också dammar 
och rinnande vatten. Den varierade miljön utgör 
grunden för en rikt växt- och djurliv. Närmare 300 
växtarter har rapporterats från reservatet, där 
bland annat klockgentiana och granspira kan 
nämnas. Rundturen passar för alla åldrar. Tänk 
på att ta på bra skor och kläder efter väder. 

Se Svalövs kommuns evenemangskalender för 
den senaste informationen.

Välkommen!

Loulou LaMotte (till vänster) tillsammans med The 
Mamas, Foto: Lars Lundqvist, Mostphotos

 
Lediga jobb i 
Svalövs kommun
Titel Sista ansökningsdatum

Sysselsättningssamordnare 2021-08-08
Enhetschef, särskilt boende 2021-08-08
Planarkitekt, vikariat 2021-08-08
Enhetschef, särskilt boende 2021-08-08
Yrkeslärare inom praktisk  
växtodling/lantbruk 2021-08-10
Modersmålslärare, engelska 2021-08-11
Modersmålslärare, finska 2021-08-11
Modersmålslärare, dari 2021-08-11
Modersmålslärare, franska 2021-08-11
Enhetschef, LSS 2021-08-13
Avlösare LSS 2021-08-15 
Projektledare, AME 2021-08-15
Dataskyddshandläggare 2021-08-15
Byggnadsinspektör/ 
Bygglovshandläggare 2021-08-22

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