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Sugen på att starta företag eller
utveckla en ny företagsidé?
Funderar du på att starta eget? Har du redan ett
företag men vill kanske utveckla en ny verksamhet
eller ett nytt ben att stå på? Då är The Academy
den perfekta kursen för dig?
Vi vänder oss till dig som har drömmar om att starta din egen
verksamhet med ambition att kunna leva på ditt företagande.
Vi vänder oss också till dig som redan har ett företag
men som vill utveckla en ny verksamhet eller ett nytt ben
att stå på.
Genom interaktiva workshops får du med dig vad du
behöver för att kunna starta upp din egen verksamhet. Du
får ta del av framgångsnycklar för att snabbt ta din idé till
marknaden, lära dig sälja och marknadsföra din tjänst eller
produkt utan en stor budget. Vi låter dig uppleva hur det
känns att ta dig utanför din trygghetszon och utveckla entreprenöriella egenskaper som mod, innovation och nyfikenhet.
Det är Familjen Helsingborg och Forza of Sweden, som
har 10 års erfarenhet av entreprenörskapsutbildningar, som
tagit fram kursen.

Kursstart den 19 mars
The Academy är en utbildning i sex delar – som genomförs i
Svalöv med start den 19 mars - där vi visar, och låter er testa, ett annat perspektiv på företagande och entreprenörskap
än det som vanligtvis erbjuds.
Mer information om The Academy och
hur du ansöker hittar du på familjenhelsingborg.se, under fliken Business.
OBS! Sista ansökningsdatum är den
5 mars.

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Nya V.I.P-kurser
V.I.P – Viktig Intressant Person är ett utbildningsprogram som syftar till att stärka självkänslan.
Kursen vänder sig till dig som vill träna på att uttrycka och bli medveten om
dina känslor. Att dela dina åsikter och
erfarenheter i grupp sätter igång processer som kan leda till en förändring
och öka självkänslan. Det blir då också lättare att göra
bra val i olika situationer.
Information om kursen
Kursen består av 12 utbildningstillfällen. Vi träffas en
gång i veckan och varje träff varar i cirka två timmar. Vi
bjuder på fika. Varje utbildningsgrupp består av ungefär
sex personer. Kvinnor och män går i olika grupper.
Löpande anmälning
Vi tar emot anmälningar löpande och startar nya grupper
efterhand.
Läs mer och anmäl dig!
Preliminärt startar första kurstillfället i vecka 10. Exakt tid
och datum meddelas senare. Läs mer om kursen samt
hur du anmäler dig på www.svalov.se/viputbildning
Vid frågor kontakta: Gunnel Fjell, socialrådgivare
Tel: 0418-47 53 30, E-post. gunnel.fjell@svalov.se

Jan Zielinski är kommunstyrelsens nya ordförande
Torsdag den 1 februari var första dagen för Jan
Zielinski (S) på posten som kommunstyrelsens
ordförande efter avgående Birgitta Jönsson (S).

Jan Zielinski är 59 år och bor i Teckomatorp. Han flyttade till
kommun 1972 och gick högstadiet på Linåkerskolan. Han
är gift sedan 21 år tillbaka
och har fyra vuxna barn,
varav ett fortfarande är
hemmaboende.
Sedan
1995 har Jan arbetet fackligt på heltid som ombudsman inom Livsmedelsförbundet, vilket det nu blir
tjänstledigt ifrån.
Senast Jan var politiskt
aktivt i Svalövs kommun
var under mandatperioden
2004-2008 och då var han
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ledamot i dåvarande kulLenander
tur- och utbildningsutskot-

tet. Det var först för tre år sedan som Jan åter aktivt började
engagera sig på det lokalpolitiska planen och detta genom
uppdraget som sekreterare i Socialdemokraternas verkställande utskott här i Svalöv.
Varför valde du att åter engagera dig inom politiken?
– Politik är att vilja och att engagera sig inom kommunalpolitiken innebär att jag har möjlighet att påverka på ett annat
plan än om jag skulle suttit i riksdagen. Vill man något med
politiken har man möjlighet lokalt.
Det var i samband med kommunfullmäktiges möte den 29
januari som Jan valdes till ny ordförande för kommunstyrelsen och sedan den 1 februari är det han som tagit över efter
Birgitta Jönsson.
Vad kommer du inledande att fokusera på?
– Inledningsvis kommer jag att fokusera på att skapa arbetsro för våra medarbetare och utåt också för våra kommuninvånare. Sedan är det, som på alla nya uppdrag, en
inlärningsperiod där jag ska lära känna alla i organisationen.
Att få ett ansikte på varandra tycker jag är väldigt viktigt.
Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?
– Jag är väldigt lugn, kanske för lugn ibland, men då är

Vill du bli god man
eller förvaltare?
Kommunfullmäktige sammanträder
Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den
26 februari 2018, kl. 18.30.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
Ny släckbil till räddningstjänsten
Avsägelser och val
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.
Claes Hallberg
Kommunfullmäktiges ordförande

Nu söker vi dig som är intresserad av att bli god
man eller förvaltare för vuxna personer i behov av
hjälp och stöd.
Uppdraget som god man/förvaltare kan innefatta att:
bevaka rätt, t.ex. att bevaka huvudmannens intressen i samband med lägenhetsförsäljning eller -avveckling, bouppteckning/arvskifte eller ansökan om exempelvis vård och annat
boende eller olika slags bidrag
förvalta egendom, avser ekonomin i sin helhet, dvs. inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Uppdraget kan också
begränsas till att endast avse en viss del av huvudmannens
egendom som t.ex. en fastighet eller ett arv
sörja för person, att tillse att den sociala situationen fungerar på ett tillfredsställande sätt, exempelvis genom personlig
kontakt med huvudmannen, dennes anhöriga och eventuell
vårdpersonal.
Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare lämnar
du en intresseanmälan till överförmyndarnämnden. På www.
svalov.se/godman kan du läsa mer om uppdraget och ladda
ner intresseanmälan.
Alla blivande ställföreträdare kontrolleras i Rikspolisstyrelsens belastningsregister samt hos kreditinstitut för uppgift
om eventuella betalningsanmärkningar.
Uppdraget är arvoderat och utbildning samt handbok erbjuds.

jag istället eftertänksam. Jag vill att alla människor ska ges
möjlighet att växa, alla människor ska bli sedda.
Jan beskriver också sitt ledarskap med ledorden öppenhet, ärlighet, transparens, tillåtande arbetsklimat och medmänsklighet. Ledord som han tycker gör världen och vardagen till en bättre plats.
– Bland det värsta jag vet och vill bekämpa är dolda
agendor, förtryck och orättvisor. Jag har sedan jag började
arbeta fackligt haft ett mantra som lyder: jag blir inte mindre
genom att låta andra människor växa. Hur vi gör varandra
bättre är också ett mantra som vi alla bör använda oss av i
mötet med varandra.
På fritiden gillar Jan gärna att läsa och då gärna om historiska personer och epoker. En stor hobby annars är jakt
och fiske.
– Jag läser med fördel Coon Iggulden och Bernhard Cornwells serie om Uthred. Tycker också om att läsa historiska
beskrivningar om Julia Cesar, Djingis Kahn eller om vikingatiden. Hobby för mig är annars jakt och fiske och då gärna
med fördel vid vår stuga i norra Värmland eller när vi är ute
på äventyr med husvagnen.

Nyregistrerade företag
DH Bygg, Dennis Hammarstedt
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n

Vi välkomnar dessa nya företagare i Svalövs kommun!
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