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Personalen välkomnar till Tussilago i Teckomatorp dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Nyöppning av dagverksamheten i Teckomatorp

Här syns de glada medarbetarna på familjerätten

Familjerätten i nordvästra Skåne
prisas för sitt innovativa arbetssätt

På grund av coronapandemin har dagverksamheten
som riktar sig till personer med demenssjukdom varit
stängd för besökare i nästan ett år. Men nu har den
öppnat upp igen.
− Under tiden som det varit stängt har vi passat på
Familjerätten i nordvästra Skåne är ett föredöme. Utvecklingen av allt fler personligt anpassade att modernisera lokalerna och verksamheten och nu
sociala tjänster för invånarna i kommunerna Helsingborg, Båstad, Klippan, Svalöv, Åstorp och nystartar vi en varm och inbjudande mötesplats för den
som lever med en kognitiv sjukdom, säger Ulrika Granér,
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Dags att nominera till vandringspriser
och stipendium inom idrotten Nominera senast
Nu är det dags att nominera
kandidater inom idrotten för
prestationer utförda under 2020.
Hoppas att ni inom er förening
har en eller ett par kandidater till
något av de priser som ska delas
ut. Tveka inte att nominera någon
till priserna, ju fler nomineringar
desto värdefullare blir det att erhålla
priset.

• Handikappidrottsstipendium

Följande kategorier går att
nominera till:
• Bästa seniorprestation
• Bästa juniorprestation
• Bästa ledarprestation
• Bästa idrottsprestation

Har du frågor, vänligen kontakta:
Niklas Fonskov, fritidschef
Tel: 0418-47 50 30
niklas.fonskov@svalov.se

Mer information om nomineringskategorierna och hur du nominerar
hittar du på
www.svalov.se/
idrottsnominering
OBS! sista dag för nominering
är den 11 april.

11 april

Anhörig/seniorträff:
Promenad i lugnt tempo
runt Svalövssjön

Vi träffas på parkeringen vid Svalövs kyrka och går
sedan en promenad runt Svalövssjön. Ta med egen fika.
Vi håller coronasäkert avstånd till varandra.
När: 7 april kl. 13.30-14.30
Plats: samling vid Svalövs kyrka
Anmälan: senast den 6 april till anhörigsamordnaren
0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se
Välkommen!

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Lärare till årskurs 4 i Röstånga
Slöjdlärare årskurs 1-6

Sista ansökningsdatum
2021-04-05
2021-04-16

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

SVALÖVS KOMMUN 268 80 Svalöv Besöksadress: Herrevadsgatan 10 Telefon: 0418- 47 50 00 Fax: 0418- 47 50 26 E-post: info@svalov.se Webb: www.svalov.se

