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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

God Jul & Go�  Ny�  År 
önskar Svalövs kommun!
Vi som arbetar i Svalövs kommun vill önska er alla 
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Vi vill också 
passa på att informera om våra förändrade 
öppettider i kommunhuset.  

Öppettider under Jul-, 
Nyårs- och Trettonhelgen
Receptionen - kommunhuset
Torsdag 23 december - öppet 8.00-12.00
Julafton 24 december - stängt

Torsdag 30 december – öppet 8.00-12.00
Nyårsafton 31 december - stängt

Onsdag 5 januari – öppet 8.00-12.00
Trettondag jul 6 januari – stängt
Fredag 7 januari  - öppet 8.00-12.00

Du har väl inte missat 
Svalövs julkalender?
Än är det inte för sent. Även om halva  december har gått skulle vi 
vilja tipsa om vår julkalender som � nns på hemsidan. 
Här hittar du nämligen mycket matnyttigt 
som är  intressant oavsett vilket datum det 
råkar vara. 
I  kalendern visar vi upp lite smått och gott, 
från olika delar från Svalövs kommun. Det 
� nns bland annat tips, knep & knåp och 
information om spännande saker som är 
på gång, både för dig som är invånare och 
 företagare. Perfekt tidsfördriv under jul-
ledigheten! 

Missa inte detta!   

Informationsmöte om 
Senior Sport School i Svalöv
Är du 60+ och vill vara med på ett hälsoäventyr där du får komma 
ut, röra lite på dig och knyta kontakter? 
Då är du välkommen att delta i Senior Sport School i Svalöv. Här får du 
 prova på olika aktiviteter som Senior Power styrketräning, tematräffar med 
fokus på hälsa, laga hälsosam mat och  få utbildning i hjärt-och lungräddning. 
Du får också prova på olika idrotter och ta del av intressanta föreläsningar.

•  Senior Sport School pågår i 12 veckor och vi träffas två gånger i veckan. 
Träffarna är oftast på förmiddagar kl 10.00 -12.00. (avvikelser � nns)

•  Måndagar -föreläsning/tematräff och onsdagar någon typ av fysisk aktivitet.

•  Senior Sport School startar den 28 februari 2022 och kostar 300 kronor per 
person.

•   Skolan är öppen för dig som är bosatt i Svalövs kommun

Välkommen till vårt öppna informationsmöte!

När: 27 januari 2022 kl. 10.00-11.00

Plats: fullmäktigesalen, Svalövs kommunhus, Herrevadsgatan 10

På mötet kommer vi att ta in anmälningar till skolan.

(Mötet samt innehållet i Senior Sport School följer rådande 
 rekommendationer gällande Covid-19 och kan ändras med kort varsel.)

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
So�  Andersson Lantz, RF-SISU Skåne, so� .andersson@rfsisu.se eller 
010-476 57 67 alternativt Niklas Fonskov, fritidschef i Svalövs kommun, 
niklas.fonskov@svalov.se eller 0418- 47 50 30.Kommunfullmäktige sammanträder

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Svalövs 
kommunhus, måndagen den 20 december 2021, kl. 18.30. 

Exempel på ärenden som kommer att behandlas:

•  Regler och avgifter för barnomsorg i Svalövs kommun, 2022 

•  Revidering av bidragsbestämmelser för föreningar i Svalövs 
kommun

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 � nns möjlighet 
att ta del av information och debatt via kommunens webbplats 
www.svalov.se.

I kommunhusets reception � nns kallelse och protokollsutkast 
att hämta. 

Ingrid Ekström (SD)
Kommunfullmäktiges ordförande


