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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Kulturverket tilldelas Svalövs 
kommuns miljöpris 2021
Svalövs kommuns miljöpris delas årligen ut som erkänsla och uppmuntran för värde-
fulla insatser inom naturvårds- och miljövårdsområdena. Miljöpriset kan utdelas till 
enskild person, skolklass, förening, företag eller annan grupp. Dock ska priset endast 
utdelas till personer som är bosatta i Svalövs kommun eller grupper som har sin verk-
samhet inom kommunen. Årets miljöpris tilldelas Kulturverket.

Kulturverket är en ideell förening baserad i Svalöv. De tilldelas priset för sitt engage-
mang och sina aktiviteter i och för naturens och miljöns bästa. Bland de aktiviteter de 
bedriver finns odling, återbruk och exkursioner ut till naturområden runt om i kommu-
nen. Att ta till vara på det man har är ett miljötänk föreningen strävar efter. På kultur-
verket kan man bland annat spinna och färga ull från får i Svalöv, väva trasmattor av 
gamla kläder och eller varför inte sy om en gardin till en snygg väska. De har även 
hantverksträffar där man göra nya saker av gamla, grannens utrivna golv blev en ny 
fågelholk som exempel. 

Kulturverket samarbetar gärna, förra året kom exempelvis en konstnär och lärde ut 
hur man kan göra konst av gammalt skräp. Föreningen har en skördefest, också för 
andra året i rad, där lokala näringslivet, föreningar och privatpersoner får möjlighet 
att visa saker som de producerat under året. Tanken är föreningen hjälper till och 
lyfter närodlat och lokala produkter för miljöns skull. Alla är välkomna till Kulturverket, 
föreningen ser mångfald som en tillgång och alla lär av varandra.

Stort grattis till Kulturverket!

På bilden syns Kulturverkets glada styrelse

Samtalsgrupp för anhöriga 
Som anhörig till någon som är äldre, är långvarigt sjuk eller 
som har ett funktionshinder har man många gånger behov av 
att prata med andra som befinner sig i en liknande situation. I 
början av februari 2022 startar en ny samtalsgrupp i studiecir-
kelformat under ledning av kommunens demenssjuksköterska 
och anhörigsamordnare. Du som är anhörig är varmt välkom-
men att delta! 
I samtalsgruppen pratar vi bland annat om anhörigrollen och om hur 
vi får vardagen att fungera. Vi samtalar om ämnen som rör dig som 
anhörig utifrån den situation som du befinner dig i. Alla anhöriga 
har olika behov och förutsättningar, men även mycket gemensamt. 
I samtalsgruppen har du möjlighet att uttrycka dina tankar, lätta på 
trycket, dela glädje och sorg med andra. Genom att prata om våra 
upplevelser och erfarenheter kan vi hjälpa varandra att se saker i ett 
nytt ljus. Varje möte har ett nytt tema. 

Samtalsgruppen är en sluten grupp som träffas tillsammans med 
samtalsledare en gång i veckan under totalt sex veckor. I gruppen 
har vi tystnadsplikt. För att samtalsgruppen ska bli givande och 
alla ska kunna komma till tals är antalet deltagare satt till max åtta 
personer. Det kostar inget att vara med i samtalsgruppen. Vi följer 
folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Välkommen! 
Anhörigsamordnaren och Demenssjuksköterskan

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 oli-
ka 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.

Välkommen till vårt öppna informationsmöte!

Informationsmöte om 
Senior Sport School i Svalöv

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

När: 27 januari 2022 kl. 10.00-11.00

Plats: Fullmäktigesalen, Svalövs  
kommunhus, Herrevadsgatan 10

På mötet kommer vi att ta in anmäl-
ningar till skolan.

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

 
 Lediga jobb i Svalövs kommun

Titel Sista ansökningsdatum
Socialsekreterare barn och unga 2022-01-17
Socialsekreterare barn och unga, vikariat 2022-01-17 
IT-drifttekniker 2022-01-18
Barnbibliotekarie med driv 2022-01-23
Timanställd djurskötare till vårt stall för mjölkproduktion 2022-01-28
Behörig fordonslärare 2022-01-28
Processledare för samordning och stöd av  
sysselsättningsplatser 2022-01-31
Timvikarie till hemvården 2022-01-31
Timvikarier till äldreboende 2022-01-31
Visstidsanställd undersköterska hemvården 2022-02-28
Sommarvikarier till LSS verksamheter 2022-03-31

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

Dag: 3/2, 10/2, 17/2, 24/2, 3/3, 11/3  

Tid: Kl. 10.00-12.30 
Plats: Solgården, Felestadsv. 1, Svalöv 
Anmälan: senast den 28/1 till anhörigsamordnaren,  
telefon 0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se


