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Informerar Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Svalövs kulturstipendium 
har blivit dubbelt så stort

Ont om vatten
i din brunn?
Har du en sinad brunn och behöver hämta vat-
ten? Kom till oss på Gata & Park, Industrigatan 6,
i Svalöv. 

Tider för utlämning är vardagar kl. 10.00–12.00. Övrig 
tid går det ej att hämta vatten. Du kan hämta max en 
kubikmeter vatten.

För mer information kontakta:
Gata & Park på tel 0418-47 51 23 
(vardagar kl 10.00–12.00).

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel             Sista ansökningsdag
� Barnskötare på Norrgårdens förskola    2019-08-04
� Förskollärare/Lärare på Norrgårdens    2019-08-04
   förskola 
� Timvikarie inom LSS       2019-08-05
� Grundskollärare med inriktning      2019-08-06
   fritidshem
� Undersköterska, Hemvården      2019-08-07
� Timvikarier till område Billeberga/      2019-08-11
   Tågarp
� Socialsekreterare barn och unga      2019-08-11
� Ekonomichef        2019-08-19
� Personlig assistent       2019-08-31
� Kock         2019-08-31
� Personlig assistent       2019-08-31
� Förskollärare till Ekdungens förskola     2019-09-01
Du hittar och söker lediga jobb på www.offentligajobb.se

Vill du förkovra dig eller utveckla dina talanger 
inom konst, musik, teater, konsthantverk eller nå-
got annat uttryck? 

Då ska du söka Svalövs kulturstipendium! Stipendiet är nu 
dubbelt så stort som tidigare: 20.000 kr. Nytt för i år är också 
att du redovisar vad du har gjort för stipendiet. 
Mer information fi nns här: www.svalov.se/kulturstipendium
Vi vill ha din ansökan senast 1 september!

Nu är det också dags att nominera till Svalövs kulturpris!  
Vem har med berömvärda och värdefulla insatser berikat 
och stimulerat verksamhet på kulturens och folkbildningens 
områden? 
Mer information fi nns här: www.svalov.se/kulturpris
Vi vill ha ditt förslag senast 1 september!

SVALÖVSMÄSSAN

2019

Företagsmässa i Heleneborgshallen!

Över 90 företag från olika branscher - Mattorg - Hoppborgar för de små!

Business to business
Fredag 27/9, kl. 10-16

Öppet för allmänheten
Lördag 28/9, kl. 10-17

Välkomna!

Information till dig 
som  går i grundskolan 
och valt en annan
skola än din närskola
Skånetrafi ken introducerar en ny kortlösning 
för skolelever under kommande läsår. 
För att allt ska hinna bli klart innan skolstart önskar kom-
munen få in din ansökan om skolkort vid "val av annan 
skola" snarast möjligt. 

Blanketter fi nner du på kommunens hemsida: 
www.svalov.se/skolskjuts. Där kan du även hitta in-
formation om kommunens nya regler som gäller kring 
rätten till att erhålla ett resekort.

Fredagscafé på Solgården 
Kom och njut av underhållning och fi ka! 

När: fredag 9 augusti kl. 14.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv

Pris: Kaff e och kaka 37 kronor
Sång och musik med Gösta Svensson.

Välkommen!  
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