Informerar

Föreställ dig Svalövs kommun
– hur vill vi ha framtiden?

ÖPPNA
EN
DIALOGMÖT
EN
OM FRAMTID
8 & 9 APRIL
Tillsammans med dig som lever och verkar i kommunen vill vi nu få hjälp att skapa en framtidsbild
för Svalövs kommun. Ditt bidrag är viktigt för den
vision som vi politiker fattar beslut om och som
ska guida kommunen framöver.
Vi vet att Svalövs kommun har många styrkeområden – i
form av natur, kultur, kompetenser, drivkrafter, önskningar och idéer – som bidrar till att vi är en attraktiv kommun.
Därför vill vi nu synliggöra våra olika drömmar och hopp om
framtiden genom att bjuda in dig till samtal. Under samtalet kommer vi tillsammans upptäcka våra styrkor och hitta
utvecklingsmöjligheter för kommunen. Hur föreställer vi oss
Svalövs kommun när den är som bäst?

Alla intresserade är välkomna till våra öppna dialogmöten! Vi bjuder på ﬁka.
Datum: 8 och 9 april
Tid: kl. 18.00 – 20.30 båda kvällarna
Plats: Folkets hus, Teckomatorp
Anmälan: senast den 5 april till david.nordling@svalov.se.
Ange vilket datum du anmäler dig till.

Varmt välkomna!
Fredrik Jönsson (C)
Kommunstyrelsens ordförande

Följ vårt visionsarbete på www.svalov.se/forestalldigsvalov

Nu påbörjas
gaturenhållningen
I och med vårens intåg påbörjas också den
årliga gaturenhållningen i kommunen. Vi kommer att utföra sopning av kommunens asfaltsgator som haft vinterunderhåll. Gatusopning
sätter igång i månadsskiftet mars/april och arbetet pågår en månad.
För bästa resultat
För bästa resultat måste
sopmaskinerna ha fri tillgång till samtliga asfaltsbelagda kommunala gator
och gång- och cykelvägar.
Fordon ska, om möjligt,
parkeras på den egna fastigheten under den period arbetet utförs. Detta gäller
också släp, husvagnar etc.
Ett städat intryck samt underlättad vattenavrinning
Rensopade gator och gång- och cykelvägar ger ett städat intryck samtidigt som vattenavrinningen till beﬁntliga
brunnar underlättas. Grus, löv och annat skräp kan vid
kraftiga regn orsaka stopp i brunnar som i sin tur medför översvämningar. En icke fungerande vattenavrinning
medför också att vattnet inte kan nå avsedd brunn utan
blir stående i pölar som riskerar att ge fotgängare en
kalldusch när fordon passerar. Vattenansamlingar försvårar också passagen för fotgängare vid övergångsställen.
Tack för visad hänsyn
i samband med gaturenhållningen!

Företagsfrukost
När: onsdagen den 10 april, kl. 07.15-09.00
Var: Fullmäktigesalen, Svalövs kommunhus
Program
07.15 Företagsfrukost och mingel
08.00 Fredrik Jönsson och Katarina Borgstrand
hälsar välkommen
08.10 Företagsinformation
08.20 Dagens tema
09.00 Avslutning med utlottning av priser
Dagens tema:
Skånsk konjunktur med Sparbanken Skåne
Här får vi ta del av den aktuella
konjunkturbarometern, Skånsk
Konjunktur, tillsammans med
Sparbanken Skåne.
Vi får en grundlig genomgång
av det skånska konjunkturläget
med fördjupning i de olika bankområden som ﬁnns i banken. Svalöv ingår i Bankområde Mellersta tillsammans med Eslöv, Höör
Bo Bengtsson, VD Sparoch Hörbys kommuner.
Bo Bengtsson, VD för Spar- banken Skåne.
banken Skåne, fokuserar på det övergripande både nationellt och regionalt. Helena Björkman, Bankchef Bankområde
Mellersta, fokuserar på det lokala. Båda svarar på frågor.
Moderator är Håcan Nilsson.
Anmäl dig till:
Gisela Christensson, 0418-47 53 06,
gisela.christensson@svalov.se
Katarina Borgstrand, 0418-47 53 20,
katarina.borgtrand@svalov.se
Vi behöver din anmälan senast den 8 april.
Varmt välkommen!

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Svalövs kommun
sätter barnen i fokus
Under tre dagar i mars har 40 socialsekreterare
från hela Skåne träﬀats i Svalöv för att delta i
en BBIC grundutbildning.
BBIC står för Barns behov i centrum och utbildningen
anordnas av Kommunförbundet Skåne på uppdrag av
Socialstyrelsen. Utbildningen riktar sig till nya socialsekreterare inom barn & unga, men är öppen även för
andra intresserade socialsekreterare. Utbildningen brukar hållas fyra gånger per år och alternerar mellan olika
platser. Denna gång stod Svalövs kommun som värd,
erbjöd lokal och hjälpte till med allt praktiskt.
BBIC-utbildningen lyfter lagstiftning, föreskrifter och
tillämpning inom området. Störst fokus var det på BBIC,
ett arbetssätt som sätter barnet i fokus. BBIC grundar
sig på Socialtjänstlagen och
Barnkonventionen. Kursledare var Saera Khan, regional
BBIC-utbildare samt samordnare och Rebecca Svensson,
som till vardags arbetar som
socialsekreterare i Svalövs
kommun. Rebecca är även
Foto: Mostvår lokala BBIC-utbildare.
photos.com

Temakväll:
Min anhörigresa
– ett mirakel behöver
lite hjälp på traven
Kom och lyssna på Gunilla Lindorﬀ (författare och föreläsare) som berättar om sin anhörigresa som dotter till
en psykiskt sjuk mor och som mamma till sonen som
ﬁck en stroke vid 25-års ålder.
När: Torsdag 11 april kl. 18.00-20.00
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Entré: Gratis.
Anmälan: senast 8 april till Anhörigsamordnaren, tel.
0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se
Under kvällen ﬁnns det möjlighet att köpa Gunillas bok
(150 kr/st).
Välkommen!

Lediga jobb
i Svalövs kommun
Just nu söker vi 100 sommarvikarier inom vård
och omsorg och LSS!
Är du intresserad av att arbeta hos oss i sommar?
Läs mer om tjänsterna och hur du ansöker på:
www.svalov.se/jobba hos oss
Titel
Sista ansökningsdag
■ Sommarvikarier till Vård och Omsorg
2019-03-31
■ Sommarvikarier till LSS
2019-03-31
och personlig assistans
■ Timvikarier inom vård och omsorg
2019-03-31
och LSS
Vi söker även:
■ Parktekniker
■ Timvikarier och vikarier i sommar
sökes på socialpsykiatriskt boende
■ Lärare i franska/svenska/engelska

2019-03-30
2019-03-31
2019-04-10

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