Informerar

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Utbildning
i upphandling
– för dig som vill lägga anbud
och ha kommunen som kund
När: torsdag den 28 mars kl. 18.00-20.00
Var: Svalövs kommunhus, fullmäktigesalen
Kostnad: utbildningen är kostnadsfri för företagare
Anmälan: senast den 26 mars till eva.ogard@svalov.se
Kursledare: Birgitta Petrusson, upphandlingschef, och
Doina Härdig, upphandlare, från Lunds kommun
Oﬀentlig upphandling – Varför?
Vi går igenom grunderna för varför vi måste följa lagen
om oﬀentlig upphandling. Kort om principerna för oﬀentlig upphandling och upphandlingsprocessen.
Jag som leverantör till kommunen – hur ska jag gå
till väga?
Vi berättar om möjligheterna för hur företagarna kan bli
leverantörer till kommuner.

Stort tack till alla som besökte
oss på Stora Villamässan
Den 7-10 mars ställde Svalövs kommun ut på
Stora Villamässan i Malmö och vi vill tacka
alla som kom förbi vår monter för att prata
och tävla.
Under mässans fyra dagar besökte cirka 1700 nyﬁkna personer kommunens monter och 923 besökare deltog i vår
tävling. Vi delade dessutom ut 1200 tulpanbuketter från vår
lokala tulpanodlare.
I kommunens monter berättade vi om hur det är att leva
och bo i Svalövs kommun samt vilka fantastiska möjligheter och upplevelser vi har att erbjuda. Vi informerade också
om vilka lediga tomter som ﬁnns till salu i kommunens olika
tätorter och i likhet med 2017-års mässa var det ett ganska
stort intresse för vad vi har att erbjuda.
– Mässan är ett mycket bra tillfälle för Svalövs kommun att
visa upp sig på och berätta vad vi har att erbjuda när det gäller bra, prisvärt och tryggt boende, ﬁna skolor samt kommande satsning persontraﬁk på Söderåsbanan, vilket kommer

att ge kommunen ett ytterligare uppsving, säger Katarina
Borgstrand, utvecklings och näringslivschef.
Årets mässa lockade cirka 22 000 besökare och temat var
hem, villa och trädgård. Tillsammans genomförde vi en väldigt bra mässa och kommunen ﬁck beröm av både besökare,
utställare och arrangörer för vår monter.
Åter igen ett stor tack till alla intresserade besökare och
ett stort tack till våra medarbetare för ﬁnt ambassadörsskap
under mässdagarna!

Tips och tricks!
Vi ger korta råd om vad man ska tänka på när man vill
lämna anbud och råd om hur man inte bör göra.
Aktuell upphandling i Svalövs kommun
Upphandlingen handlar om vinterunderhåll i Svalövs
kommuns sex tätorter. I tjänsten ingår det jourhållning
och beredskap, snöröjning, halkbekämpning, ﬂytt av snö
vid behov, inköp och lagerhållning av vintergrus med
mera. Arbetet ska utföras under perioden 1/11-31/3. Kontraktet är tänkt att gälla 3+1+1 år.
Varmt välkommen! Vi bjuder på ﬁka.

Vinnare i tävlingen

Torsdag: Ulla Möller, Bunkeﬂostrand
Fredag: Camelia Kokonozis, Malmö
Lördag: Ann-Catrin Rilöv, Vittsjö
Söndag: Caroline Nylinder, Kågeröd
Priset är en övernattning för två personer
på Villa Söderåsen i Röstånga. Presentkort
har skickats hem till vinnarna. Stort grattis!

Adato – för dig
som är anhörig
Oroar du dig över någon i din omgivning som
har problem med att hantera alkohol, missbrukar narkotika/mediciner eller har tappat
kontrollen över spel om pengar?

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den
25 mars 2019, kl. 18.30.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
■ Arrendeavtal

med Röstånga idrottsplats
■ Åtskilliga motioner
Föredragningslistan med samtliga handlingar ﬁnns att
läsa på kommunens webbplats www.svalov.se, ”Handlingar, kallelser och protokoll”. Handlingarna ﬁnns också
att hämta i kommunhusets reception.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.
Lennart Pettersson
Kommunfullmäktiges ordförande

Fredagscafé
på Solgården

Nu är det dags för Solgårdens fredagscaféer igen. Två gånger i månaden ﬁnns det möjlighet att njuta av underhållning
och ﬁka.
När: 29 mars kl.14.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Pris: Kaﬀe och kaka 35 kronor
Nilsson Family som sjunger och spelar.
Välkommen!

Vill du lära dig mer om hur du kan hantera din situation?
Anhörigprogrammet vänder sig till dig som har eller har
haft en relation med, arbetar eller har arbetat med, lever
eller har levt med en person som tappat kontrollen över
spel om pengar, alkohol-, narkotika- eller tablettmissbruk/beroende. Anhörigprogrammet är kostnadsfritt om
du bor i Svalövs kommun.
Start för ny grupp
Nästa anhöriggrupp/program (Craft) startar tisdagen
den 26 mars, kl 17.00-20.00 på Carl XI:s gata 17 i
Svalöv.
Information och anmälan
För ytterligare information och anmälan, kontakta Linda
Andréasson, tel 0709-47 50 55 eller Jenny Kristinsson,
tel 0709-47 52 05.
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