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NSVA erbjuder 
driftsinformation 
via SMS
Vill du få information om driftstörningar som 
berör din fastighet via SMS? Registrera ditt 
mobilnummer. Kundnummer och anlägg-
ningsnummer hittar du på fakturan från NSVA.

Tjänsten fungerar i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Lands-
krona och Svalöv, de kommuner där NSVA hanterar fak-
turering av VA-avgifter.

I dagsläget skickar NSVA bara driftinformation via 
SMS, men det går också att registrera sin e-postadress, 
då påminnelser om mätaravläsning också skickas via 
e-post.

Registrera dig på www.nsva.se 

Succé redan innan
Senior Sport School startat
Man skulle kunna säga att det blev succé för Se-
nior Sport School, redan innan start. Det kom upp-
åt 100 intresserade personer till informationsmö-
tet som hölls i kommunhuset den 6 februari.

– Det var verkligen härligt att se så många på mötet. Vi tror 
mycket på konceptet med Senior Sport School. Det är en 

fantastisk möjlighet för våra medborgare över 60 år att både 
få vara en del av gemenskapen och få inspiration till ett gott 
liv, säger Niklas Fonskov, fritidschef. 

Programmet börjar den 5 mars och pågår i tolv veckor och 
innehåller olika aktiviteter och föreläsningar anpassade till 
målgruppen. Det är ideella krafter och föreningar som ställer 
upp i samband med aktiviteterna och det är kommunen som 
står för koordinering och lokaler.

Det fanns möjlighet att anmäla sig till Senior Sport School 
på informationsmötet och många passade på att lämna in 
sin anmälan till Helen Gustavsson, samordnare för Skåneid-
rotten. 

– Vi har 25 platser till vårens omgång, så antagligen får vi 
lotta ut platserna. Men förhoppningsvis blir det en fortsätt-
ning redan till hösten, säger Helen.  

Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande, var 
mycket nöjd med att så många visade intresse för att vara 
med i första upplagan av Senior Sport School.

– Programmet som arbetats fram är både intressant och lä-
rorikt och med tanke på den goda uppslutningen så kommer 
jag att göra allt vad jag kan för att ytterligare en omgång ska 
genomföras i september, säger Fredrik.  

Senior Sport School är ett samarbete mellan Skåneidrot-
ten, Region Skåne och Svalövs kommun.
För mer information om Senior Sport School, vänligen kon-
takta:
Helen Gustavsson, samordnare för Skåneidrotten, 
Tel: 010-476 57 14
E-post: helen.gustavsson@skaneidrotten.se

Från vänster: Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ord-
förande, Christer och Gun Hedin, eldsjälar och kontaktper-
soner för projektet, Helen Gustavsson, samordnare på Skåne-
idrotten samt Niklas Fonskov, fritidschef i Svalövs kommun 
var alla mycket nöjda med det fantastiska intresset för pro-
jektet.

 Fredagscafé 
på Solgården
Nu är det dags för Solgårdens fredagscaféer igen. Två gån-
ger i månaden fi nns det möjlighet att njuta av underhållning 
och fi ka. 
När: 22 februari kl. 14.30
Var: Solgården, Felestadsvägen 1, Svalöv
Pris: 35 kronor 

Välkommen!

Anhörigcafé 
på Ängslyckan
Kognitiv svikt – vad är det? Anhörigstödet bjuder på fi ka. 
Fika och samtal med demenssjuksköterskan.
När: 28 februari kl 14-16
Var: Ängslyckan, Västergatan 33, Teckomatorp
Entré: gratis
Anmälan: senast 22 februari till anhörigsamordnaren, 
tel 0418-47 54 65 eller anhorig@svalov.se

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    2019-02-28
   Vård och Omsorg
� Sommarvikarier till LSS    2019-02-28
   och personlig assistans

Vi söker även:
� Lärare i Sfi  till Svalöfs gymnasium 2019-02-17
   och vuxenutbildning
� Nämndsadministratör  2019-02-17
� Studiehandledare i grundskola F-9 2019-02-27 
� Transportör & Parktekniker 2019-02-28
� Parktekniker/Fastighetsskötare 2019-02-28
   till Svalöfs gymnasium
� Timvikarier och vikarier i sommar 2019-03-31
   sökes på socialpsykiatriskt boende

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

The Academy 
– nu nära Svalöv igen 
Förra våren hölls den uppskattade utbildningen i 
Svalöv med 17 deltagare. Nu fi nns åter chansen 
att på nära håll delta i The Academy – en utbild-
ning för dig som funderar på att starta eget, precis 
har startat eller som har ett företag men som vill 
utveckla en ny verksamhet eller ett nytt ben att stå 
på. 

Kursen vänder sig till alla som har drömmar om att starta 
egen verksamhet med ambition att kunna leva på företagan-
det. Kursen vänder sig också till de som redan har ett företag 
men som vill utveckla en ny verksamhet eller ett nytt ben att 
stå på. 

The Academy är en utbildning i sex delar – som denna 
gång genomförs i Landskrona – där vi visar, och låter er 
testa, ett annat perspektiv på företagande och entreprenör-
skap än det som vanligtvis erbjuds. 

Utbildningen startar den 18 mars och har sex moduler. 
Varje tillfälle är mellan klockan 17.30 och 20.30. 

Familjen Helsingborg har tillsammans med Forza of Swe-
den, som har tio års erfarenhet av entreprenörsutbildningar, 
tagit fram denna k urs.

Deltagarna från förra vårens The Academy, som hölls i Svalöv.

Mer information om The Academy och hur du ansöker hittar du på: www.svalov.se/företagsutbildningar


