från din kommun
Läget i sophämtningen
Vi har problem med förseningar i sophämtningen. Vi arbetar för att lösa detta.
Vad gör vi för att motverka förseningar?
• Vi har gjort ändringar i turerna för att
de ska vara smidigare att köra.
• Entreprenören arbetar i skift för att tömma
kärl, det vill säga att de även jobbar på
eftermiddagar och kvällar.
• Vi har använt extra bilar.
• Vi har hämtat sopor under några helger.
Vi har nu börjat att planera om turerna för sophämtning, för att optimera dessa. Det betyder att
du kan få nya hämtdagar efter sommaren.

Sommarsimskola
Under slutet av juni erbjuder vi två simskolor
för barn på Moga Fritid. För anmälan och vid
frågor, ring 0325-181 92
Plask- och lekskola
En lekfull simskola med fokus på mycket vattenvana
och lekar, tillsammans med introduktion av bröstsim.

.................................
Arrendera jaktmark
Är du intresserat på jakträtt tätortsnära mark?
Nu har du möjlighet att arrendera jaktmark av
oss. Gäller Svenljunga och Överlida.
Mer information om marken och hur du lämnar
anbud hittar du på

www.svenljunga.se/jaktmark

.................................
Tack alla skräpplockare
Under våren har över 1 000 barn på våra
förskolor och skolor deltagit i Håll Sverige
Rents skräpplockardagar. Tack för er insats, ni
är riktiga miljöhjältar!
Skräpplockardagarna handlar om att gå ut i
naturen och se hur mycket skräp som slängs där,
prata om nerskräpning och hur lång tid det tar för
olika material att brytas ner.
Bli en miljöhjälte du med – släng ditt skräp i en
papperskorg.

www.svenljunga.se/avfall

.................................
Sommarlovsaktiviteter
Snart är det dags för barn och ungdomar
att njuta av sommarlovet och det välfyllda
programmet av gratis lovaktiviteter.
Du kan ladda ner programmet på vår webbplats
och följa lovaktiviteter på facebook. Under nästa
vecka delas det tryckta programmet ut i skolorna.
Sedan kan du också hämta ett tryckt exemplar av
programmet i Kontaktcenter på kommunhuset.

www.svenljunga.se/lovaktiviteter

Besök oss gärna på

Klockan 09.55-10.25, måndag - fredag, 17 – 28
juni (undantag 21 juni, midsommarafton)
Kostnad: 600 kronor

Klockan 09.15 – 9.45, måndag - fredag, 17 – 28
juni (undantag 21 juni, midsommarafton)
Kostnad: 400 kronor

www.svenljunga.se/mogafritid

På vår webbplats håller vi dig uppdaterad på läget
i sophämtningen. Vi informerar om förseningar och
vilka förbättringsåtgärder vi genomför. Där kan
du även hjälpa oss att förbättra sophämtningen
genom att lämna in synpunkter.

www.svenljunga.se/lagetisophamtningen

Sommarsimskola 7-12 år
Simskolan kommer innehålla en grundlig
genomgång av bröst- och ryggsim, samt träning
av vattenvanan.

.................................
Utökat rökförbud från 1 juli
Den nya lagen om rökfria miljöer berör många
av våra lokaler och platser. Kortfattat betyder
det att du som röker ska ta hänsyn där det är
mycket folk, ingen annan ska ta in rök och barn
ska inte se någon som röker på allmän plats.
Det är sedan 2005 förbjudet att röka inomhus. Vi
har dessutom sedan 2012 rökfri arbetstid, vilket
innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetstid (lunchrasten är undantagen) och att rökning inte
är tillåtet i närheten till våra entréer, i våra fordon
eller på skolgårdsområden.

Förbudet mot att röka inomhus kom år 2005, det
fanns då en oro om hur det skulle tas emot av allmänheten och krogägare. Det visade sig bli väldigt
uppskattat och har inneburit en ökad trivsel och
ökad försäljning ute på krogarna.
Hur påverkar rökförbudet mig?
Du som rökare behöver ta hänsyn och följa lagen.
Platser där det är förbjudet att röka markeras med
tydlig skyltning. Kom ihåg att agera ansvarsfullt
även där det är tillåtet att röka: fimpa brandsäkert
och du som röker med filter ska sortera detta som
plast. 2018 var fimpen vårt största skräpproblem i
Sverige. Var del av lösningen genom att fimpa rätt.
Du som äger eller ansvarar för en
lokal eller plats som omfattas av
rökförbudet har ansvar för att lagen
följs. Du ska tydligt informera om
rökförbudet genom skyltning och du
ska vid behov ingripa med
information och tillsägelser.

Nytt är att rökförbudet omfattar fler
produkter än just tobak. Det blir
förbjudet att använda elektroniska
cigaretter, röka örtprodukter och
vattenpipa eller använda produkter
som till användningssättet motsvarar
rökning även om de inte innehåller
tobak.
Från den 1 juli gäller det rökförbud
vid allmänna platser och vid entréer
till lokaler. Nedan listas ett par exempel på dessa
platser som vi ansvarar för:
• på och vid alla lekplatser
• utanför kommunhuset
• utanför biblioteket
• utanför fritidsgården KV16 ungdomens hus
• friskvårdsanläggningen Moga Fritid
• på och utanför skolgårdar och vårdboenden
Rökförbudet gäller på fler allmänna platser och vid
entréer, exempelvis:
• på busshållplatser
• på uteserveringar
• utanför entréer till rökfria lokaler, till exempel
butik, biograf eller frisörsalong.
• på inhägnade platser utomhus huvudsakligen
avsedda för idrottsutövning, till exempel idrottsplatser och idrottsarenor

Svenljunga kommun

@svenljunga.kommun

Om någon trots information och tillsägelse röker där rökning inte är
tillåten, får denne avvisas.
Vad är syftet med rökförbudet?
Syftet med det utvidgade rökförbudet är främst:
• Minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar.
• Skydda överkänsliga personer, alltså barn, och
personer som blir besvärade av tobaksrök.
• Öka tillgängligheten på platser utomhus.
• Minska den sociala exponeringen och på så
sätt avnormalisera rökningen för att minska
användandet, inte minst bland unga som är
särskilt känsliga för visuella signaler och
sociala normer.

••• svenljunga.se

0325-180 00

kommun@svenljunga.se

