från din kommun
Kommunfullmäktige sammanträder

gratis för barn och ungdomar 6-18 år

• måndag 15 april • klockan 18.00
• Svenljungasalen, kommunhuset

15 & 16 april

		
Bland annat kommer följande
		ärenden behandlas
		
• Årsredovisning 2018
		
• Allmänhetens frågestund om
		
årsredovisningen 2018
		
• Taxor för 2019
		
• Investeringsbudget 2019
		
• Svar på motion gällande
		
visselblåsarfunktion

Påsklovsbio
måndag 15 april

Sports for you
Prova på idrott

Föredragningslistan finns på den digitala anslagstavlan. På vår webbplats finns även handlingar till
samtliga ärenden och du kan följa livesändning
av mötet.

Moga Fritid

13.00 Molly Monster och äggmysteriet
14.45 En katt i Paris (från 7 år)
16.15 Härifrån till Flåklypa

måndag 15 april

Vi bjuder alla barn på en liten popcorn och festis.

10.00–11.30 Parkour och Innebandy
12.00–13.30 Gymnastik, Volleyboll,
Badminton, Pingis
14.00–15.30 Simning, Fotboll

www. svenljunga.se/kf
Välkomna!
Bertil Hagström		
Ordförande		

ETT AKTIVT PÅSKLOV

Göteborgs Filmfestival bjuder på biljetten.

tisdag 16 april

Gör din egen påskfilm med
Stop Motion animering

10.00–14.00 Friidrott, Bollspel, Bad
12.00–13.30 Valfritt
15.30 Simning, Femkamp

Alfred Gotemark
Kommunsekreterare

.................................

tisdag 16 april
10.00-13.00 på Biblioteket

Öppettider under påsk
Kontaktcenter och kommunhuset
Torsdag 18 april: 08.00-12.00
Fredag 19 april: stängt
Måndag 22 april: stängt
Moga fritid, simhall
Torsdag 18 april: 06.00-8.00 och 14.00-19.30
Fredag 19 april till måndag 22 april: stängt
Svenljunga bibliotek
Måndag 15 april: 12.00 - 19.00
Tisdag 16 april och onsdag 17 april: 10.00-19.00
Torsdag 18 april till måndag 22 april: stängt
Utlåningsstationen i Östra Frölunda
Stängt på annandag påsk, månddag 22 april.
Fritidsgården Ungdomenshus KV16
Måndag 15 april: 16.00 - 20.30 (tjejkväll)
Tisdag 16 april: 13.30 - 21.00
Onsdag 17 april: 16.30 - 21.00
Torsdag 18 april: 13.30 - 21.30
Fredag 19 april: stängt
Återvinningscentralen Änglarp
Torsdag 18 april: 10.00–15.00
Fredag 19 till och med söndag 21 april: stängt
Måndag 22 april: 10.00 – 15.00
Kundtjänst vatten och avfall
Torsdag 18 april: 08.00–12.00
Telefon 0325-183 35
Fredag 19 – måndag 22 april: stängt
Skicka gärna e-post till kundtjanst@svenljunga.se
så återkommer vi snarast.
Tömmning av ditt sopkärl
Du kan få en annan hämtdag än din ordinarie
dag under påsk. Ställ fram kärlet i god tid, du
kan få det tömt tidigare än vanligt, och låt det
stå framme tills det blivit tömt. Du kan kolla
vilken dag vi hämtar ditt avfall under påsk på
vår webbplats.

Påskpyssel
påskharar och påskkort

följ oss på facebook.com/lovaktivitetersvenljunga

••• svenljunga.se/lovaktiviteter

tisdag 16 april
10.00-13.00 på Biblioteket

.................................
Ansök om pengar från sociala
samfonden
Fondens syfte är att ge ett extra stöd till i första
hand barnfamiljer med mycket små inkomster.
I vissa fall kan även bidrag utdelas till äldre, sjuka
eller funktionsnedsatta med mycket låg inkomst.
Beslut om hur fondens medel ska fördelas fattas av
socialnämnden.
Du ansöker senast 30 april via blanketten på vår
webbplats. Du kan lämna in den till kontaktcenter
eller skicka med post till: Svenljunga kommun,
socialförvaltningen, 512 80 Svenljunga
Frågor? Kontakta Liselott Johansson via
0325-18000 eller liselott.johansson@svenljunga.se

www.svenljunga.se/socialasamfonden

.................................
5 fria råd- och stödsamtal
Är du i en kris i livet? Behöver du bolla exempel
vis kring beroende, familjesituation eller social
isolering? Eller behöver du bara någon att
prata med? Sociala stödteamet finns för dig.
Du kan få upp till fem råd och stödsamtal helt
kostnadsfritt. För dessa samtal sker ingen journalföring eller registrering i socialregistret. Behöver du
ytterligare stöd efter samtalen tar du kontakt med
en handläggare.

Stipendier 2019
Vi delar årligen ut förenings- och idrottsstipendier.
Nu är det dags för dig att nominera någon eller
ansöka själv.
• årets idrottsprestation
• årets förening
• årets föreningsledare
• årets unga ledare, kille
• årets unga ledare, tjej
• slöjdarstipendium

Utdelning sker i samband med nationaldagsfirandet
i Hembygdsparken den 6 juni.
Sista ansökningsdagen är den 30 april.

www.svenljunga.se/stipendier
Det går även bra att skicka förslag på mästare och
stipendiater med motivering till:
Svenljunga kommun, Samhällsbyggnadsnämnden
512 80 Svenljunga
Årets kulturstipendium delas inte ut på grund av utebliven
avkastning från AP Hedlunds fond.

www.svenljunga.se/stodteamet

www.svenljunga.se/oppetpask

Besök oss gärna på

Svenljunga kommun

@svenljunga.kommun

••• svenljunga.se

0325-180 00

kommun@svenljunga.se

