från din kommun
Nya öppettider Moga Fritid
MÅNDAG 14.00-19.30
(Bassängerna stänger 19.30)

TISDAG 6.00-8.00 och 10.00-19.30
(Bassängerna stänger 19.30)

ONSDAG 14.00-19.30
(Bassängerna stänger 19.30)

TORSDAG 6.00-8.00 och 14.00-19.30
(Bassängerna stänger 19.30)

FREDAG 10.00-18.00
(Bassängerna stänger 18.00)

LÖRDAG-SÖNDAG 10.00-13.00
(Bassängerna stänger 12.45)

Snart slänger du den här tidiningen
i ditt nya fyrfackskärl
Nytt år – ny avfallshämtning. Fyrfackskärlen är
äntligen på väg!
Checklista för placering av kärl
     handtaget utåt på tömningsdagen
     kärlen står på hårdgjord yta
     max 5 meter dragavstånd
     inga kanter, trappsteg, trösklar eller
       stora motlut att dra kärlen i
     buskar och träd är trimmade, både  
       runt kärlet och på enskild väg
     vintertid är det skottat och
       halkbekämpat

VIKTIGA DATUM
att komma ihåg

21 januari 2019 - vi börjar byta ut kärlen, låt ditt
nuvarande kärl stå framme tills du har fått det bytt.
1 oktober 2019 - om du behöver göra ändringar i ditt
abonnemang kan du göra det.

www.svenljunga.se/fyrfack

Vattengympa 2019

Måndag 18.00-18.40 Allmängympa
Tisdag    7.00-7.40 Morgongympa
             13.30-14.00 Allmängympa
             14.30-15.00 Allmängympa (150 cm)
             18.30-19.15 Aquamix
Onsdag 18.30-19.15 Aquamix
Torsdag 14.20-15.00 Actic
             17.30-18.10 Allmängympa
             18.30-19.15 Aquamix (150 cm)

I kärl 1 hittar du material som gör det enklare för
dig att sortera. Töm kärlet och ta bort tejpen innan
du börjar använda det. Alla får en elbox och en
sorteringsguide. Ska du sortera matavfall i kärlet
får du även papperspåsar till matavfallet och en
hållare för påsarna att ha i köket.

www.svenljunga.se/simhall

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

.................................
Tillfälligt ändrade öppettider på
biblioteket
Måndag
Tisdag-onsdag
Torsdag-fredag
Lördag

12.00-19.00
10.00-19.00
10.00-16.00
10.00-13.00

Utlåningsfilialerna i Östra Frölunda, Hillared och
Överlida är öppna som vanligt.

www.svenljunga.se/bibliotek

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

Kurs om privat ekonomi

Är det mer månad kvar i slutet av pengarna?
Har du svårt att få pengarna att räcka till?
Sociala stödteamet bjuder in till samtal i grupp om
ekonomi. Under kursen tittar vi på hur du kan
planera din budget och tar reda på hur du kan
göra för att pengarna ska räcka längre. Vi erbjuder
också individuellt stöd för att titta närmare på dina
enskilda behov om du önskar.
Gruppen träffas 3, 10 och 17 april, klockan 17.0018.30 på Aktivitetscenter, Bergsätersvägen 1.
Anmäl dig senast 15 mars via e-post eller sms  

caroline.andersson@svenljunga.se
070-333 58 81

Kommunfullmäktige sammanträder
• Måndag 21 januari • klockan 18.00
• Svenljungasalen, kommunhuset
Bland annat kommer följande
ärenden behandlas
• Val av kommunfullmäktiges
   presidium
• Val av kommunstyrelse och
   kommunalråd  
• Val av nämnder och styrelser
Föredragningslistan finns på den digitala anslagstavlan. På vår hemsida finns även handlingar till
samtliga ärenden och du kan  följa livesändning
av mötet.

www. svenljunga.se/kf
Välkomna!
Dag Forsström
Ordförande

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

Vi har ett förslag på nytt vattenskyddsområde för
Överlida vattentäkt. Läs igenom hela förslaget på

www.svenljunga.se/remissoverlida
Du kan lämna synpunkter på förslaget senast 31
januari 2019 till VA-chef Christine Berggren

christine.berggren@svenljunga.se

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

Söker du sommarjobb?
Vi hjälper dig som fyllt 18 år! Kom och träffa
oss mellan 16.00 - 18.00...

Nu kan din förening eller ideella organisation
ansöka om bidrag för folkhälsoinsatser!

Jobbcentrum i Svenljunga, Kindsvägen 12.
tisdag 29/1
onsdag 30/1
tisdag 5/3
onsdag 6/3

Med detta bidrag kan du och din förening testa nya
arbetssätt eller utveckla ett redan pågående arbete.
Syftet måste vara att främja hälsan eller förebygga
ohälsa hos medborgarna i Svenljunga kommun.
I år prioriterar vi olika former av lovaktiviteter
för barn och ungdomar.

Jobbcentrum i Tranemo, Tåstarpsgatan 9
tisdag 5/2
onsdag 6/2
tisdag 12/3
onsdag 13/3

Folkhälsobidrag till föreningar

Du ansöker via blanketten som du hittar på vår
webbplats. Din ansökan ska vara hos oss senast
den 28 februari.

Alfred Gotemark
Kommunsekreterare

Besök oss gärna på

Nytt vattenskyddsområde i Överlida?

Svenljunga kommun

www.svenljunga.se/sokerdusommarjobb

www.svenljunga.se/folkhälsobidrag

@svenljunga.kommun

••• svenljunga.se

0325-180 00

kommun@svenljunga.se

