från din kommun
Kommunfullmäktige sammanträder
• Måndag 19 februari 2018 • 18.00
• Svenljungasalen, kommunhuset

Kulturskolan
Vet du att kan välja att spela ett instrument, sjunga,
dansa, drilla eller spela teater?

Bland annat behandlas
		• upphävning av beslut om för		
säljning av fastigheten Ljunga 1:10,
		
dess upprustning och inriktning för
		arrendering
		• Svenljungaförslag om asfalterad
		cykelväg Hillared-Sexdrega
Föredragningslistan finns på den digitala anslagstavlan. På vår hemsida finns handlingar till samtliga
ärenden och du kan följa livesändning av mötet.

www. svenljunga.se/kf

Välkomna
Bertil Hagström		
Ordförande		

Patrik Johansson
Kommunsekreterare

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

Stipendier 2018

Vi delar årligen ut förenings- och idrottsstipendier.
Nu är det dags för dig att nominera någon eller
ansöka själv. Sista ansökningsdag är den 30 april.

29 mars

!

Anmälningsblankett delas ut till alla elever i årskurs 1-6. Övriga får hämta den från hemsidan,
på Kulturskolan eller Mediateket på Mogaskolan.
Blanketten lämnar du till Kulturskolan eller till din
kulturskole- eller klasslärare.

www.svenljunga.se/kulturskolan

.................................
Feriearbete med musik
Du som är född 00-01-02 och sjunger eller spelar
ett instrument, passa på att söka feriearbete via
Kulturskolan som sommarmusikant i Kind!
Tre ungdomar från Svenljunga och tre från
Tranemo kommun kommer att få jobb som gatumusikanter under tre veckor i sommar (vecka 2527). En vecka ägnas åt repetitioner och två veckor
turnerar gruppen.
Sista ansökningsdag 9 april, ansök via Kulturskolan.

Vi uppmärksammar även svenska och internationella mästare som är skrivna i vår kommun.
Utdelning sker i samband med nationaldagsfirandet i Hembygdsparken den 6 juni.

www. svenljunga.se/stipendier

Årets kulturstipendium delas inte ut på grund av utebliven
avkastning från AP Hedlunds fond.

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

Nytt färdtjänstavtal med Västtrafik

Färdtjänst är kollektivtrafik för dig som inte kan resa
med vanlig kollektivtrafik på grund av sjukdom eller
funktionsnedsättning.

Så reser du med färdtjänst
• Du behöver ha färdtjänsttillstånd.
• Beställ via telefon 020-91 90 90 senast en timme
innan du vill resa. Måndag-fredag kl. 6-22 och
helger kl. 8-22.
• Betala till föraren när du blir upphämtad.
Västtrafiks baspris + 50%. Du får veta vad resan
kostar när du beställer den.

Om du har frågor eller synpunkter är det viktigt att
du i första hand hör av dig till direkt till Västtrafik
på samma nummer som du beställer färdtjänst på.

Färdtjänsttillstånd får du genom att ansökan om
det hos oss. Ring kontaktcenter 0325-180 00 för
mer information.

Besök oss gärna på

All undervisning är gratis så passa på att lära dig något
som du kan ha kul med hela livet.

På eftermiddagar finns teater, dans och drill på
Kulturskolan i Svenljunga. Väljer du att spela ett
instrument eller sjunga så gör du det på din skola
tillsammans med kulturskolans lärare som kommer
ut till skolan någon dag i veckan.

• årets idrottsprestation
• årets förening
• årets föreningsledare
• årets unga ledare, kille
• årets unga ledare, tjej
• slöjdarstipendium

Observera att färdtjänst inte är sjukresor.

SISTA ANMÄLNINGSDAG

.................................
Har du farligt avfall att bli av med?
I april kör Miljöbilen runt i kommunen.
Farligt avfall är avfall som måste hanteras på
särskilt sätt för att inte påverka miljön. Det kan vara
batterier, ljuskällor, oljor, färgrester, sprayburkar,
lösningsmedel, avfettningsmedel, syror och kvicksilverinstrument bland annat.
Lämna in avfallet i originalförpackning eller i en
påse väl uppmärkt med vad den innehåller.
Miljöbilen tar enbart emot farligt avfall från privatpersoner. Läkemedel och kanyler tar Miljöbilen inte
emot, det lämnas till apoteket. Däremot kan du
hämta lådor att lämna in kanyler i hos Miljöbilen.
Passar ingen av tiderna kan du alltid lämna farligt
avfall på Änglarps återvinningscentral. Öppettider
hittar du på vår hemsida

www.svenljunga.se/anglarp

.................................
Påsklovsaktiviteter
Under påsklovet kommer vi att anordna aktiviteter
för barn och ungdomar som är helt gratis
att delta i. Mer information kommer
snart på vår hemsida under
Uppleva och göra.

Svenljunga kommun

@svenljunga.kommun

17 april
Hillared, Ätrastigen kl. 16:30-17:15
Sexdrega, Åhagavägen kl. 17:45-18:30
18 april
Roasjö, Bygdegården kl. 16:30-17:15
Holsljunga, Tranvägen kl. 17:45-18:30
19 april
Svenljunga, Rydins väg 7-9 kl. 16:30-17:15
Svenljunga, Lindgatan 6 kl. 17:45-18:30
23 april
Kalv, Bomskogsvägen kl. 16:30-17:15
Mårdaklev, Metarevägen kl. 17:45-18:30
24 april
Håcksvik, Håskavägen kl. 16:30-17:15
Östra Frölunda, Falkenbergsvägen kl. 17:45-18:30
25 april
Mjöbäck, Lindsbovägen kl. 16:30-17:15
Överlida, Lidavägen kl. 17:45-18:30

••• svenljunga.se

0325-180 00

kansliet@svenljunga.se

