från din kommun
Information till vårdnadshavare
i grundskolan angående inloggning till edWise
Du som redan har ett konto till edWise för ditt barn
ska nu logga in med BankID, istället för användarnamn och lösenord. Du loggar in via

www.svenljunga.se/loginedwise
Du som inte har ett konto för ditt barn måste
ansöka om konto via edwise.se
Välj:
1) Ansök om vårdnadshavarkonto
2) Barnets skolkommun - Svenljunga
3) Följ instruktionerna och fyll i formuläret

.................................
Påminnelse bevattningsförbud

KNÖ IN EN TILL
”Knö in en till” är en utställning om familjehem
Utställningen är fylld av berättelser som kommer ge
dig en unikt insyn i vad det betyder att vara familjehem. Utställningen är interaktiv och vi bjuder in
dig att dela med dig av dina berättelser kring vad
familj är för dig.
Utställningen ”Knö in en till?” syftar till att belysa
hur ett liv som familjehem åt ett barn eller en ungdom kan vara. Att ta emot ett placerat barn i din
familj handlar inte enbart om att ha ett rum extra
över utan om att också göra plats och ”knö in” ett
annat barn i ditt och din familjs hjärtan.
Utställningen har som mål att ge en bild av hur
svårt uppdraget som familjehem kan vara men
framförallt visa på allt det fantastiska som det
faktiskt ger.

VERNISSAGE 2 oktober klockan 17.00
Föreläsning EN EXTRA PLATS I HJÄRTAT
2 oktober klockan 18.30. Författare och
uppdragtagare Tomas Ardenfors berättar om
att vara familjehem
Mer information om familjehem, kontaktperson
och jourhem finns på vår hemsida

svenljunga.se/familjehem

Även om det har börjat regna gäller bevattningsförbud i hela kommunen.
Grundvattennivån har inte stigit tillräcklig mycket
än. Bevattningsförbudet gäller kommunalt vatten
i hela kommunen och är riktat mot både enskilda
och verksamheter.
Dricksvattnet ska främst användas till mat, dryck
och hygien. För att försäkra oss om att dricksvattnet ska räcka till tills vattenreservoarerna fylls
på måste vi vara sparsamma med vattnet.
Kommunalt vatten får under förbudet inte
användas till:
• Bevattning av gräsmattor, blommor eller
annat i trädgårdar med annat än vatten-		
kanna. Detta gäller både befintliga och
nyplanterade grönytor, träd och grödor 		
samt fotbollsplaner och tennisplaner.
• Att fylla pooler och badtunnor.
• Biltvätt, annat än i biltvättsanläggningar.

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

Behöver du vatten?
Brunnen har sinat - men du behöver dricka, vatten
till djuren, duscha eller tvätta kläder?
Inga problem, vi hjälper dig. Hos oss kan du som
inte har vatten hemma kostnadsfritt få vatten eller
använda våra duschar och tvättmaskiner.
Många har hört av sig till oss att deras grävda
brunn inte längre ger vatten. Självklart hjälper vi
gärna till. Vi rekommenderar dock att du snarast
ser över möjligheten att djupborra din brunn.

svenljunga.se/vattensommar2018

.................................
Vill du jobba hos oss?
Vi välkomnar din ansökan till någon av våra
lediga tjänster
I Svenljunga har vi den lilla kommunens fördelar,
nära till varandra, till idéerna
och till besluten.
Välkommen till oss!

Opartisk information och frågestund med kommunens solenergiexperter
Välkommen på måndag den 1 oktober klockan 18.00 till 20.00 i kommunhuset.
Ställ dina frågor om solceller, få teknikinformation, lönsamhetskalkyl, genomgång av offerter.
Vi bjuder på kaffe med tilltugg. Anmäla dig till vår energi- och klimatrådgivare Decima Henningsson,
0321-59 52 90 eller decima.henningsson@ulricehamn.se

svenljunga.se/energi

svenljunga.se/ledigajobb

Besök oss gärna på

Svenljunga kommun

@svenljunga.kommun

••• svenljunga.se

0325-180 00

kansliet@svenljunga.se

