från din kommun
Kommunfullmäktige sammanträder
• Måndag 15 oktober 2018 • klockan 18.00
• Svenljungasalen, kommunhuset

Klipp häckar, buskar och träd

Häckar och träd som växer bredvid gång- och
körbanor kan skymma sikten för de som går, cyklar
eller kör bil. Barn är korta och syns till exempel inte
		
Bland annat kommer följande
bakom en hög häck.
		ärenden behandlas			
Det är du som fastighetsägare som ansvarar för
		
• Val kommunfullmäktiges
den vardagliga skötseln av gångbanan utanför din
		
valberedning och presidium
fastighet. Ser du över ogräset då och då behöver
		
• Val av revisorer
det inte innebära särskilt stora insatser.
		
• Val av kommunstyrelse
Häckar och buskar bör växa inom ditt eget tomtFöredragningslistan finns på den digitala anslagsområde så att de inte stjäl utrymme från trafikanter
tavlan. På vår hemsida finns även handlingar till
på gatan eller gång- eller cykelbanan. Om du har
samtliga ärenden och du kan följa livesändning
buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller
av mötet.
gångbana bör du se till att det finns fri höjd för
www. svenljunga.se/kf
trafikanterna:
Välkomna
• Över gångbana, minst 2,5 meter
Bertil Hagström		
Alfred Gotemark
• Över cykelväg, minst 3,2 meter
Ordförande		
Kommunsekreterare
• Över körbana, minst 4,6 meter

.................................
Vägbidrag
Du som bor vid en enskild väg som inte får bidrag
från Trafikverket har nu möjlighet att söka
kommunalt bidrag för drift av vägen. Kravet är att
vägen är minst 200 meter lång. Om ni är flera
fastboende på sträckan behöver ni komma överens
om vem som ska hantera ansökan och ta emot
bidraget.
Ansökan ska vara hos Gatu- och fritidsenheten
senast den 1 november. Ansökningsblankett och
mer information finns på vår hemsida.

Har du en hörntomt som gränsar direkt mot en
körbana utan en mellanliggande gångväg bör du
se till att dina växter inte är högre än 0,8 meter i
en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt
vardera hållet. Finns det en gångbana mellan
räcker det att sikttriangeln gå 5 meter in.

Vid utfarten bör du se till att dina växter inte är
högre än 0,8 meter gatan i en sikttriangel som
sträcker sig minst 2,5 meter från gatan eller
gångbanan. Därmed har du möjlighet att se
andra trafikanter när du kör ut från din tomt, och
de har inga problem att se dig.

Stora buskar och träd bör planteras minst 2 meter
innanför tomtgräns, häck och buskplantor minst 0,6
meter.

www.svenljunga.se/vagbidrag

.................................
Nya svenljunga.se kommer snart

www.svenljunga.se/klipphacken

På onsdag den 17 oktober byter vi
Med vår nya webbplats tar vi ännu ett steg närmare
våra medborgare. Bort från rörig design, otydliga
ingångar, svåra texter. Under året har vi jobbat
med allt från grafisk design, bilder, texter och
sökrutan till uppläsningsfunktion. Ett starkt ledord
för denna webbplats är tillgänglighet – att göra
något möjligt för få, gör det lättare för alla. Den
här webbplasten är modern och inbjudande.
På onsdag den 17 oktober är det alltså dags att
byta till nya svenljunga.se, samma adress men
bättre.
Under dagen kan kortvariga problem med att nå
vår hemsida uppstå.

.................................
Sociala samfonden
Ansök om pengar senast 31 oktober.
Du som är folkbokförd hos oss kan ansöka om
extra ekonomiskt stöd ur Sociala samfonden.
Fondens syfte är att ge ett extra stöd till framförallt
barnfamiljer med mycket små inkomster, men
även till äldre, sjuka eller funktionsnedsatta med
mycket låg inkomst. Beslut om hur fondens medel
ska fördelas fattas av socialnämnden.

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

Med språk kommer du längre
Välkommen till en inspirerande eftermiddag
där språkets möjligheter står i fokus.
När? tisdag 16 oktober
klockan 13.00 – 17.00
Var?
Teaterbiografen i Svenljunga
När portarna öppnas kommer du att mötas en
kavalkad av dofter från olika bakelser och kaffe,
det kommer surra av musik. Välkommen in att gå
runt och ta in allt detta med alla dina sinnen. Passa
på att få en henna tatuering och prata med alla
människor du möter.

Vid klockan 15.30 välkomnar vi komvux elever
upp på scen som berättar om ett pågående projekt. Eleverna har olika hemländer och kommer
från olika kultturer men berättar om samma sak:
sin resa i det svenska språket.

Vid klockan 14.00 är det dags att ta plats i en
mysig biograffåtölj - och lyssna på en spännande
föreläsning om språk med Maria Sjöström Gisslén,
som jobbar som tolk på EU-parlamentet! Det
kommer även finnas möjlighet att ställa frågor.

Du kan lämna in din ansökan till kontaktcenter i
kommunhuset eller skicka den till Svenljunga
kommun socialförvaltningen 512 80 Svenljunga

Besök oss gärna på

Svenljunga kommun

@svenljunga.kommun

••• svenljunga.se

0325-180 00

kansliet@svenljunga.se

