från din kommun
Bibliotek stängt

I huvudet på en tonåring

Den 7 november är huvudbiblioteket och
utlåningssationen i Överlida stängt på grund av
utbildning för kulturenhetens personal.

Passa på att lyssna på höstens föreläsning i
serien Tema Livsviktigt.

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

Vill du hyra ett stall?
Stall med plats för 28 hästar i utkanten av
Svenljunga tätort uthyres.
Anbud lämnas på: kallhyra årsvis.
Fakturering kommer att ske månadsvis.
Betesmark: 42 000 m²
Paddock: 1 500 m²
Vatten: kommunalt
Hyrestid: 2+1 år
Området kommer att planläggas, därför gäller
avtalet i maximalt 3 år.

www.svenljunga.se/hyrstall

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

Vill du jobba hos oss?
Du hittar lediga tjänster på vår hemsida.
Vi arbetar med viktiga samhällsfunktioner som
hjälper våra medborgare varje dag. Vi har den lilla
kommunens fördelar: närheten till varandra, till
idéerna och till besluten. Du hittar intressanta och
meningsfulla jobb hos oss.
Just nu letar vi bland annat
• förskollärare
• lärare, grundskola
• lärare, vuxenskola
• fritidspedagog
• Specialpedagog
• Resurslärare
• nattsjukskötersksa
• psykiatrisjuksköterska
• sjuksköterska
• Arbetsterapeut
• Fysioterapeut/sjukgymnast
• Systemförvaltare
• Projektledare vatten och avfall
• Tim- och semestervikarer till
återvinningscentralen

FÖRELÄSNING

I sin föreläsning ”I huvudet på en tonåring”
utgår Mia Börjesson från att alla föräldrar har
erfarenheter, kunskaper och styrkor som kan vara
en bra grund för att motivera sig själv och sin
tonåring på livets resa. Hur kan vi bygga ett starkt
självförtorende och ett psykologiskt immunförsvar?

15 november
Gratis inträde! Begränsat antal platser. Kom
i god tid. Vi börjar med mingel och tilltugg
klockan 17.30 på Svenljunga Kulturhus &
Teaterbiograf.

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

Kontaktpersoner sökes

Har du en idé för din by?

Hej killar i 20-30 årsåldern! Här kommer ett
tillfälle för dig att göra skillnad i någons liv.

Sök Byalagspengen - ett bidrag för alla.
Byalagspeng är ett enkelt och smidigt sätt att söka
pengar för lokal utveckling. Oavsett om du är en
engagerad privatperson, aktiv förening eller organisation har alla möjlighet att ansöka om detta
projektbidrag.

Du måste ha en stöttande, hjälpande inställning,
se alla individer med jämställda ögon och anse att
alla har rätt att få möjlighet att delta i samhället.
Du är en trygg person, duktig på att lyssna och på
att stötta och uppmuntra. Känner du igen dig?
Då kan du bli kontaktperson hos oss!
En kontaktperson ger stöttning och uppmuntran,
och möjlighet att uppleva nya saker - precis som
en kompis - till någon (ungdom eller vuxen) med
funktionsnedsättning som har svårt att få kontakt
med andra människor, någon som känner sig
ensam och har svårt att ta sig ut i sociala sammanhang. Tillsammans upptäcker ni världen ur olika
perspektiv.

Vad har du för idéer?
Sök för aktiviteter eller insatser som exempelvis
dans, teater, trubadur, motionsrunda eller aktivitetspark. Fyll i ansökningsblanketten med underskrift från tillhörande byalag och skicka in till oss.
Ansökningsblanketten finns på vår hemsida tillsammans med mer information:

www.svenljunga.se/byalagspeng

Att vara kontaktperson är ett frivilliguppdrag med
arvode och omkostnadsersättning. Du behöver inte
bo i vår kommun. Hur ofta träffarna sker beror på
vem vi parar ihop dig med, det kan vara mellan 10
till 30 timmar i månaden eller upp till 4 träffar per
månad.
Är du intresserad? Läs mer och anmäl intresse på

www.svenljunga.se/kontaktperson

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

Lovaktiviteter
Höstlovet stundar och då är det åter dags för våra
lovaktiviteter! Allt är gratis för barn och ungdomar
6 till 18 år. Höstlovet är 29 oktober till 2 november.
Programmet kommer snart, följ vår facebooksida
Lovaktiviteter Svenljunga eller nyheterna på vår
hemsida.

www.svenljunga.se/jobbahososs

www.svenljunga.se/lovaktiviteter

ANSÖK SENAST
15 november
Ansökningsdatumen är den 15:e i februari, maj,
september och november.

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

Nya svenljunga.se
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.
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.

.................................
Ändrad öppettid Fritidsgård KV´16
KV´16 Ungdomens Hus har stängt fredag kväll.
Klockan 13:00-18:00 är det öppet för ungdomar
10-17 år.

www.svenljunga.se/kv16

Besök oss gärna på

Svenljunga kommun

@svenljunga.kommun

••• svenljunga.se

0325-180 00

kommun@svenljunga.se

