från din kommun
Kommunfullmäktige sammanträder
• Måndag 18 mars • klockan 18.00
• Svenljungasalen, kommunhuset
		
Bland annat kommer följande
		ärenden behandlas
		
• Årets kommunanställd 2018
		
• Taxor för färdtjänst
		
• Taxor inom socialnämndens 		
		
område
		
• Val av styrelse i Svenljunga
		
kommun förvaltning AB
		
• Fyllnadsval av revisorer
Föredragningslistan finns på den digitala anslagstavlan. På vår webbplats finns även handlingar till
samtliga ärenden och du kan följa livesändning
av mötet.

www. svenljunga.se/kf
Välkomna!
Bertil Hagström		
Ordförande		

Alfred Gotemark
Kommunsekreterare

.................................
Information från
avfallsenheten
Alla kärl är levererade
Nu ska alla ha fått sina nya kärl. Varje kärl är
utrustad med en tagg och har ett eget id. Kolla
på adresslappen så att du har fått och använder rätt kärl. Har du inte fått kärlen? Står ditt
gamla kärl fortfarande kvar? Kontakta oss så
hjälper vi dig.
En miss i faktureringen
På grund av ett tekniskt fel kan det hända att du
får två fakturor av oss i mars. Det är inget fel på
summan, men du kan alltså få den uppdelat på
två brev. Båda fakturor ska betalas. Var gärna
uppmärksam på att avgiften för ditt renhållningsabonnemang finns med på din ordinarie
faktura, eller att du annars får den på en
separat faktura.
Kundtjänst för vatten och avfall
0325-183 35
kundtjanst@svenljunga.se
Ordinarie telefontid:
måndag, onsdag och fredag 08.00-12.00,
tisdag och torsdag 13.00-16.00

.................................
Ansökan till feriearbete

Drömmer du om nästa byggprojekt?
Nu kan du ansöka om allt från bygglov till rivningslov via vår nya e-tjänst MittBygge.
Det är smidigt och går snabbt att fylla i och skicka
in, allt du behöver är dator och BankID. Du kan
följa ditt ärende hela tiden via e-tjänsten, där alla
meddelanden finns samlade. Du kan även lämna
in kompletteringar på ett enkelt sätt. Dessutom kan
du få avisering via sms eller e-post.
Få reda på allt om bygglovsprocessen och ansök
nu via e-tjänsten MittBygge

ANSÖK NU
för att bygga i sommar
Vi försöker alltid handlägga ditt ärende så snabbt som
möjligt. Vår och sommar är det många ansökningar
och handläggningstiden kan då tillfälligt öka. Enligt lag
ska ett ärende om bygglov handläggas inom 10 veckor
från att ärendet är komplett, handläggningstiden kan vid
behov förlängas ytterligare 10 veckor. Det är därför viktigt
att du i god tid lämnar in din ansökan.

www.svenljunga.se/ommittbygge

.................................
Stipendier 2019

E-tjänst kulturskola

Vi delar årligen ut förenings- och idrottsstipendier.
Nu är det dags för dig att nominera någon eller
ansöka själv.
• årets idrottsprestation
• årets förening
• årets föreningsledare
• årets unga ledare, kille
• årets unga ledare, tjej
• slöjdarstipendium

Nu har vår e-tjänst för kulturskolan öppnat!
Här kan du anmäla ditt barn, se aktuellt
schema och närvaro samt uppdatera dina
kontaktuppgifter.
Passa på att anmäla ditt barn till nästa läsår redan
nu, sista dag för anmälan är den 12 april.

Vi uppmärksammar även svenska och internationella mästare som är skrivna i vår kommun. Utdelning
sker i samband med nationaldagsfirandet i
Hembygdsparken den 6 juni.
Sista ansökningsdagen är den 30 april.

www.svenljunga.se/stipendier
Det går även bra att skicka förslag på mästare och
stipendiater med motivering till:
Svenljunga kommun, Samhällsbyggnadsnämnden
512 80 Svenljunga
Årets kulturstipendium delas inte ut på grund av utebliven
avkastning från AP Hedlunds fond.

.................................
Infodag för äldre
Välkommen den 26 mars på en kostnadsfri
informationsdag för dig som är pensionär. Vi
bjuder på fika.
Vad är viktigt för dig att veta? För att svara på
denna fråga samlar vi Närhälsan, Folktandvården,
polisen, vår äldreomsorg och folkhälsa.
När?
Var?

tisdag 26 mars, klockan 14.00-16.00
församlingshemmet i Svenljunga

Feriearbete finns för dig som är 16-18 år och
som vill prova på att arbeta inom kommunal
verksamhet. Ansök fram till den 24 mars.

Anmäl dig till
Marianne Brundin 070-354 40 14
Mona Riemer 070-285 32 43

Feriearbetet är ett jobb under tre veckor, sammanlagt 90 timmar. Det finns tre perioder under
sommaren, vecka 25-27, 28-30 och 31-33.
Du ansöker precis som till alla våra andra lediga
tjänster via får e-rekryteringsportal.

Informationsdagen anordnas i samarbete mellan
SPF Seniorerna Svenljunga och folkhälsan
Svenljunga kommun.

All anmälan sker via e-tjänsten. Avanmälan eller
byte av aktivitet görs också via e-tjänsten. Vill ditt
barn till hösten fortsätta med samma aktivitet som
nu, räcker det att gå in på e-tjänsten och uppdatera personuppgifter. Om anmälan lämnas för
sent eller om kursen redan är full kommer eleven
sättas i kö och får en plats snarast möjligt.
På vår kreativa kulturskola kan barnen träffa nya
kompisar och göra en massa roligt tillsammans.
Välj mellan en massa spännande aktiviteter: spela
ett instrument, sjunga, dansa, drilla, spela teater
eller vara med i en orkester eller kör.
Vår kulturskola är gratis och öppen för alla från
6 år. Det kan tillkomma avgifter vid vissa kurser,
exempelvis för instrumenthyra.

www.svenljunga.se/kulturskola

.................................
Kom ihåg att anmäla dig till kursen
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 3, 10 och 17 april klockan 17.00-18.30.
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.
Anmäl dig senast 15 mars via e-post eller sms till
Caroline Andersson (070-333 58 81).

www.svenljunga.se/feriearbete

Besök oss gärna på

Svenljunga kommun

@svenljunga.kommun

••• svenljunga.se

0325-180 00

kommun@svenljunga.se

