från din kommun
Digital ansökan till vårdprogrammet
Nu har ansökan till vårdprogrammet på vuxenutbildningen öppnat. Från och med idag kan du för
första gången någonsin enbart ansöka via e-tjänst. Vårdprogrammet består av ett anpassat schema och
är utmärkt för att kombinera jobb och studier.

ANSÖK till vuxenutbildning

7 maj till 1 juni

Sommarsimskola 6-12 år
Vi erbjuder en intensivsimskola under de första två
veckorna av sommarlovet. Pris 600:Vecka 25 och 26, måndag till fredag, klockan
9.30-10.10 (ej midsommarafton)
Sista anmälningsdag 11 juni

Du ansöker till alla kurser på Komvux/Lärcentrum
via vår nya webbportal. Ansökan till höstens kurser
är öppet till den 1 juni. Här får du även information
om alla kurser vi erbjuder.

Moga fritid 0325-18 192

www.svenljunga.se/ansökvux

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

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

Anhörigcafé
Varmt välkomna till Anhörigcafé - mötesplatsen för
dig som stöttar och vårdar någon i din närhet.
16/5 INSTÄLLT
30/5 kl 10-12
13/6 kl 14-16
Plats: Församlingshemmet i Svenljunga
Lena Blomqvist 0325-184 27
Ida Henning 0325-184 52

www.svenljunga.se/anhorigstod

.................................
Har du foton på Teaterbiografen?
Vi letar efter gamla fotografier på Teaterbiografen.
Det ska vara färgfotografier tagna innan 80-talet.
Snart renoverar vi biografens fasad och har som
mål att matcha originalfärgen. Du kan skicka
bilderna till oss eller lämna in dem på Kontaktcenter
för kopiering. Det går även bra att skicka e-post till

Boråsvägen avstängd den 26 maj
Lördagen den 26 maj anordnar Svenljunga Köping
evenemanget Svenljunga Super Motor Weekend.
Evenemangets centrum är på torget och gatorna
runt det. Nytt för i år är att det även finns utställningar och annat längs med den södra delen av
Boråsvägen. Därför stängs vägen av för trafik.
Detta påverkar även de som ska till och från Protus
gränd.
Vi hoppas att detta inte ställer till alltför stora bekymmer för dig som ska ta dig till och från berörda
fastigheter under dagen. Vår målsättning är att
detta ska bli en rolig och givande dag för alla och
att eventuella problem som dyker upp på vägen ska
gå att lösa!
Vad
När
Var

peter.rundberg@svenljunga.se

Boråsvägen avstängd för trafik
Lördagen den 26 maj, kl. 06.00-21.00
Södra delen av Boråsvägen från Brogatan
till Nylännesgatan/Vävaregatan

Observera att detta även innebär att busshållplatsen ”Kommunhuset” inte
trafikeras under dagen.

Kontakt
För mer information och upplysningar:
Charlotta Juntorp, centrumledare
073-678 40 78
charlotta@svenljungakoping.se

.................................
Introduktionsutbildning i bokföring

.................................
Gatusopning
Vårsopningen av våra gator är i gång med full fart.
På vår hemsida kan du se vilka orter som är klara
och vilka som står näst på tur. Just nu är vi i
Hillared och snart på väg mot Sexdrega.

www.svenljunga.se/gatusopning
Observera att de gator som ännu inte är sopade i
Svenljunga centralort inte är kommunens. Det är
Trafikverket som ansvarar för dessa. Vid frågor eller
synpunkter når du Trafikverkets kontaktcenter på
0771-921 921

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

Tillsammans med ARIVAB Kind (Auktoriserade
Redovisningskonsulter) bjuder vi in till en introduktionsutbildning i bokföring.
När
Var

Onsdagen den 23 maj, kl. 17.00-20.00
Kommunhuset, Boråsvägen 13

Du får en grundläggande introduktion inom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varför redovisning
Grundläggande begrepp inom redovisningen
Bolagsformer
Boksluts-/faktureringsmetoden: vad är skillnaden
Vad ska en faktura innehålla
Kontoplanens uppdelning
Skatter och avgifter
Kassaregisterlagen
Enkelt praktikfall bokföring

Anmäl dig senast den 18 maj. Begränsat antal platser.

Talande Webb
Vi har tagit ytterligare ett steg mot en mer tillgänglig webbplats - nu finns uppläsningsfunktion,
läshjälp och översättning på varje
sida med endast ett klick på symbolen:

Kontakt och anmälan

Har du en idé för din by?
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, organisation eller aktiv
förening har alla möjlighet att söka Byalagspengen.
Vad har du för idéer?
Sök för aktiviteter eller insatser som exempelvis
dans, teater, motionsrunda eller aktivitetspark.
Fyll i ansökningsblanketten med underskrift från
tillhörande byalag och skicka in till oss. Blanketten
och mer information hittar du på

www.svenljunga.se/byalagspeng

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

Fredrik Dahl
0325-184 06
fredrik.dahl@svenljunga.se

www.svenljunga.se/lyssna

Besök oss gärna på

Svenljunga kommun

@svenljunga.kommun

••• svenljunga.se

0325-180 00

kansliet@svenljunga.se

