från din kommun
Kommunfullmäktige sammanträder
• Måndag 12 februari 2018 • 18.00
• Svenljungasalen, kommunhuset
		
Fullmäktige kommer bland annat
		behandla digitaliseringsstrategi
		
2018-2025 och motion om
		
minskad användning av palmolja.
Föredragningslistan finns på den digitala anslagstavlan. På vår hemsida finns även handlingar till
samtliga ärenden och du kan följa livesändning
av mötet.

www. svenljunga.se/kf

Välkomna
Bertil Hagström		
Ordförande		

Patrik Johansson
Kommunsekreterare

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

Nya öppettider kundtjänst
vatten och avfall
Du når kundtjänsten på 0325-183 35
Måndag, onsdag och fredag 08:00-12:00
Tisdag och torsdag 13:00-16:00

tekniska@svenljunga.se

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

Vårens kulturfilmer
Under våren och hösten anordnar Teaterbiografen och Kulturenheten en serie om fyra särskilt utvalda
Kulturfilmer till mycket förmånligt pris. Filmkort köps på teaterbiografen i samband med visning.
Korparna, tisdag 20/2 kl.19.00
Den svenska landsbygden under
1970-talet. Agne sliter hårt för att
få gården att gå runt. Pressen ökar
när arrendeägaren vill modernisera
och hotar att säga upp arrendet.
Agnes familj har brukat gården i
generationer och han har tagit för givet att äldste
sonen Klas ska ta över den. Klas vill inte gå i sin
fars fotspår, men vill inte heller lägga ytterligare
börda på honom. En man som redan verkar ha
fått nog av verkligheten.
Den syriska förlovningsringen,
Tisdag 6/3 kl. 19.00
Therese är frun till borgmästaren i en liten by i
Libanon. Hon har höga förväntningar inför ett
besök från dotterns blivande man och hans familj.
Thereses bror, som dog i en syrisk explosion för 20
år sedan, är fortfarande högst närvarande i huset
genom de stora fotografier av honom som finns
uppsatta överallt. Therese är förväntansfull inför
besöket och delar sin glädje med brodern genom
att prata med fotografierna – tills hon upptäcker att
hennes efterlängtade gäster kommer just från Syrien.

www.svenljunga.se/film

EVENEMANG för barn
10/2 kl.10.30-12.30 Natursnoksträff

med tema verklighet och fantasi,
Svenljunga bibliotek

12/2 kl.14.00-16.00 Bokvikning

på sportlovet, från 7 år, anmälan
0325-181 99, Svenljunga bibliotek
17/2 kl.11.00-12.00 Knattebio

på Teaterbiografen, film: Gordon &
Paddy, från 3 år, 30 kr.
23/2 kl.10.30-11.00 Sagostund

för 2-5 åringar (småsyskon välkomna),
Svenljunga bibliotek
3/3 kl.11.00 Boksånger

istället för bokprat, böcker presenteras
på ett lekfullt sätt med hjälp av musik
och drama på Teaterbiografen,
från 7 år, fri entré

.................................
Rättelse byalagspeng

Rätt datum för ansökan till byalagspengen är den
15:e i februari, maj, september och november.

FILMKORT
våren 2018
Ju fler filmer du ser, desto billigare: en film kostar 70 kr, två
130 kr, tre 180 kr och du kan se alla fyra för 220 kronor.

50 vårar, tisdag 20/3 kl.19.00
50 år, nyskild, arbetslös och snart mormor.
Aurore står inför en helt ny fas i livet. Att klara sig
själv och ha lite knackigt med pengar är hon van
vid. Men åldern… Av en händelse springer hon in
i sin gamla ungdomskärlek och bestämmer sig.
Hon vägrar att acceptera att livet är slut. Det är
kanske nu det börjar?
Heartstone, tisdag 3/4 kl.19.00
En lika vacker som brutal uppväxtskildring från
en avlägsen isländsk fiskeby. Tonårspojkarna
Thor och Christian har känt varandra hela livet. 		
		
Under en omvälvande
		
sommar försöker en av 		
		
dem vinna en flickas hjärta,
		
medan den andra upptäck		
er nya känslor för sin bästa
		
vän. Ett innerligt och avväpnande drama om att växa upp, komma ut och
bryta samman.

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

Sportlovsaktiviteter
På 40-talet startade lovet men då under namnet
Kokslovet. Framförallt i städerna eldades det med
stenkol och koks på den tiden. Det var dyrt, därför
stängdes skolan för en vecka. För att eleverna skulle få meningsfull sysselsättning anordnades olika
friluftsaktiviteter. På 50-talet kom även medicinhygienska argument; under februari/mars sprids
infektioner lättare och det var därför praktiskt att
stänga skolorna. Det var först i slutet av 50-talet
som sportlovet spreds över hela landet.
Njut av er ledighet och kom pigga och utvilade
tillbaka till skolan!
Vi har samlat en massa olika aktiviteter som
arrangeras av föreningar och våra verksamheter
under sportlovet, du hittar hela programmet på vår
hemsida.
Ungdomens Hus KV’16 har självklart öppet och
anordnar spännande aktiviteter för olika åldrar.
Dessutom håller KV’16 i ett LAN! Det är först till
kvarn som gäller och du anmäler dig till KV´16
(tel: 0325-181 45). Det kostar 150 kronor att delta.
LAN:et är för dig som går i årskurs 6 till 9. Det äger
rum i Sexdrega medborgarhus och börjar den
14 februari klockan 12.00 och avslutas
fredag den16 februari klockan 20.00.

UNGDOMENS HUS
KV16
öppet under sportlovet
Våra aktiviteter är gratis att delta på.

13/2 kl. 09:00-12:00

Stick- och virkcafé, åk 4 till 9
13/2 kl. 13:00-17:00

mellanstadiet

13/2 kl. 17:30-21:00

åk 7 och upp till 17 år
14/2 kl. 11:00-14:00

film i kärlekens tecken, mellanstadiet
15/2 kl. 16:00-21:00

åk 7 och upp till 17 år
16/2 kl. 15:00-20:00

åk 7 och upp till 17 år

www.svenljunga.se/byalagspeng

Besök oss gärna på

Svenljunga kommun

@svenljunga.kommun

••• svenljunga.se

0325-180 00

kansliet@svenljunga.se

