från din kommun
Stipendier 2018

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

Feriearbete
Nu är det dags för ungdomar i Svenljunga och
Tranemo kommun att söka Feriearbete inför
sommaren.Här får du all viktig info till din
ansökan samlad på en plats.

SISTA ANSÖKNINGSDAG

Vem kan söka?
Du ska vara född år: 2000,2001,2002.
Vara folkbokförd i Svenljunga eller Tranemo
kommun. Ha fullständigt personnummer (även
de fyra sista siffrorna)

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. Du hittar
mer information och blanketter på vår hemsida.

www. svenljunga.se/stipendier
Det går även bra att skicka förslag på mästare och
stipendiater med motivering till
Svenljunga kommun, Samhällsbyggnadsnämnden
51280 Svenljunga
Årets kulturstipendium delas inte ut på grund av utebliven
avkastning från AP Hedlunds fond.

.................................
Medborgardialog
inför ombyggnad av Boråsvägen i Svenljunga
Boråsvägen ska byggas om för att skapa en säkrare
och trivsammare miljö för alla trafikanter. Vad er
era synpunkter - vad upplevs som problem idag?
Hur kan vi förbättra trafiksituationen för bilister,
cyklister och gående i framtiden? Hur kan vi tillsammans hitta smarta trafiklösningar i området
mellan korsningen med väg 156 och vidare norrut?

När kan jag ansöka?
Mellan 7 mars – 2 april på Offentliga Jobb.
Du når sidan via din kommuns hemsida.
Hur mycket och när får jag feriearbeta?
Du blir erbjuden 90 timmars feriearbete i
3 veckor under perioden vecka 25-33
i din kommun.
Var kan jag feriearbeta?
I kommunens verksamheter med bl.a. barn,
äldre, vaktmästare, kök, administration eller
som ungdomsledare eller sommarmusikant
(det sistnämnda via kultursskolans egen
ansökningsblankett)
Viktig att tänka på!
För att vi ska kunna matcha dig till ett roligt och
givande feriearbete är det viktigt att du skriver
liteom dig själv i din ansökan. Vilka är dina
intressen och framtidsplaner? Vilket program har
du sökt eller vilket program går du ? Vad du vill
arbeta med i framtiden?
När får jag reda på min placering?
Under vecka 18 ska alla ha fått besked om
placering och period.

• Tisdag 13 mars • 18.00 - ca.20.00
• Svenljungasalen, kommunhuset

Välkommen med din ansökan!

Anmäl er gärna i förväg så att vi kan planera fika.
För anmälan eller mer information: 0325-185 27

www.svenljunga.se /feriearbete

2 april

Här feriearbetar jag!

Moa feriearbeteade under sommaren 2017, här
berättar hon lite om sin upplevelse.
Namn:
Moa Lagerqvist
Vad jobbade du som?
Feriearbetare på
kommuncaféet LSS
på kommunhuset.
Varför jobbade du med detta?
Vad fick du göra på jobbet?
När jag sökte 3 veckors feriearbete fick jag själv inte
bestämma var jag skulle arbeta. Man fick skriva om
sig själv och jag skrev att jag gillar att vara i kök och
arbeta med människor. Därför tror jag att jag fick
arbete på kommuncaféet LSS. Här fick jag hjälpa till
med att diska, duka bord, göra frallor, gå med beställningar till mötesrummen och koka kaffe.
Vad var det roligaste med ditt jobb?
Det roligaste med arbetet har varit att jag har lärt
mig väldigt mycket på så kort tid. Det har också varit
väldigt kul att arbeta med människor. Feriearbetet på
kommuncaféet LSS har varit mitt första sommarjobb
och har gett mig en väldigt positiv bild av arbetslivet.
Vad gjorde du när du inte feriearbetade?
När jag inte arbetade hade jag sommarlov och
umgicks med mina kusiner som har kommit hem
från Edinburgh, där de bor annars. Jag tränar även
truppgymnastik i Tranemo tre gånger i veckan och är
hjälptränare för 10-12 åringar två gånger i veckan.
I juni 2017 gick jag ut nionde klass på Mogaskolan i
Svenljunga och till hösten började jag på gymnasiet,
Entreprenörsprogrammet på Sven Eriksson.

helene.franzen@svenljunga.se

.................................
Först i Sverige med filter

Filtret som ska installeras har använts mycket i
Norska kustbyar för att rena utgående vatten på
platser där det är svårt att bygga reningsverk. Vår
anläggning kommer att vara en av de första i
Sverige med denna lösning, så den kommer även att
Vi är snart färdiga med överföringsledningen
fungera som referensanläggning. Fördelen med
mellan Hillared och Lockryd och kommer att bygga
filtret är att det är mycket billigare, kräver mindre
en pumpstation i Hillared under våren. Då kommer
plats och minskar risken för doftolägenheter för
vi ta Hillareds avloppsreningsverk ur bruk. Skälet till
Sexdrega samhälle.
detta är att Hillareds avloppsreningsverk är gammalt
Att leda spillvattnet till Sexdrega är bara en tillfällig
och istället för att renovera eller bygga nytt verk i
lösning. Planen är att såsmåningom lägga ner även
Hillared kommer vi att pumpa avloppsvattnet till
Sexdrega avloppsreningsverk och bygga en överSexdrega avloppsreningsverk.
föringsledning till Svenljunga avloppsreningsverk
Sexdrega avloppsreningsverk är något överdimensom har god kapacitet att ta emot detta ytterligare
sionerat för belastningen från Sexdrega samhälle
spillvatten med vissa förändringar i processen. Förmen underdimensionerat för att ta emot spillvatten
väntan vi har på denna lösning är att vi kommer att
från Hillared. För att kunna ta emot ytterligare avleda avloppvattnet till ett bättre fungerande
loppsvatten ska vi bygga om verket. Här kommer
reningsverk med hårdare reningskrav,
det nya filtret in. Istället för att bygga en stor
både med avseende på BOD och
försedimenteringsbassäng som behöver förses
fosfor och ammoniumkväve.
med överbyggnad och luftreningsfilter kommer vi att
installera ett finfilter för att filtrera bort en del av
inkommande partiklar.
Vi har några spännande projekt kring avloppsreningsverk framför oss. Vi kommer vara en av
de första i Sverige med en särskilt filterlösning
på Sexdrega avloppsreningsverk.

Besök oss gärna på

Svenljunga kommun

@svenljunga.kommun

Detta innebär att miljöbelastningen på Ätran kommer att minska samt att vi får färre anläggningar
att underhålla.
Vi kommer att bygga nya reningsverk i Kalv och
Axelfors under året. Skälet till detta är att infiltrationen i Kalv är utdömd av miljö- och byggenheten
och att verket i Axelfors håller på att förlora sin
reningsfunktion på grund av slitage. Vi håller på
att utreda kommunalt avlopp och möjligheterna till
framtida vattenuttag i Fäxhult.
Har du frågor kring avlopp och reningsverk?
Mer information och kontaktuppgifter hittar du på
vår hemsida

••• svenljunga.se

www.svenljunga.se/va

0325-180 00

kansliet@svenljunga.se

