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SVENLJUNGAPROFIL
Intervju med Lilian Druve
Bor i Svenljunga kommun och är
VD för DruveMusik/Opera Väst.
Hon är även flerfaldig världsmästare
i racketlon och vann världscupen 2016.
Vad vet du nu som du önskar att
du vetat när du var yngre?
Svår fråga men om vi vänder lite på det - följande fick jag höra
när jag var 7 år och det har följt mig hela livet! Farbror Tage sa till
mig efter en av mina första pingisträningar: ”Om du tränar lite
varje dag kommer du att komma med i landslaget”. Detta gjorde
att jag hela min uppväxt hade med mig en tro på att jag kunde
uppnå något bra om jag bara fokuserade på det. Att hitta sin inre
styrka och en passion som gör livet roligt och meningsfullt, det
önskar jag alla barn, ungdomar och vuxna.
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Läs mer på: bollebygd.se/eusjuharad
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Aug.
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om
Mark

Sept.

Nyhetsbrev
om
Ulricehamn

Vilket ämnesområde inom EU är du nyfiken att veta mer om?
Eftersom jag är intresserad av och arbetar med hälsoprodukter är jag
nyfiken på Sveriges och EU:s direktiv vad gäller olika naturmedel.
Läs hela intervjun på: bollebygd.se/eusjuharad
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Direkt ifrån Svenljunga

Lek- och aktivitetspark byggs i
centrala Svenljunga.
Bakom kommunhuset i Svenljunga ligger
Thilanderska parken - där bygger vi nu en
Lek- och aktivitetspark! En lekplats med allt
från gunga och klätterställning till ett häftigt
sagoslott att klättra i som kommer ha några särskilt coola överraskningar.
Dessutom blir det ett litet utegym och bänkar att slappa på.
Cykelleden Sjuhäradsrundan går förbi här och nära ena kortsidan ligger
Biblioteket och Teaterbiografen. Detta kommer bli en upplevelserik och
central mötesplats. Förhoppningen är att bli klar sommaren 2017, läs mer på
kommunens hemsida och följ utvecklingen i kommunens sociala media
kanaler.
Läs mer på: svenljunga.se

Magnus Nilsson
Kommunchef
Svenljunga kommun
” ESF-projekten Startskottet och MAPS
är ett stort lyft för vår verksamhet i
Arbetsmarknadsenheten. Startskottet
riktar sig till hemmasittare samt att få
unga tillbaka till studier eller arbete. Vår
öppna verksamhet MAPS är ”vägen in”
för de som behöver hjälpinsatser.”
Läs mer på: bollebygd.se/eusjuharad
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