från din kommun
Extrajobb: röstmottagare

Torsdagar kvällsöppet på Moga Returen

Som röstmottagare medverkar du till att höstens val till kommunfullmäktige, riksdag och
regionfullmäktige blir genomförda på ett
korrekt, tryggt och säkert sätt. Passa på att
anmäla ditt intresse och få chansen att aktivt
bidra till demokratin!

Vi har alltid öppet längre på torsdagar på vår
återvinningscentral Moga Returen, men från
april till september har vi öppet extra länge.
Våra öppettider:
• Måndag-onsdag klockan 10.00-17.00
• Torsdag, oktober-mars klockan 10.00-18.00
• Torsdag april-september klockan 10.00-20.00
• Fredag-lördag klockan 10.00-15.00

www.svenljunga.se/mogareturen

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

Sommaräventyr i närheten
Funderar du på vad du ska hitta på i sommar?
Få inspiration av vår turistinformation!

För detta uppdrag får du ett skattepliktigt arvode för
de timmar du arbetar, 210 kronor per timme.

På vår webbplats www.svenljungatranemo.se hittar du
mängder med upplevelser i Svenljunga kommun och
Tranemo kommun - exempelvis vandringsleder, caféer,
gårdsbutiker, badplatser och museum.

I god tid innan valet får du en utbildning och
genomgång av dina uppgifter. Utbildningen är
obligatorisk.

På www.visitfegen.se får du information om hur du kan
uppleva Sveriges sydligaste viltmark. Fegenområdet bjuder
på en uppsjö av naturnära upplevelser för alla åldrar.

Arbetsuppgifter som röstmottagare innebär bland
annat att ta emot väljarnas röster och lägga dem i
valurnan. Dessutom hjälper du till att hålla ordning
i och utanför lokalen, hjälper väljare som ber om
det, granskar förtidsröster och räknar röster. Som
person är du hjälpsam, noggrann och vänlig.

www.svenljunga.se/turism

Läs mer och skicka in din intresseanmälan på vår
webbplats:

www.svenljunga.se/rostmottagare

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

För inspiration och vid frågor, följ oss i sociala medier:
Svenljunga & Tranemo
@svenljungatranemo
Visit Fegen
@visitfegen.se

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

KRÄFTFISKE
FREDAG 12 AUGUSTI

Låna SUP på Fritidsbibblan

Lott till kräftfiskepremiären 2022

Nu kan du låna Stand Up Paddle-bräda (SUP)
på Fritidsbibblan!
Vi har två brädor till utlån. För att få låna behöver
du vara över 18 år. Fritidsbibblan finns på
biblioteket i Svenljunga. Kontakta biblioteket vid
frågor.
Vi har också flytvästar, inlines, skateboard, bollar,
fotbollskor och annat skoj som hör sommaren till!

www.svenljunga.se/fritidsbibblan

Klipp ut och skicka in. Ska vara hos Kontaktcenter,
Svenljunga kommun, 512 80 Svenljunga
senast onsdag den 13 juli.
Vi lottar ut platser till kräftfiskepremiären!
Platserna ligger vid Ätran i centrala Svenljunga. Alla
kommuninvånare får delta i utlottningen. Skicka in
lotten eller lämna in den hos Kontaktcenter (i entrén
på kommunhuset, Boråsvägen 13).
Vi hör av oss till vinnarna.
Att fira kräftfiskepremiären på detta sätt är en
mångårig tradition. Under pandemin pausade vi
festen för att kunna följa restriktioner och bidra
till att minska risken för smittspridning. Men nu är
detta glada tillfälle äntligen tillbaka!
Vi lottar ut hälften av kräftfiskeplatserna till bofasta
kommuninvånare. Den andra hälften lottar vi ut
bland nyinflyttade. Kvällen blir ett utmärkt tillfälle
att träffa gamla och nya vänner.

Namn.....................................................
Adress....................................................
Postadress...............................................
Telefon/mobil..........................................

Namnteckning.........................................
(endast en per hushåll)

Besök oss gärna på

Svenljunga kommun

@svenljunga.kommun

••• svenljunga.se

0325-180 00

kommun@svenljunga.se

