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Sök eller nominera till kommunens
priser!
Nu är det dags att nominera dig själv eller någon annan till Friskvårdspriset, Kulturmiljöpriset, Ledarpriset, Miljöpriset samt Priset för att motverka våld, rasism,
nazism och främlingsfientlighet. Sök eller nominera senast den 15 april. Läs mer
på kavlinge.se/stipendier
Följande priser går nu att söka/nominera till (prissumma inom parentes):
•

Friskvårdspriset (13 500 kr)

•

Kulturmiljöpriset (27 000 kr)

•

Ledarpriset (13 500 kr)

•

Miljöpriset (13 500 kr)

•

Priset för att motverka våld, rasism, nazism och främlingsfientlighet (13 500 kr)

Nu drar detaljplanearbetet igång
för stationsområdet i Furulund

Kävlinge växer snabbare än
beräknat

Starkt bokslut och
goda resultat
Det ekonomiska resultatet
för 2016 landar på 39,7 miljoner kronor.
Flera viktiga investeringar gjordes under året, bland annat färdigställdes byggandet av Nyvångskolan i Löddeköpinge och renoveringen av Korsbackaskolan i
Kävlinge. Befolkningen ökar och
företagsklimatet är gott.
– Återigen kan vi blicka tillbaka på
ett år med ett gott ekonomiskt resultat. Det ger oss en god grund
att stå på inför framtiden, som vi
vet kommer kräva fortsatt höga
investeringar, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Save the date!

Nyfiken på bygglov?
För dig som går i byggtankar –
missa inte vårens bygglovsmöte!
Välkommen på en informationsträff där du får möjlighet att träffa
personalen på plan- och bygglovsavdelningen för att diskutera
bygglovsfrågor.
Tid: 29 mars klockan 16.30-18.00
Plats: Harriesalen, kommunhuset
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Jimmie Simonsen är detaljplanechef och vet
vad som pågår.
Hej Jimmie, vad händer vid stationsområdet i
Furulund?
– Ett politiskt beslut har tagits om att sätta igång planprocessen och mitt jobb blir nu att arbeta fram en detaljplan för hur allting ska se ut. Det handlar exempelvis om var cykelvägar och tunnlar ska anläggas.
När kommer medborgarna att få tycka till om
detaljplanen?
– Efter sommaren förväntas samrådstiden börja och
då blir det ett samrådsmöte där invånarna får chans
att ta del av förslaget och ytterligare information om
projektet. Under den perioden har alla möjlighet att
skicka in sina synpunkter i form av ett yttrande som
sen hanteras i den fortsatta planprocessen.
När kommer det att ske några fysiska förändringar vid stationsområdet?
– Inga förändringar kommer att göras förrän detaljplanen vunnit lagakraft. Planerad byggstart är 2019 och
2020 beräknas Pågatågstrafi en på Lommabanan
vara igång.

Antalet invånare i kommunen ökar snabbare
än beräknat. Det visar Statistiska centralbyråns
(SCB) senaste siffor. Antalet invånare den 31 december 2016 landade på 30 532 personer.

Alla hjärtans dag på
förskolorna

– Kävlinge är populärt. En avgörande utmaning för att
kommunen ska kunna fortsätta växa i snabb takt är
fler bostäder och att få igång pågående byggplaner,
säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.
Den totala ökningen under 2016 var 428 personer, 262
personer fler än beräknat. Året innan var den totala
ökningen 296 personer. Främst beror ökningen på inflyttade från andra delar av Skåne och på en ökning av
antalet nyfödda.
Kävlinge kommuns befolkningsprognos 2016-2026
Enligt befolkningsprognosen kommer antalet invånare i kommunen uppgå till 33 473 år 2021 och till 37 375
år 2026. Enligt prognosen ökar befolkningen i de allra
flesta åldersgrupper, främst i grupperna barn upp till 5
år och 16-24 åringar, men även i gruppen 25–64-åringar. Gruppen 80 år och uppåt väntas också öka, något
som kommer påverka framtida behov av äldreboende.
Prognosen är ett stöd i kommunens verksamhetsplanering och ligger till grund för lokalförsörjningsplaner
för skola, skolskjuts samt planering av budget och prioriteringar. Den aktuella befolkningsprognosen utgår
från den faktiska befolkningen 31 oktober 2016 och
sträcker sig fram till prognosens slutår 2026.

Ansvarig utgivare:
Kommunikationsavdelningen, Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge
046-73 90 00 • www.kavlinge.se • kommunikation@kavlinge.se

Förskolorna firade Alla hjärtans
dag med hjärteplättar.

Sveriges kvalitetskommun 2015–2017
– Ett kvitto på vårt
utvecklingsarbete.

