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Dags att söka feriejobb!

Sopning av gång- och
cykelvägar inledd
Våren är här vilket betyder
att det är dags att sopa gator och cykelvägar. Sopningen påbörjas vecka 11.
Vi ber dig att klippa utväxande
buskar och grenar från din egen
fastighet. Det är också bra om
du undviker att parkera på gatorna under tiden sopningen pågår
för att sopmaskinen ska komma
fram ordentligt.
Tänk också på att du som fastighetsägare ansvarar för att sopa
rent på trottoaren framför din
fastighet.

Är du mellan 16-18 år, folkbokförd i Kävlinge
kommun och vill prova på att arbeta inom kommunen?

barnomsorg, fritid och kultur, musik och sång, vård
och omsorg samt måltidsservice. Du ska alltså ha fyllt
16 år men inte 19 år när arbetet påbörjas.

Kävlinge kommun söker feriejobbare inom flera olika verksamheter, bland annat park- och grönskötsel,

Ansök senast 2 april. Blir du aktuell för feriejobb skickas ett erbjudande till dig vecka 18.

Släcker du för
klimatet?
Lördagen den 25 mars arrangeras Earth
Hour i Kävlinge. Välkommen till en kväll
i klimatets tecken med fackeltåg, candle
light jam, tipsrunda, quiz och musik.

För dig som går i
bygglovstankar

Program

Våren börjar närma sig och med den kommer ofta tankar på att förändra i trädgården. Häckar, staket, plank, uterum, förråd
eller garage, möjligheterna är många och
några av dem kräver bygglov eller anmälan.

20.00-22.00 Candle Light Jam på Mejerigränd

19.30 Aktiviteter, quiz och musik på Annelunds
fritidsgård

20.30 Fackeltåg till Lilla Kulturhuset på Mejerigränd

För dig som går i byggtankar anordnas en informationsträff där du får möjlighet att träffa personalen på plan- och bygglovsavdelningen för att
diskutera bygglovsfrågor.
Vilka åtgärder är bygglovs- eller anmälningspliktiga? Vilka handlingar behövs till respektive ansökan? Hur ser handläggningstiderna ut? Genom
att du i god tid får den information som behövs
inför bygglovsprövningen, skapar vi goda förutsättningar för att förkorta handläggningstiden
för din ansökan. Så ta chansen och delta!
Tid: 29 mars kl. 16.30-18.00
Plats: Harriesalen, kommunhuset

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

Välkommen på
strokeföreläsning
Var: Norreheds dagcentral
När: 5 april kl. 10.00-11.30
Kristina Widebäck, leg. läkare
från Löddeköpinge vårdcentral
föreläser om stroke och förebyggande insatser samt vad du bör
tänka på om du drabbats.

Ingen klämdag 5 juni
Tänk på att måndagen den 5 juni
inte är en klämdag för elever i
kommunens skolor. Detta beror
på att kvoten för lovdagar i år redan är fylld.

Nya cykelöverfarter

Nu införs nya cykelöverfarter
i Löddeköpinge, Furulund och
Kävlinge. Skyltarna sätts upp i
mitten av mars.

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

