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Hjälp oss att göra Kävlinge
kommun snyggare!
Kävlinge bjuder in till Skräpplockarveckan vecka 17. Samla ihop förening
en, grannarna eller vännerna, vi står för säckar och hämtar det insamlade
skräpet.
Kävlinge arrangerar sedan flera år Skräpplockarveckan. Då hjälps våra kommunala verk
samheter och friskolor åt med att plocka skräp runtom i kommunen. Vi välkomnar även
föreningar och privatpersoner att delta. Tillsammans hjälps vi åt att få en snyggare kom
mun!
Du anmäler dig/er och hämtar säckar och hand
skar hos kundtjänsten Kontakt Kävlinge på
Kullagatan 2 i Kävlinge, eller på turistbyrån
på Marknadsvägen 1 i Löddeköpinge (Center
Syd-området), mellan den 18-21 april.

En del av satsningen:

Sök till Sommarlovsentreprenör 2017
Går du på gymnasiet och har en affärsidé? Bli din egen chef i sommar – bli sommarlovsentrepre
nör! Vi hjälper dig med utbildning, försäkring och stöd. Dessutom får alla deltagare ett stipendium
som kan användas som startkapital.

Insamling av
trädgårdsavfall i
Löddeköpinge i vår
Insamlingarna är öppna följ
ande söndagar:

Du som är mellan 16 och 20 år och folkbokförd i Käv
linge kommun är välkommen att anmäla intresse. To
talt finns det 20 platser.

• 9 april

I programmet ingår:

• 7 maj

• En veckas kick-off ed duktiga inspiratörer som
hjälper dig att skapa en bra start för dig och din
verksamhet.

• 21 maj

• 23 april

Tid: Klockan 9-15. Lastmaskin
finns tillgänglig från klockan 10.
Plats: Parkeringen vid idrotts
hallen på Center Syd-området
utmed Lagervägen (f. d. Smart
Clubs parkering)

• Handledare som följer dig på vägen.
• Nätverk och mentorer som hjälper dig att lyckas.
• Försäkring och startpeng/stipendium på 2000 kr.
• Avslutningsaktivitet med utvärdering.
Programmet startar med en veckas kick-off i anslut
ning till skolavslutningen och avslutas den 10 augusti
med en kick-out med erfarenhetsutbyte och utvärd
ering. Informationsträff ommer att anordnas i maj.

Årets Sommarlovsentreprenör 2016: Erik Olsson.
Läs mer och anmäl dig på kavlinge.se. Sista anmälnings
dag är 10 maj.

Utse årets medarbetare, chef och
aktivitet i Kävlinge

Håll utkik – silon rivs
Rivningen av silon i Kävlinge in
leds under våren. Planen är att
byggnaden ska vara helt bor
ta inom sex månader. Vad som
ska ske på marken är i nuläget
oklart.

Glad påsk!

Tycker du att någon medarbetare eller chef
i kommunen har gjort ett extra bra jobb och
är värd att uppmärksammas? Nu är nomine
ringarna öppna för årets medarbetare, chef
och aktivitet!
Kommunen vill bli bättre på service och tillgänglighet
och en del i det arbetet är att ta tillvara på och lyfta
goda exempel i den kommunala organisationen.
Bedömning och urval görs av en jury och vinnarna får
ett bidrag till kompetenshöjande insatser. Läs mer och
nominera goda exempel med motiveringar senast den
30 april på kavlinge.se/nominera
Årets aktivitet 2015: Vårloppet.

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

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

