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Valborgsfirande i kommunen
Valborgsmässoafton firas på flera håll i kommunen. Mer information om evenemangen hittar du
i evenemangskalendern eller via respektive förenings webbplats.
Barsebäck

Kävlinge

Barsebäcks kyrkokör sjunger in våren
Barsebäcks kyrkokör sjunger in våren vid
bålet på gröningen utanför kyrkan i Barse
bäcks by.

Sång och brasa på Måsängen
Traditionsenligt valborgsfirande med val
borgstalare, körsång, uppträdande och
majbål. Försäljning av korv, kaffe och lotter.

Tid: 20.00–21.30
Plats: Barsebäcks kyrka, Barsebäcks by
Arrangör: Löddebygdens församling

Tid: 18.00–22.00
Plats: Måsängen (mellan Rundelsgatan och
Kävlingeån), Kävlinge
Arrangör: Kävlinge scoutkår

Dösjebro

Löddeköpinge

Vårtal och sång med Dösjebro scoutkår
Traditionsenligt Valborgsfirande vid scout
stugan. Vårtal av Catrin Tufvesson och sång
av Västra Karaby kyrkokör under ledning
av Eva Hallberg. Korvgrillning och lotteri
försäljning.

Fackeltåg på Lödde å
Kaféförsäljning och fiskedamm för de mins
ta barnen. 19.45 kommer det paddlande
fackeltåget på Lödde å, bålet tänds av
kanotisterna klockan 20.00.

Tid: 19.30
Plats: Björkstugan i Dösjebro
Arrangör: Dösjebro scoutkår

Tid: 19.00–22.00
Plats: Lödde å, Löddeköpinge
Arrangör: Lödde kanotklubb

Furulund

Valborgsfirande med Lions
Traditionellt valborgsfirande sedan mer än
trettio år tillbaka! Lotterier och fiskedamm
för barnen samt chokladhjul och serve
ring av korv och kaffe. Klubbens sångkör
”Liongapen” sjunger in våren och delar ut
sånghäften för dem som vill sjunga med i
de välkända vårsångerna. Lions president
håller vårtal och Barsebäcks folkdanslag
håller fackeldans som avslutas med att
bålet tänds.

Valborgsmässoafton med
Furulunds scoutkår
Grilleldarna tänds vid 18-tiden för alla
med egen korv och en välfylld picknickkorg.
Samtidigt öppnar kaféet som är fulladdad
med bland annat kakor och korv. Under
kvällen blir det lotterier, fiskedamm, chok
ladhjul och andra tävlingar. Vårtal och
körsång av Gaudiakören under ledning av
Jenny Bergner. Bålet på dammen tänds
klockan 20.10.
Tid: 18.00–20.30
Plats: Scoutstugan i Furulund
Arrangör: Furulunds scoutkår

Hofterup
Valborg med Hofterups byastuge
förening
Chokladhjul, tombola och fiskdamm för
de yngre barnen, korv med bröd och
dryck samt uppträde med lokala talanger.
Bålet tänds klockan 20.15.
Tid: 19.00
Plats: ängen snett emot midsommar
platsen, söder om Lundåkravägen, Hofterup
Arrangör: Hofterups Byastugeförening och
Hofterups Bysamfällighet

Tid: 19.30–22.00
Plats: ängen vid Vikhögsvägen i Lödde
köpinge
Arrangör: Lions Löddeköpinge

Ändrade öppettider
för kommunhus
och kundtjänst
Under Valborg och Kristi himmel
färd finns kommunhuset och
kommunens kundtjänst tillgängliga via telefon och för besök på
följande tider:
Valborgsmässoafton 30 april:
08.00–12.00
Tisdagen 1 maj: stängt
Onsdagen 9 maj: 08.00–12.00
Kristi himmelfärdsdagen
10 maj: stängt
Fredagen 11 maj: 08.00–12.00

Behöver ditt barn
skolskjuts under
nästa läsår?
Planeringen inför läsåret 2018/
2019 är igång. För att kunna
dimensionera skolskjutsverksamheten behöver vi veta om
ditt barn behöver skolskjuts.
A nsökan är personlig, har du fler
än ett barn i behov av skolskjuts
behöver du göra en ansökan per
barn. Detta gäller även om eleven tidigare varit berättigad till
skolskjuts.
Ansök digitalt via kavlinge.se
senast den 31 maj.

Medborgardialog om Furulunds utveckling
Hur vill du att Furulund ska utvecklas? För att ta reda på det bjuder vi in till medborgardialog
16 maj för att höra dina idéer.
Vi informerar om Lommabanan och olika konsekvenser och följder av den nya stationen. Utifrån det som
redan är beslutat kommer vi under resten av kvällen
att diskutera hur vi vill att Furulund ska utvecklas från
år 2020 och framåt. Vi vill fånga upp dina idéer och
funderingar – välkommen!

När: onsdagen 16 maj klockan 17.30
Plats: Ljungenskolans restaurang
Föranmälan krävs – anmäl dig på kavlinge.se.
Vi bjuder på lätt förtäring.

Säg hej till oss på vårmarknaden
Lördagen 5 maj är det dags för den årliga vårmarknaden i Kävlinge. Kom gärna förbi vårt tält
intill torget för att få reda på vad som är på gång i kommunen eller för att ställa dina frågor till
oss. Vi bjuder såklart på kaffe och Kävlingekaka.
Plats: Kävlinge centrum
Tid: 10.00–15.00
Aktiviteter i kommunens tält:
• På gång i kommunen – information om olika byggprojekt.
• Kommunens cykelsatsning. Prova
våra elcyklar!
• Rädda maten – Måltidsservice arbete med att minska matsvinnet i
våra kök och restauranger.

• Missa inte Skolslaget – en mattävling på marknadens matgata mellan fyra skolkök där en vinnare
ska koras!
• Fett hör inte hemma i avlopp –
vi berättar hur du tar hand om
fett på rätt sätt och delar ut fett
trattar.

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

Finns det någon
plats i kommunen
du upplever som
otrygg?
Gå på digital trygghetsvandring
via kavlinge.se och markera
platser på en karta och beskriv
kortfattat varför du tycker de är
otrygga.
Du kan anmäla platser du upplever som otrygga fram till 9 maj.
Därefter kommer alla ärenden
gås igenom och besök göras på
de platser och i de områden som
upplevs som mest otrygga innan förslag på konkreta åtgärder
tas fram.

