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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.
Följande priser går nu att söka/nominera till
(prissumma inom parantes):
• 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)
Priserna delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.
Sök eller nominera senast 31 mars. Läs mer om respektive pris
på kavlinge.se.

Har omgivningen blivit
tystare?
Hörselnedsättning kan drabba
oss alla – men det finns hjälp!
Välkommen på föreläsning om
hörsel på Norreheds dagcentral.
När? Onsdagen den 11 april
kl. 10.00–11.30

Mentorsnätverk söker
chefer och arbetsledare
Nu söker vi fler chefer/arbetsledare i privat och kommunal
verksamhet i Kävlinge som kan vara ett stöd på vägen mot
arbete och som vill dela med sig av sitt kontaktnät.
Mentorsnätverket i Kävlinge söker
fler chefer/arbetsledare som vill
vara ett stöd för människor på deras väg till arbete och/eller utbildning. Det finns ett behov av att ge
arbetssökande personer, studerande på Komvux och nyanlända i olika åldrar en både förstärkt och fördjupad kunskap om a
 rbetslivets villkor samt ett rikare kontaktnät. Nyanlända är särskilt viktigt då minst

70 % av alla anställningar sker genom kontakter och vår målgrupp lider brist på sådana. Vilka rättigheter och skyldigheter har man som
arbetstagare och hur bedömer chefer de sökande under rekryteringsprocessen och i det dagliga arbetet?
Kontakta Carina Sandelin, carina.
sandelin@kavlinge.se, 0709-73 90 20,
för en förutsättningslös diskussion.

Earth Hour 24 mars
LÖRDAG 24 MARS I KÄVLINGE

EARTH HOUR 2018
TILLSAMMANS FÖR KLIMATET
Vi släcker för en ljusare framtid!

Start på Annelunds fritidsgård 19.00
Musik Kulturskolans elever – Algot Klang MagiShow
Kul quiz om mat – Fackeltåg och värmande soppa
Candle Light Jam och fika på Kulturhuset Mejerigränd

ALLA VARMT VÄLKOMNA!
wwf.se/earthhour

#EarthHour
WWF.SE/EARTHHOUR

Positivt bokslut
för 2017
Det ekonomiska resultatet för
2017 landar på 15,9 miljoner kronor. Flera investeringar gjordes
under året, bland annat färdigställdes Unionstorget i Kävlinge
och konstgräs anlades vid Vikenbadet i Furulund. Befolkningen
ökar och företagsklimatet är gott.
Läs mer om resultatet för 2017
på kavlinge.se

Vi släcker för en
ljusare framtid
Den 24 mars är det dags för Earth Hour – världens
största miljömanifestation som vuxit från symbol
handling till en rörelse som engagerar miljontals
människor och städer världen över.
I Kävlinge uppmärksammar vi detta genom att starta på
Annelunds fritidsgård kl 19 med musik och Algot Klangs häftiga
MagiShow. Där finns även ett quiz med fina priser att vinna. Vid
kl 20.30 släcks gatubelysningen. Då tänder vi facklor och vandrar
till Kulturhuset på Mejerigränd där bjuds det på värmande soppa och härlig musik.
Varmt välkomna!

Ett samarrangemang av:

24 MARS 2018 | 20:30

Oskar Hagefalk och Marika
Schoug från Region Skånes
Audionommottagningen kommer och föreläser om hörsel,
kommunikation och taluppfattning och faktorer som påverkar
vår hörseln. Vi får även information och praktiska tips om hör
apparatsanvändning, hörsel
tekniska hjälpmedel, olika appar
och streaming.

Arrangeras av: Kävlinge kommun, Musikföreningen i Kävlinge och
Naturskyddsföreningen Kävlingebygden.

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

Påsklovet
närmar sig!
Håll utkik på kavlinge.se
efter aktiviteter under lovet.
Förändrade öppettider
Kontakt Kävlinge (kundtjänst
och reception) stänger kl 12 på
skärtorsdagen 29 mars.

