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Kom och säg hej till oss
på höstmarknaden!
Lördagen den 9 september finns kommunen
på plats på höstmarknaden i Kävlinge. Då har
du bland annat möjlighet att få veta mer om
hur det är att jobba i Kävlinge kommun och
träffa några av våra medarbetare.
Det finns också möjlighet att prata med några av kommunens politiker.
Dessutom bjuder vi på kaffe och Kävlingekaka. Du hittar det kompletta
programmet på kavlinge.se/evenemang

Varmt välkommen!

Ta del av det
kommunala
aktivitetsansvaret

Lämna in ditt
trädgårdsavfall i
Löddeköpinge

Efterlyses! Är du 16-20 år gammal? Har du

Du som bor i de västra delarna av Kävlinge kommun har under några söndagar i höst möjlighet att lämna ditt trädgårdsavfall vid en tillfällig
insamlingscentral i Löddeköpinge.

Här kan du få hjälp med bland annat studie- och yrkesvägledning, praktik, jobbsök och studiebesök.

Datum: 3 september, 17 september, 1 oktober

gått ut högstadiet men inte fullföljt gymnasiet
eller motsvarande? Hör av dig till det kommunala aktivitetsansvaret i Kävlinge.

För mer information, kontakta:

Tid: Klockan 9–15. Lastmaskin finns tillgänglig från
klockan 10.

Sofie Gunnarsdotter på sofie.gunnarsdotter@kavlinge.
se eller Sussi Hardebro på sussi.hardebo@kavlinge.se

Plats: Parkeringen vid idrottshallen på Center Syd-området utmed Lagervägen (f. d. Smart Clubs parkering).

Ökat
inflytande med
medborgarpanel
Ett ökat medborgarinflytande och större möjligheter att ta del av invånarnas åsikter kring aktuella frågor. Det är syftet när Kävlinge kommun
nu startar en medborgarpanel.
– Vi arbetar hårt för att sätta Kävlinge på kartan som
en attraktiv boendekommun. Att få ta del av vad våra
invånare tycker är av största vikt när vi utvecklar kommunens service och tjänster, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.
En av fyra medborgardialoger 2017
Uppstarten av medborgarpanelen är en av 2017 års
medborgardialoger. 1500 invånare i åldern 18 år och
uppåt har bjudits in till Kävlingepanelen och urvalet är
representativt för kommunen.

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

Seniordans i Folkets
park
När: 7 september kl 14.00-17.00
Var: Folkets Park, Kävlinge
Välkommen till eftermiddagsdans med härlig musik från dansband ”Reflex”. Daglig verksamhet
står för servering av varmkorv
och lotteriförsäljning. Fri entré!

Tack för senast!
Ett stort tack till er som kom och
besökte oss på Sillamarknaden i
Barsebäckshamn!

Dags att nominera
Årets företagare
Nu öppnar vi upp för nomineringar till Årets företagare
2017.
Nominera företagare i kommunen som ni tycker är värda utmärkelsen!
Det går även att maila nomineringen till naringsliv@kavlinge.se
senast den 2 oktober.
Ange ”Årets företagare” i rubrikraden, företagets namn och organisationsnummer tillsammans
med en motivering.

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

