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Åk gratis med Sommarbussen
Från den 11 juni till den 12 augusti tra�erar Sommarbussen (linje 120) kommunens vägar. Med
bussen tar du dig enkelt och utan kostnad mellan de större byarna, till shoppingmöjligheter samt
till stranden i sommar.
Tidtabellen är sökbar i Skånetra�kens reseplanerare under namnet linje 120. Den �nns också att hämta hos
Kontakt Kävlinge på kommunhuset, på biblioteken i Kävlinge och Löddeköpinge från den 8 juni samt på bussen.

Sysav hämtar dina
sopor
Sysav har tagit över sophanteringen inom kommunen från och med den
1 juni 2017.
Alla frågor angående sophanteringen går via Sysavs
kundtjänst, telefon 040635 18 00 (vardagar klockan
8-16.30). Svar på de vanligaste frågorna hittar du på
sysav.se

Sommarlovsprogram
för barn och
ungdomar
I sommarlovsprogrammet publiceras Fritid- och Kulturs verksamheter i samarbete med förenings- och näringsliv. Aktiviteterna i programmet riktar sig till
barn och ungdomar i Kävlinge
Kommun.
Vad sägs om att besöka Liseberg, hoppa studsmatta, spela
bubblefotboll, vara med på spelnatt eller dansworkshop? Det
och mycket me��
nns i programmet som du kan läsa på
kavlinge.se
Busslinjen är ett samarbetsprojekt mellan Kävlinge kommun, Skånetra�en och Transdev. Syftet är att främja
intresse och tillgång för kollektivtra�ken som färdmedel inom kommunen under sommartid och binda samman
de större tätorterna med stranden.

Sandåterföring och byggande av
erosionsskydd i Barsebäck
Arbetet med att bygga erosionsskydd i Barsebäckshamn är igång. Parallellt kommer stränderna i hamnen och i Barsebäcksstrand få ny
��sand. Arbetet väntas vara klart inför bad
säsongen.
De större stormar som dragit in de senaste åren
har orsakat skador på Koggavägen. Därför anläggs
nu erosionsskydd bestående av stenar som läggs ut
längs avägen.
I både Barsebäckshamn och Barsebäcksstrand ska
det även göras sandåterföring. Då kläs den grövre
sanden som ��s på stränderna med �are sand från
havet. Anledningen till att det görs är att kvalitén på
sanden försämrats sedan stormarna dragit med sig
de��
na sanden ut i havet.
– Förhoppningen är att ha det klart före badsäsongen. Tyvärr har vi hittills haft problem att hitta sand av
tillräckligt �n kvalité där vi har tillstånd att ta upp den,
säger Mikael Anderson, gatuchef.
Inför badsäsongen renoveras även bryggan i Barsebäckshamn. Under perioden juni-augusti kommer
tångrensning göras varje vecka på stranden. Under
året installeras också nya toaletter på campingen.

Snart får stränderna i Barsebäc��
nare sand.

Tyck till om ny cykelväg längs väg
108
En ny gång- och cykelväg ska byggas på väg
108 mellan Lund och Kävlinge längs sträckan
Lackalänga – Rinnebäck. Onsdagen den 14 juni
är du välkommen på samrådsmöte för att få information om och lämna dina synpunkter på
förslaget.
Tid: onsdag 14 juni klockan 16.30–19.30
Plats: Lilla Kulturhuset Mejerigränden, Mejerigränden
3, Kävlinge
Under samrådsmöte��
nns Tra�kverket på plats för
att berätta om förslaget till vägplan med tillhörande underlag samt dess formella handläggning. Du får
också tillfälle att lämna synpunkter.

Ansvarig utgivare:
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Stenson vid åttonde hålet.
Nordea Masters, 4 juni 2017.

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

