Information från Kävlinge kommun
Vecka 37 | 2018

Nominera Årets företagare 2018
Vem vill du se som Årets företagare 2018? Nu är det dags att nominera den företagare i Kävlinge
kommun som du tycker är värd utmärkelsen.
Utmärkelsen Årets företagare delas ut till en företa
gare, med säte och verksamhet i Kävlinge kommun,
som driver sitt företag ekonomiskt, socialt och miljö
mässigt hållbart och som genom sitt sätt att vara
fungerar som en förebild för andra företagare.
Nominera via e-post till naringsliv@kavlinge.se senast
den 1 oktober. Nomineringen ska innehålla företagets
namn, organisationsnummer och gärna en motive
ring. Skriv ”Årets företagare” i rubrikraden.
Årets företagare 2018 kommer att utses i början av 2019.
Årets företagare 2017: JE68 Motorcycles AB.

Om Årets företagare
Utmärkelsen Årets företagare har delats ut sedan
1990 som ett led i Kävlinge kommuns mål om att
förbättra förutsättningarna för att driva och starta
företag samt uppmärksamma kommunens entre

prenörer. Årets företagare i Kävlinge kommun är ett
samarbetsprojekt mellan Kävlinge kommun, Före
tagarna i Kävlinge, de lokala näringslivsorganisatio
nerna och företag i kommunen.

Dags att
tömma poolen?
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När poolvattnet ska tömmas
ut är det lämpligast att låta det
sakta rinna ut på gräsmattan
eller i rabatterna på den egna
tomten. I andra hand kan vatt
net släppas ut sakta till gatu
brunnar, då måste dock vattnet
först avkloreras för att inte skada
växt- och djurlivet.
Avklorering kan ske på flera
olika sätt. För större pooler kan
man tillsätta kemikalier (natrium
sulfit eller natriumtiosulfat)
som kan köpas i butiker med
bassängtillbehör. När du tillsatt
kemikalien ska du låta vattnet
stå i några timmar innan av
kloreringsprocessen är färdig.
För mindre pooler räcker det att
låta poolvattnet stå utan skydd
ett par dagar så att det fria klo
ret förbrukas.

Nu är det dags att mäta
tryggheten i kommunen
För att öka tryggheten
hos medborgarna
genomför Polisen och
Kävlinge kommun årligen
en trygghetsmätning.
Nu är det dags igen.

Infokvällar för anhöriga
inom LSS och socialpsykiatri
Vårdar eller stödjer du en person med funktionsnedsättning och som tillhör LoS, har
boende med särskild service enligt LSS eller boendestöd enligt SoL? Vi bjuder in an
höriga till en stund med möjlighet till information, att träffa andra i liknande situa
tion, skapa nya kontakter eller få råd och tips genom kortare föredrag.
Höstens program
24 september – Mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
Lyssna till Sara Olofsson, projektledare i Kävlinge
kommun, som berättar om sitt arbete med att
informera personal om detta viktiga ämne samt
leder projekt att stärka rättigheter för barn med
funktionsvarianter i Nepal.
22 oktober – ABC-stadier
Uppfattning om rum, tid, kvalitet, kvantitet, orsak
samt kommunikation och hur de ter sig på de
olika begåvningsnivåerna. Dessutom information
om kognitiva och fysiska hjälpmedel. Det är vad
Ingrid Henriksson och Sara Svensson, arbets
terapeuter inom LoS, har full bevakning på.
Kommunen arbetar intensivt bl.a. med kart
läggning av ABC-stadier för en samsyn i ut
förande av arbetsinsats.

19 november – Anhöriggrupp
Träffa andra anhöriga till personer med diag
nos inom autism. Finns det intresse att starta
upp ett nätverk för utbyte av tips & erfaren
het i Kävlinge? Kom för samtal med Catharina
Andersson och Camilla Hagman.
Tid och plats (alla tillfällen): Klockan
18–20 på Billingshäll, konferensrum 1 på
Högalidsvägen 33 i Kävlinge.
Vi bjuder på kaffe/te och fika. Anmäla
dig senast en vecka i förväg till Catharina
Andersson, arbetskonsulent och anhörig
samordnare; 046-73 99 28 eller
catharina.andersson@kavlinge.se

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

Trygghetsmätningen sker via enkäter som
skickas ut till slumpmässigt utvalda personer i
åldergruppen 16–85 år som är bosatta i kom
munen. Undersökningen pågår från och med
den 20 augusti till och med den 9 oktober. I en
käten ställs frågor om eventuella problem i ditt
bostadsområde, om du varit utsatt för brott
under det senaste året, om du känner oro för
att utsättas för brott och om du känner dig
trygg i ditt bostadsområde.
Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt
och enskilda svar kommer inte kunna utläsas.
Om resultatet
Resultatet från trygghetsmätningen kommer att
vara en viktig del i planeringen av polisens och
kommunens verksamhet, framför allt vad gäller
det trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbetet. Tack till er som får enkäten att svarar.
På så sätt kan du vara med och påverka.

Ändrade öppettider kommunhus
och kundtjänst – 24–25 september
Den 24–25 september kommer kommunhuset
var öppet klockan 8–15. Under dessa dagar är
kundtjänst stängt på grund av utbildning, men
du når kommunen via växel – 046-73 90 00.
Det kan vara svårt att nå oss, vi hoppas på för
ståelse för detta.

