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Nikotinkaninen ska
minska antalet fimpar
Nikotinkaninen har mer än halverat antalet fimpar på marken
i flera skånska kommuner. Förhoppningen är att resultatet blir
detsamma när kaninen nu är på plats i Kävlinge kommun.
Under våren genomförde Sysav
(Sydskånes avfallsaktiebolag) ett
projekt för att minska nedskräpning
av fimpar i flera skånska kommuner.
Vid utvalda busshållplatser monterades gula askkoppar och gröna
steg som visade vägen till askopparna. Nu har projektet med den så
kallade Nikotinkaninen kommit till
Kävlinge kommun. Att genomföra
informationskampanj för att minska
fimparna på marken kan vara ett
sätt att minska nedskräpningen.
Visste du att...
• En miljard fimpar hamnar på gator och torg i
Sverige varje år.
• Fimpen är ett farligt
skräp. Cigarrettfiltret
är gjort av ett slags
plast där det fastnar
ämnen som är farliga
för naturen.
• 80 procent av allt skräp
i stadsmiljöer är tobaks
relaterade produkter
som till exempel fimpar, snusdosor och
cigarrettpaket.

Samtidigt måste attityden ändras så
att det inte känns okej att slänga sitt
skräp direkt på marken.
– Vi behöver ta krafttag mot nedskräpningen av fimpar. Det är en
stor kostnad varje år för kommunen och ett högt pris för vår miljö.
Vi hoppas att Nikotinkaninen väcker
uppmärksamhet och gör så att fimparna hamnar där de ska vara, i askkopparna, säger Ola Åkesson, gatuingenjör.

Här hittar du Nikotinkaninen:
Kävlinge

Dösjebro

Mårtensgatan 11,
parkeringsplatsen mot Unionstorget

Dösjebro station

Högalidsvägen, Kävlinge station,
busshållplats läge A

Löddeköpinge

Västergatan 12,
busshållplats Annelund

Lödde Centrum, Barsebäcksvägen

Storgatan 30–20,
busshållplats Kvarngatan
Furulund
Kungsgatan 6,
busshållplats Trädgårdsgatan

Lödde kors, Barsebäcksvägen
Löddeköpinge
Marknadsvägen
Lödde Centrum, Barsebäcksvägen
Lödde kors, Barsebäcksvägen

Fallolyckor är ett stort samhällsproblem, de orsakar lidande för den enskilde och innebär
kostnader för samhället. Från januari 2019 erbjuder kommunen kostnadsfri balansträning
i grupp för dig som har hemtjänstinsatser.

Hur gör jag om jag vill börja med
balansträning?
Du som önskar delta i träningen
får genomgå balanstest, gångtest
samt svara på frågor som handlar om rädsla för att falla och hur
rädslan påverkar dig. Detta görs
i samband med ett hembesök.
Resultatet av testerna och frågor-

na ligger till grund för om du kan
bli aktuell för balansträning. Samma tester och frågor görs återigen
efter avslutad träningsperiod i syfte att utvärdera resultatet av träningen. Träningen och hembesöken är kostnadsfria.
Tid: Tisdagar och torsdagar
kl 10.30–11.30
Plats: Billingshälls gymnastiksal
i Kävlinge och Lödde Idrottshall i Löddeköpinge.
För frågor eller för att anmäla
ditt intresse:
Sjukgymnaster i Kävlinge:
046-73 99 66 eller 046-73 92 14
Sjukgymnaster i Löddeköpinge:
046-73 97 07 eller 046-73 96 79.

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

Utegymmet i Högalidskogen är
klart och har inriktning fi
 tness
och crossfit.
Utegymmet är en del av utvecklingen av Högalidskogen som ett
rekreationsområde för promenader, natur, sport och lek. I skogen finns förutom utegymmet
även två markerade löparslingor.
Högalidskogen ligger i anslutning
till Högalid IP i västra Gryet.
Nu finns det totalt sju utegym
på olika platser i kommunen.

Marknadsvägen

Är du över 65 år och vill träna upp din balans?

Träningen leds av sjukgymnaster
och syftar till att deltagarna ska
förbättra sin balans och därmed
minska risken för fallolyckor. Träningen riktar sig till dig som har
hemtjänstinsatser och nedsatt balans samt går med eller utan hjälpmedel Du bör inte ha svår hjärt/
kärlsjukdom eller demenssjukdom. Forskning visar att balansträning för äldre ger goda resultat.

Utegymmet
i Högalidaskogen
är igång!

Biblioteken får bidrag
– ska öka utbudet och
tillgängligheten
Kävlinge kommuns två bibliotek
får 800 000 kronor i bidrag från
Kulturrådets satsning Stärkta
bibliotek. Bidraget kommer att
användas för att öka tillgänglig
heten i bibliotekens lokaler,
bland annat genom nya möbler,
modern teknik och olika hjälpmedel. Störst fokus kommer
att ligga på att utveckla lokalerna i Löddeköpinge eftersom ett
nytt medborgarhus med bibliotek där dessa behov tillgodoses
kommer att byggas i Kävlinge
inom de närmsta åren.

Taxi Trelleborg är ny
leverantör för färdtjänst
och skolskjutstaxi
Från 1 december byter kommunen leverantör av färdtjänst och
skolskjutstaxi till Taxi Trelleborg.
Bilarna kommer att tillhöra Taxi
Trelleborg och kommer att utgå
från kommunen. Det nya a
 vtalet
gäller i tre år med möjlighet att
förlänga med två år. Information
om bytet av leverantör har
skickats ut till befintliga färdtjänstresenärer och berörda
skolskjutselever.

