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Går du i byggtankar?

Ny informationskanal:
SMS vid driftstörningar

För dig som går i byggtankar anordnas en
informationsträff där du får möjlighet att träffa
kommunens företagskoordinator samt handläggare som arbetar med bygg- och miljöfrågor.
Bland annat kan du få svar på vilka åtgärder
som är bygglovs- eller anmälningspliktiga, vilka
handlingar som behövs till respektive ansökan
och hur handläggningstiderna ser ut.

Nu införs SMS-utskick för att
kunna nå kommuninvånare som
direkt påverkas vid framförallt
vatten- och avloppsrelaterade
störningar.
Alla som är skrivna på en adress
i Kävlinge kommun och har en
mobiltelefon registrerad på
samma adress får automatiskt
SMS-utskicken.

Tid: 24 oktober kl 16.30–18.00
Plats: Harriesalen, kommunhuset, Kullagatan 2,
Kävlinge

Registrera eller avregistrera
mobilnummer
På www.kavlinge.se/sms kan du
både lägga till och avregistrera
mobilnummer från utskicken.

Föranmälan krävs. Anmäl dig till kontakt@kavlinge.se
senast torsdagen den 19 oktober.
För mer information kontakta:
Mentor Demjaha, plan- och bygglovschef
0709-73 91 34
mentor.demjaha@kavlinge.se

Medborgardialog
om trygghet
– save the date!

Mats Rosén, turist- och näringslivschef
0709-73 96 80
mats.rosen@kavlinge.se
Mårten Ekemohn, Kontakt Kävlinge
046-73 95 71
marten.ekemohn@kavlinge.se

Onsdagen den 25 oktober
anordnar vi tillsammans med
Polisen och Räddningstjänsten
Syd en medborgardialog om
trygghet i det offentliga rummet.
Mer information kommer inom
kort men skriv redan nu in datumet i kalendern.

Medelhavstema och måltidsdag
på våra seniorrestauranger
Under vecka 42 är det måltidsvecka med
tema Medelhavet på Kävlinge kommuns senior
restauranger. Det innebär bland annat luncher
med olika landsteman och eftermiddags
mingel med tapas.
Temaveckan äger rum inom både särskilt boende och
på kommunens seniorrestauranger Billingshäll, Kullagården, Ligustern och Norrehed. Varje boende anordnar också egna aktiviteter på temat, till exempel musik
och dukningstävling.

Eftermiddagsmingel med tapas
Under två eftermiddagar arrangeras mingel tillsammans med hemvården. Det blir medelhavsinspirerad
tapasbricka med tre sorters tapas samt ett glas vin
eller alkoholfritt alternativ.

Plats

Datum

Norreheds
onsdagen 18 oktober
seniorrestaurang,
Löddeköpinge

Tid
kl 14–15.30

Billingshälls
torsdagen 19 oktober kl 14–15.30
seniorrestaurang,
Kävlinge
Ligusterns
torsdagen 19 oktober kl 14–15.30
seniorrestaurang,
Furulund
Kostnad: 75 kr per person.
Mingelbiljett kan köpas i förväg på seniorrestaurang
erna från och med måndagen 9 oktober eller på plats.

Matskola för dig som
är pensionär och ovan
i köket
Vill du lära dig enkla grunder
i matlagning, veta mer om hur
maten påverkar vår kropp och
samtidigt knyta nya kontakter?
Då är Matskola något för dig!
Vi träffas fyra fredagsefter
middagar i Korsbackaskolans
nyrenoverade hemkunskapskök
i Kävlinge, där vi lagar och pratar
mat, äter och umgås.
Tid: kl 13.00–16.00 den 17
november, 24 november,
1 december och 8 december
Kostnad: 340 kronor

Vill du arbeta som valförrättare?
Nu kan du lämna din intresseanmälan för att arbeta
som valförrättare till valen 2018. Din anmälan ska
vara gjord senast den 25 december.
Som valförrättare delar du ut valkuvert, håller ordning
i vallokalen, tar emot röster samt räknar rösterna vid
valdagens slut. Du får timarvode för din insats.

Din intresseanmälan gör du på www.kavlinge.se.
Vid frågor är du välkommen att kontakta
valnamnden@kavlinge.se

För att arbeta som valförrättare i Kävlinge kommun
måste du vara mellan 18 och 67 år. Du ska vara bosatt
i kommunen eller arbeta i kommunen och vi ser helst
att du har administrativ bakgrund. Du får inte vara förtroendevald med politiskt uppdrag.

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

Sista anmälningsdag är
3 november. Begränsat antal
platser.
För frågor och anmälan
kontakta Maria Söderholtz på
maria.andersson2@kavlinge.se
eller 046-73 95 88

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

