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Finalister till Årets
Företagare 2017

Delat ansvar för snö
och halka

Nu är finalisterna till Årets företagare 2017 utsedda:

•

Jonas Engdahl, JE68 Motorcycles AB

•

Jessica Harkell och Therese Lundh, Zelected by
Houze AB

•

Ola Åkesson och Mikael Dahlgren,
MSW Service AB

Under september månad öppnade kommunen upp
för allmänheten att nominera det företag man önskade skulle bli Årets Företagare i Kävlinge kommun 2017.
Därefter har en nomineringsgrupp nu röstat fram
årets tre finalföretag. Vinnaren utses 26 januari 2018.

Tidtabellsskifte Skånetrafiken 10
december
Den 10 december får Skånetrafikens buss- och
tågtrafik ny tidtabell. I Kävlinge kommun påverkas
regionbusslinjerna 126, 138 och 210.

Linje 210 Teckomatorp – Kävlinge
Skånetrafiken lägger ner linje 210 då det har det varit alltför få resande under lång tid. Istället hänvisas
resande till tåg till Lund och sen byte till tåg mot Kävlinge. I december 2020 när Söderåsbanan öppnar, kommer det gå tåg mellan Teckomatorp och Kävlinge igen.

Linje 126 Lund – Löddeköpinge
Några färre turer på linje 126 går inom Hofterup. Skånetrafiken hänvisar till linje 138 som får fler turer.
Linje 138 Landskrona – Löddeköpinge – Malmö
Det blir fler turer på linjen från Landskrona samt
från Löddeköpinge. Det blir möjligt när Skånetrafiken
varvar linje 138 med linje 126, istället för att låta linjerna gå nästan samtidigt.

Funderar du på att bli kontaktperson?

Vill du göra en social insats för barn, ungdomar och vuxna som behöver stöd och hjälp? Vi söker bland annat kontaktpersoner, familjehem och måltidsvänner. Läs mer om de olika uppdragen som finns och anmäl ditt intresse
på kavlinge.se/frivilligarbete.

Snart är kylan här och vi
passar på att tipsa om var du
hittar sand för halkbekämpning.
Målet är att huvudgatorna och
de mest trafikerade cykelvägarna ska vara halkfria när morgontrafiken sätter igång. Villaområden halkbekämpas bara undantagsvis när det är svårframkomligt på grund av snödjupet.
Halkan bekämpas med salt, men
på gångbanor och cykelvägar används även grus.
Hämta sand mot halkan
Du kan kostnadsfritt hämta sand
för halkbekämpning på Malmgatan 1 (parkeringen utanför kommunens centralförråd) i Kävlinge
samt på Transportvägen (vid
återvinningsstationen) i Löddeköpinge.
Visste du att villaägare och andra fastighetsägare ansvarar för
snöröjning och halkbekämpning
på området utanför fastigheten?
Läs mer om vem som ansvarar
var på kavlinge.se.

Efterlyses – bostäder
för uthyrning till
våra nyanlända och
ensamkommande
Är du privat fastighetsägare
eller har tillgång till bostad eller
del av bostad för uthyrning? Vi
söker dig som kan hjälpa till med
bostäder till nyanlända eller ensamkommande ungdomar som
är redo att flytta till eget boende.
Kontakta oss på Lärcentrum för
en förutsättningslös diskussion
om vad som är möjligt och önskvärt.
Roger Alf
Enhetschef Arbete & Integration
Tel: 046-739443
roger.alf@kavlinge.se
Christine Halldén
Samordnare Arbete & Integration
046-739096
christine.hallden@kavlinge.se

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

