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Taggning av sopkärl för bättre service
Nu påbörjas taggning av sopkärl i Kävlinge kommun. Taggningen görs för att kvalitetssäkra,
effektivisera och utveckla renhållningsarbetet.

Korrigering av adress
– hämtning av sand
mot halka
I tidigare nummer meddelades
fel adress för hämtning av sand.
Sand för halkbekämpning kan
hämtas kostnadsfritt på Floravägen i Kävlinge samt på Transportvägen (vid återvinningsstationen) i Löddeköpinge.

Taggningen av sopkärl utförs av Sysavs personal.
Står kärlen inte tillgängliga vid tomtgränsen kommer
Sysavs personal att behöva gå in i trädgården för att
kunna tagga kärlen.
Hur går taggningen till?
Varje kärl förses med en rund tagg som innehåller ett
chip med ett unikt ID-nummer och ett klistermärke
med streckkod som kopplas ihop med placering och
till vilken fastighet/anläggning kärlet tillhör. Taggen
läses av automatiskt varje gång kärlet töms i sopbilen.
Chauffören kan rapportera in om kärlet inte har blivit
tömt och vad det beror på, till exempel om avfallet var
fastfruset i kärlet eller om kärlet inte var framdraget.
Med hjälp av taggningen kan Sysavs kundservice se
om kärlet blivit tömt som det ska och på så vis säkerställa att du som kund får de tjänster du betalar för.

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.

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till
Sysavs kundservice på kundservice@sysav.se eller
040-635 18 00.

Gör rätt med fett – få en fettratt
Fett hör inte hemma i avloppet och ska aldrig spolas ner i vasken.
Gör det enkelt för dig att göra rätt genom att använda en fettratt.
När du spolar ner fett i vasken riskerar det att leda till
stopp. Det spelar ingen roll om fettet är i fast eller flytande form eller om du spolar ner varmt vatten i vasken. I ledningarna sjunker temperaturen och fettet
stelnar och blir hårt som cement.
I kommunen finns ett sextiotal pumpstationer. Varje
månad spolas mellan fyra och tjugo stationer rena från
fett till en årlig kostnad av 150-200 000 kr, något som i
slutändan belastar VA-taxan.
Så gör du:
Tratten skruvas på en PET-flaska som fylls med över
blivet matfett som har svalnat. När flaskan är fylld
skruvar du på originalkorken och slänger flaskan i
brännbart avfall.

Nu kan du ansöka till förskoleklass och årskurs 7 via e-tjänst
på kavlinge.se/skolval. Ansökan
är öppen under december och
januari.

Vill du ha en gratis fettratt?
I december delar vi ut gratis fettrattar på Löddeköpinge bibliotek, bibliotekscaféet i Kävlinge och
i receptionen på kommunhuset.
Torsdagen den 21 december mellan klockan
07.30-09.00 och 16.00–17.30 kommer vi finnas
på plats utanför Ica i Kävlinge. Vi ses där!

Familjehuset stänger tillfälligt
på grund av renovering
Lokalerna där Familjehuset Arvidborgsgården i Kävlinge idag bedriver sin verksamhet är i stort
behov av renovering. Därför kommer verksamheten att flytta till nya lokaler vid höstterminens
slut. För att göra flytten möjlig kommer Familjehuset att stängas under januari 2018.
De nya lokalerna är en modul på parkeringen mellan
Arvidsborgsgården och Emyhills förskola. Lokalerna är
så pass stora att verksamheten kommer fungera som
vanligt och nya möjligheter finns, som till exempel

Nu öppnar ansökan
till skolvalet

att ställa sina barnvagnar under tak. Målsättningen
är att kunna öppna verksamheten igen i början på
februari. Exakt datum kommer längre fram – håll utkik!

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

Dags att ansöka om
svenska flaggan till
nationaldagen 2018
Nu kan föreningar och
organisationer ansöka om
svenska flaggan inför firandet
av Sveriges nationaldag den
6 juni. Ansökan görs till Kontakt
Kävlinge på 046-73 90 00,
alternativt Cecilia Dellow på
cecilia.dellow@kavlinge.se eller
046-73 94 83. Senast den 15
december vill vi ha din ansökan.
Du kan också ladda ner ansökan
från www.nationaldagen.se.

