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Stort intresse för medborgardialog om
Furulunds utveckling – två dialogträffar
Intresset är stort för att delta på medborgardialogen om Furulunds utveckling. Vi tycker såklart
det är otroligt kul med så många nyfikna och engagerade medborgare, och anordnar därför
ytterligare en dialogträff den 29 maj.
Hur vill du att Furulund ska utvecklas? För att ta reda på
det bjuder Kävlinge kommun in till medborgardialog den
16 maj och den 29 maj för att höra dina idéer.
Vi informerar om Lommabanan och olika konsekvenser
och följder av den nya stationen. Utifrån det som redan är
beslutat kommer vi under resten av kvällen att diskutera
hur vi vill att Furulund ska utvecklas från år 2020 och framåt. Vi vill fånga upp dina idéer och funderingar.

EXTRA
dialogträff
den 29 maj

Två dialogträffar om Furulunds utveckling:
16 maj, klockan 17.30 – Fullbokad!
29 maj, klockan 17.30

Följ ditt bygglovs
ärende på webben
Från och med den 1 maj 2018
kan du följa ditt bygglov på
webben. Via kavlinge.se/bygglov
kan du ansöka om bygglov, följa
eller komplettera ditt ärende.
Du loggar in med e-legitimation.

Plats: Ljungenskolans restaurang i Furulund
Föranmälan krävs – anmäl dig på kavlinge.se.
Vi bjuder på lätt förtäring.

Håll utkik efter
serviceguiden

Föräldraledig i Löddeköpinge?
Kom och fira förskolans dag 17 maj!

Nyinvigning av Norreheds
restaurang 17 maj

Serviceguide
Kävlinge kommun

Välkommen på nyinvigning av Norreheds restaurang i Löddeköpinge. Resturangen har moderniserats med självservering och nya möbler.
Torsdagen den 17 maj klockan 11 klipper Annsofie Thuresson, socialnämndens ordförande, bandet och under
dagen bjuder vi på en somrig alkoholfri
drink med tilltugg.

Dagens meny:
Tordagen den 17 maj firas förskolans dag gemensamt på de fyra
förskolorna Brynstenen, Bullerbyn, Kompassen och Tolvåker i
Löddeköpinge. Alla barn i förskoleåldern är välkomna att delta.
Det blir bus och lek och olika stationer för lek och upptäckt –
som såpbubblor, experiment, hinderbana, skapande, sång och
lekar. Välkomna!

Ärtsoppa
Gulachsoppa
Nybakat bröd
Salladsbuffé
Dessert: Pannkakor med grädde
och sylt (dessert ingår vid soppa).

Tid: klockan 10-13 den 17 maj
Plats: grönområdet vid Kompassens förskola i Löddeköpinge

Gymnasist? Dags att ansöka om Jojokort!
Nu kan du som ska börja årskurs 2 och 3 i gymnasiet efter sommaren
ansöka om Jojokort för kommande läsår.
Ansökan görs via kommunens e-tjänst och vi vill ha in din ansökan så fort du fått besked om vilken skola du är antagen på, dock senast den 20 juli 2018.
Nu går det även att köpa till Jojo Skola Plus, så att kortet är giltigt dygnet runt, även helger och jullov. Kostar 1200 kr/läsår, ansök om ett Pluskort redan nu och betala med
kort eller via swish när du hämtar ut kortet i augusti.
Läs mer om resebidrag på kavlinge.se/resebidrag.

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

Den 16 maj får alla hushåll i kommunen årets upplaga av serviceguiden i sina brevlådor. Serviceguiden är framtagen för att göra
det enklare för dig att h
 itta rätt
och komma i kontakt med oss.
I den kan du läsa om vår service och våra tjänster, hitta tips
på sevärdheter samt kontakt
uppgifter till föreningar och andra aktörer. Hoppas den kommer till användning!

