Information från Kävlinge kommun
Vecka 7 | 2018

Nya lokaler för LSS, socialpsykiatri,
IFO och elevhälsan
Den 26 februari flyttar delar av IFO (ekonomiskt bistånd och ensamkommande barn),
Individ- och familjeomsorgen, samt enheten för ensamkommande flyktingbarn till nya lokaler
på Gränsgatan 1 i Kävlinge – fd Arbetsförmedlingens lokaler.
LSS, socialpsykatrin och elevhälsan bedriver verksam
het i lokalen sedan några veckor tillbaka och har flyttat
från Pilgården respektive Arvidsborgsgården. På plats
finns också två arbetsmarknadshandläggare för att ta
emot bokade besök.

Sportlov 2018
Vecka 8 är det sportlov och
för dig som är barn och ung
dom finns det massor att göra.
Bowling, skridskoåkning, skid
resa, LAN och skytte är bara någ
ra av aktiviteterna som anordnas.
Läs mer på kavlinge.se/lov

Har du frågor om ekonomiskt bistånd eller behöver
komma i kontakt med enheten för ensamkommande
barn vänder du dig hit för information från och med
vecka 9.

Alla berörda invånare informeras via brevutskick under vecka 7 – 8.

Utrensning av övergivna cyklar
vid Kävlinge station
Det är trångt i cykelställen och för att göra plats kommer övergivna cyklar att rensas ut.
För att veta vilka cyklar som är övergivna märks ekrar
na på cyklarna med brun papperstejp. De vars tejp är
obruten cirka fyra veckor senare omhändertas. I sam
arbete med Polisen registreras omhändertagna cyklar

för förvaring och du kan som ägare hämta ut din cykel
utan kostnad under förutsättning att du kan legitime
ra dig och intyga att cykeln är din. De cyklar som inte
hämtats ut efter tre månader säljs eller skrotas.

Vill du arbeta som
valförrättare?

Cykelparkering öster
Vecka 5: cyklar märks med papperstejp.

Vecka 6–7: cyklar märks med papperstejp.

Som valförrättare delar du ut
valkuvert, håller ordning i val
lokalen, tar emot röster samt
räknar rösterna vid valdagens
slut vid valet 2018. Du får tim
arvode för din insats. För att ar
beta som valförrättare i Kävlinge
kommun måste du vara mellan
18 och 67 år. Du ska vara bosatt
i kommunen eller arbeta i kom
munen och vi ser helst att du
har administrativ bakgrund.
Du får inte vara förtroendevald
med politiskt uppdrag.

Vecka 10–11: omhändertagande av cyklar vars
tejp är obruten.

Anmäl dig senast den 31 maj
via kavlinge.se

20 februari: de cyklar vars tejp är obruten
flyttas till den tillfälliga cykelparkeringen då
den ordinarie cykelparkeringen stänger på
grund av ombyggnad.
Vecka 9–10: omhändertagande av cyklar vars
tejp är obruten.

Cykelparkering väster

Malmö FF startar idrottsakademi tillsammans
med Korsbackaskolan
Från och med hösten 2018 får Kors
backaskolan i Kävlinge en ny fotbolls
inriktning. Idrottsakademin kommer
till en början att innefatta 25 elev
er i varje årskull som ansöker genom
att genomgå en uttagning och prov
träning.

– Målet är att eleverna ska komma in
på gymnasieskolans nationella pro
gram och samtidigt utvecklas som fot
bollsspelare. Det handlar inte om att
vara bäst på fotbollsplanen, inte heller
om att vara bäst i skolan. Det handlar
om att visa intresse och engagemang

Mer information om datum för provträning hittar du på kavlinge.se

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

för både skolarbete och fotboll och en
vilja att utvecklas inom båda områdena,
säger Mats I Svensson, rektor.
Alla elever i årskurs 6 kan söka till
idrottakademin.

