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Välkommen till Kvibille
Med detta informationsblad vill Kvibilles Allförening
/Samhällsförening hälsa er välkomna till Kvibille en
ort under ständig utveckling. Vi hoppas att ni ska
trivas här.
Här bor i dag ca 1250 personer fördelade på cirka
500 hushåll.
Orten Kvibille är nog mest känd för sitt mejeri med
prisbelönta goda ostar. Kvibille Mejeri är idag ett av
landets äldsta mejerier och tillverkar både cheddar
och ädelost.

Även anrika Kvibille Gästgivaregård hittar ni i
centrum. Passa på att besöka något av alla
evenemang så som räkfrossa, tacokvällar,
pubkvällar m.m. som det bjuds in till. Där får du
möjlighet att träffa och lära känna andra kvibillebor.
I centrum finner man även bibliotekslokalen som
drivs av Kvibille Allförening/Samhällsförening. Här
kan Kvibilleborna låna böcker samt få hjälp med
bland annat kopiering, fax samt kontakt med
kommun och andra myndigheter.
En gång i veckan kommer bokbussen från
Halmstad till Kvibille.

Service
I Kvibilles centrum finner man ICA Nära Centrumhallen, en dagligvarubutik öppen veckans alla
dagar. Affären är ombud för post, apotek, Svenska
spel samt Hallandstrafiken.

Öppettider
ICA Nära Centrumhallen
Vardagar: 10.00-19.00
Lördagar: 09.00-15.00
Söndagar: 11.00-15.00

www.kvibille.nu

I samhället finns en Qstar-mack, som säljer bensin
och diesel.
Kvibille pizzeria som också finns i centrum erbjuder
pizza, grillrätter och sallader.

Öppettider Bibliotekslokalen
Tisdagar: 14.00-18.00
Onsdagar: 14.00-18.00
Torsdagar: 14.00-18.00

Barnomsorg/Skola
I Kvibille finns det kommunal barnomsorg på
Lundsgårds förskola och i Gula huset i anslutning
till skolan.
Skolan ligger som ni säkert redan uppmärksammat
mitt i byn. Skolan är idag en F-5 skola men
kommer inom de närmsta åren att byggas om till
en F-6 skola efter ett belut från Barn- och
ungdomsnämnden i Halmstad.

Transport

Kvibille Allförening/Samhällsförening

Från Kvibille går det snabbt att ta sig både till
Halmstad och Falkenberg via E6:an. Det finns
även bra bussförbindelser mellan HalmstadKvibille och Kvibille-Falkenberg (linje 351).

Kvibille Allförening/Samhällsförening bildades 1990
som en samordningsförening med alla enskilda
föreningar i Kvibille som medlemmar.

Förenings- och näringsliv
Kvibille har massor att erbjuda vad gäller
förenings- och näringsliv. Allt från stora till små
företag, idrottsföreningar, politiska föreningar m.m.
Mer information om dessa hittar du bland annat på
Kvibilles hemsida.

Allföreningen/Samhällsföreningen sammanställer
informationsfoldern KvibilleNytt som ges ut till
invånarna i Kvibille med omnejd nio gånger om
året. I KvibilleNytt lämnas information om vad som
sker och har skett i samhället, men även övrig
information från Kvibille Allförening/Samhällsförening och dess medlemsföreningar.

Kvibille är omgiven av fin natur och kan även
erbjuda ett par historiska platser värda att besöka
så när ni kommit till rätta besök hemsidan och läs
mer under Sevärdheter.

En utflykt till
Biskopstorps Naturreservat
kan varmt rekommenderas.
Glöm inte att ta med korv att grilla!

www.kvibille.nu

https://www.facebook.com/kvibille.nu

Nyhetsbrev

Kontakta Kvibille Allförening/
Samhällsförening
Tveka inte på att kontakta oss om ni har frågor
eller funderingar.
Det kan gälla allt från utveckling av Kvibille som
ort, hemsidan, KvibilleNytt, biblioteket m.m.
Mail: info@kvibille.nu

Mer information om Kvibille och vad här finns att
hitta på hittar ni på vår hemsida

Kvibille finns på Facebook

Telefon eller fax: 035-56 333 (tis-tors 14.00-18.00)

På hemsidan www.kvibille.nu kan du anmäla dig
för att få nyhetsbrev. Gå in och anmäl din
mailadress redan idag så missar du inga nyheter
eller viktig information.
Hemsidan, nyhetsbrev och Facebooksidan
uppdateras av Kvibille
Allföreningen/Samhällsföreningen

