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AGENDA
Fri entré och ingen föranmälan om inget annat
anges.

SEPTEMBER
1-3: Tjejkonstläger
Tjejer mellan 13-18 år har en chans att få följa
med till lägergården vid Glimminge Plantering.
Konstnärligt skapande i fin natur - hav och skog.
Kostnadsfritt. Ingår: transport, kost och logi,
konstnärsmaterial, aktiviteter. Bindande anmälan
(avgift om 300 kr. vid uteblivet deltagande). Intresseanmälan och närmare upplysningar: b.art.
ungaskonst@gmail.com. Lägret är ett samarbete
mellan Ungdomsgruppen och projektet B Art.
2: Invigning och kulturhistorisk vandring
Invigning av Skåneleden och kulturhistorisk vandring med Cecilia Gagge. Skåneledens sträckning
genom Burlövs kommun är nu färdig och leden är
tillgänglighetsanpassad. Efter invigningen blir det
en kulturhistorisk vandring med etnolog Cecilia
Gagge. Samling vid Arlövsgården, Arwidius väg
64 kl. 11.00.
2: Familjelördag på Möllegården kultur, tema
cykel
Aktiviteter för hela familjen på tema cykel. Charlotte och Anders Wikh ger föreställningen ”Du
och jag och min lilla cykel” som är ett allsångsäventyr som bygger på Jujja och Thomas Wieslanders härliga sånger från boken med samma
namn, Cykelfrämjandet Malmö kommer och
informerar och håller i tävling, prova på eldrivna
lådcyklar, hinderbana, pyssel m.m. Möllegården
kultur kl. 14.00–16.00.
5: Beates bokfika
Ta med dig en bra bok så bjuder vi på fika medan
vi pratar böcker. Vi träffas följande tisdagar: 5
september, 3 oktober, 7 november och 5 december. När du har varit med tre gånger får du en
bok. Arlövs bibliotek kl. 09.45.
5: Bokcirkel – Fallers stora kärlek
Kom och diskutera en roman! Vi erbjuder tre bokcirkeltillfällen i höst. Välj själv om du vill delta i en
eller flera. Till denna träff har vi läst Fallers stora
kärlek av Thommie Bayer. Föranmälan: 040-625
66 76 eller bibliotek.akarp@burlov.se. Åkarps
bibliotek kl. 19.00–20.00.
6: Bokcafé ungdom – Tema: Olycklig kärlek
Kom och få de bästa boktipsen och tipsa andra
Burlövstidningen
Ges ut av Burlövs kommun till samtliga hushåll och
företag i Burlövs kommun åtta gånger/år.
Ansvarig utgivare
Elisabeth Marcusson tel: 040-625 60 00.
Redaktion
Representanter från samtliga förvaltningar samt
förtroendevalda.
Kontakt
Postadress: Box 53, 232 21 Arlöv.
Besöksadress: Kärleksgatan 6.
Växel: 040-625 60 00
Tidningen finns även som PDF-fil
på www.burlov.se/bt
Utgivningsdagar hösten 2017
31 aug-1 september
28-29 september
26-27 oktober
14-15 december
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om dina favoritböcker. Vi bjuder på f ka och en
pocketbok vid varje träff. Ingen föranmälan, för
alla mellan 12-16 år. Vårboskolans bibliotek kl.
14.00–15.00.
10: Kulturarvsdagen – Kyrkogårdsvandring
Kyrkogårdsvandring med Jan Danielsson, som
berättar om några av gravarna vid Burlövs gamla
kyrka. Burlövs gamla kyrka kl. 14.00. Arr: Bara
härads hembygdsförening.
12: Handarbetskafé
Vi träffas och inspireras av varandra. Här kan du
få hjälp och tips eller kanske prova på något nytt.
Handledare är Kikki Körner. Info: kikki.kornerkrakau@burlov.se. Möllegården kultur, Kafé
Charlotte. Kl. 15.00–18.00. Drop-in.
12: Måleriträff
Vi träffas och har kul med olika måleritekniker.
Handledare är Annlouise Lindberg. Ta med eget
material eller köp på plats. Info: annlouise.lindberg@burlov.se. Möllegården kultur, Verkstan. Kl.
18.00–21.00. Drop-in.
12: Forskare berättar: Relationen mellan hund
och människa i förhistorisk tid
Hunden har varit viktig för människan under hela
den förhistoriska tiden. Professorerna Kristina
Jennbert och Elisabeth Iregren berättar om
hundens och människans gemensamma förflutna.
Åkarps bibliotek kl. 18.00. Föranmälan: bibliotek.
akarp@burlov.se eller 040-625 66 76. Arr: Åkarps
bibliotek och Lunds universitet.
14: Filmklubb – The Lobster
Arlövs bibliotek kl. 14.00.
16: Vernissage av Åsa K Persons oljemålningar
Piktotek -låna en målning!
Åsa har gjort målningar i olika storlekar och stilar.
Målningarna är indelade i kategorier precis som på
ett bibliotek. På avdelning K finns t.ex. målningar
som har med historia att göra och på U finns målningar som relaterar till naturvetenskap. Glöm inte
lånekortet för att låna med dig en målning hem.
Det är snabblån som gäller! De största målningarna fungerar precis som referensböckerna på ett
bibliotek, de stannar kvar.
365 bilder-2018 Hjälp Åsa! 2017 har hon varje dag
skissat en bild uti från en kalender med olika uppmaningar. Nästa år är än så länge helt tom. Detta
är en begäran till er besökare att välja en dag
och skriva vad ni vill ska finnas på er valda dag.
Bilderna kommer sen att publiceras dag för dag
2018 på Instagram. Arlövs bibliotek – Konsthallen
kl. 13.00–15.00. Utställningen pågår fram till 14
oktober under bibliotekets öppettider. Arr. Arlövs
bibliotek och Åsa K Persson.
18: Juristjouren
Gratis juridisk information av juridikstudenter.
Obligatorisk tidsbokning: 040-625 62 74. Arlövs
bibliotek kl. 16.00–18.00.
19: Dumpstring och matsvinn
Andreas Jakobsson är Uppsalajournalist och
författare till boken Svinnlandet: min resa genom
en värld av slöseri – och hur den gav mig ett liv i
överflöd. En tredjedel av all mat som produceras
hamnar i soporna och det mesta av den går hur
bra som helst att äta. Under över tre års tid har
Andreas och hans familj enbart levt på mat som
affärerna kastat. Nu kommer han till biblioteket för

att berätta om sina egna erfarenheter av sopdykning, orsaker till svinn och lösningar. Föranmälan:
bibliotek.arlov@burlov.se eller 040-625 62 78.
Arlövs bibliotek kl. 18.30. Arr: Arlövs bibliotek och
ABF.
23: Familjekonsertserie ”Korv och jazz”
En härlig familjekonsert med låtar där även de
minsta kan sjunga med. Från 3 år. Biljetter 50 kr/
vuxen och 10 kr/barn, korv ingår i priset. För detaljerat program, se www.burlov.se. Biljetterna säljs
fr.o.m. 1/9 på Möllegården kultur eller på Arlövs
bibliotek. Ev. överblivna biljetter säljs på plats 30
min. innan föreställningen. Möllegården kultur kl.
14.00. Arr: Kultur i Burlöv och UNGA Musik i Syd.
26: Handarbetskafé
Vi träffas och inspireras av varandra. Här kan du
få hjälp och tips eller kanske prova på något nytt.
Handledare är Kikki Körner. Info: kikki.kornerkrakau@burlov.se. Möllegården kultur, Kafé
Charlotte. Kl. 15.00–18.00. Drop-in.
25: Kommunfullmäktige sammanträder
Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl.
18.00.
26: Måleriträff
Vi träffas och har kul med olika måleritekniker.
Handledare är Annlouise Lindberg. Ta med eget
material eller köp på plats. Möllegården kultur,
Verkstan. Kl. 18.00–21.00. Drop-in.
28: PROVA PÅ! Korgflätning-återbruk
Gör din egen väska eller korg av gamla mjölkeller juiceförpackningar. Kursledare är Ann-Christin
Larsson och Cecilia Gagge. Föranmälan senast
22/9 till kikki.korner-krakau@burlov.se. Kostnad
100 kr/tillfälle. Möllegården kultur, Verkstan kl.
18.00–21.00.
29: FAMILJENS PROVA PÅ! Halmbindning
Kursledare Arja Kärhä säljer materialpaket för
80 kr. Föranmälan senast 6/9 till kikki.kornerkrakau@burlov.se. Kostnad 100 kr för vuxen och
50 kr för barn. Möllegården kultur, Verkstan kl.
12.00–16.00.

UTSTÄLLNINGAR
MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Öppet:
ti–fr kl. 11.00–16.00
lö–sö kl. 12.00–16.00
Telefon: 040-625 63 70
25 april – 17 september: Cykelambassaden
En utställning som vill stimulera framtidens
klimatpiloter genom att hylla cykeln som transportmedel och få fler att välja cykeln för ett mer
hållbart samhälle. Utställningen rymmer ett urval
cykelmodeller, samt information och fördjupande
läsning om cykelns historia och olika cykelmodellers utveckling.
7 maj - tillsvidare
Med anledning av att det är 100 år sedan Charlotte Weibull föddes öppnar vi en ny permanent
utställning om hennes liv och gärningar.
Vinyl: Gömman 11 juni-15 oktober
Minns du din första LP-skiva och vilken skiva skulle
du rädda om det brann? Vi har samlat skivor och
omslag från olika genrer och tidsepoker. Prova
gärna att spela på vår grammofon.

Yrken i kommunen: Anmärkningsfritt
Huvudmannen när Skolinspektionen
uppfyller alla
krav kommun som huvudman
kommunvägledare granskade
Burlövs
Verksamheter som granskats
Förskola
Fritidshem
Grundskolan
med förskoleklass
Grundsärskola
Gymnasiesärskola
Lisbeth Jensen

I Burlöv jobbar fem kommunvägledare
som ansvarar för att ge service till medborgare och besökare. Varje dag svarar
de på frågor kring allt från barnomsorg,
skolor, hemtjänst, bygglov, parkeringstillstånd, blanketter och mycket annat.
Lisbeth Jensen har jobbat i medborgarservice sedan starten 2014.
- Det positiva med jobbet är att kunna
hjälpa och göra många människor glada.
Jag har stor del av livet jobbat med
service och att kunna ge bra service till
någon ger mig så mycket tillbaka.

Hur ser en vanlig dag ut?
Den ena dagen är inte den andra lik. Vissa
frågor är aktuella under särskilda perioder. Vad det än gäller så är det viktigt att
vi har god kontakt med våra kollegor och
snabbt sätter oss in i frågan. Vet vi inte
svaret så blir vi riktiga detektiver för att ta
reda på det. Det kommer även frågor som
inte alls rör kommunens ansvarsområden
och då får vi hänvisa personen till rätt
organisation.

Gymnasieenheten
Komvux

I juni kom beslutet från den regelbundna
tillsyn som under våren genomförts i
Burlövs kommun. Granskningen av huvudman, alltså Burlövs kommuns ansvar för
skolverksamheterna, har inte fått några
anmärkningar alls.
– Vi tycker själva att vi har bra och
välfungerande skolor och är naturligtvis
glada över att Skolinspektionen delar vår
uppfattning om det, säger förvaltningschef Anders Öhlin. Orsaken till att vi nu
inte får några anmärkningar är att vi de
senaste åren har arbetat systematiskt
med kvalitetsarbetet för att ständigt
förbättras och det kommer vi ju att
fortsätta med. Vi är medvetna om att
det finns många utvecklingsområden att
jobba vidare med så vi fortsätter på den
inslagna vägen med vårt systematiska
kvalitetsarbete.

Bra förutsättningar för att genomföra och utveckla utbildningen
Två enskilda verksamheter har fått anmärkningar, men Burlövs kommun som
huvudman uppfyller författningarnas krav
inom förutsättningar för utbildningen vid
skolenheterna. Burlövs kommun uppfyller
också författningarnas krav inom utveckling av utbildningen vid skolenheterna.
De olika enheterna som har blivit granskade är:
•
•
•
•
•
•
•

Förskola
Fritidshem
Grundskola med förskoleklass
Grundsärskola
Gymnasiesärskola
Gymnasieenheten
Komvux

Årets bästa pedagog och arbetslag utsedda

Hur många kommuninvånare och
andra hjälper ni?
Oj, det kan variera så mycket. Normalt
sett har vi mellan 2 500 och 3 000 samtal
per månad. Cirka 100 synpunkter och
ärenden registreras från webbplatsen.
Sedan har vi vanlig e-post också samt alla
besökare, det har vi ingen statistik på.

Om någon undrar över något hur får man bäst reda på det?
I första hand tycker jag att alla ska kolla
på vår webbplats, burlov.se. Där är det
lätt att hitta mycket information och se
vad som är på gång. Den använder vi
själva som ett av våra viktigaste verktyg
för att hitta information.

Årets pedagog 2017 är Ulrika Friberg på Vårboskolan. Årets arbetslag är kollegorna i
arbetslag LUFT på Östragårdens förskola. Läs motiveringarna på www.burlov.se.
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Sommarjobb gav ungdomar möjligheter att lära för livet
Varje år erbjuder kommunen sommarjobb
till unga burlövsbor för att de ska få testa
på hur det är på arbetsmarknaden och
få nya erfarenheter. I år sökte många
ungdomar men endast 122 platser kunde
erbjudas till de 303 sökanden, 22 av dem
i samarbete med arbetsförmedlingen.
Konkurrensen var väldigt tuff.
Personalen på ungdomssatsningen
PEAK*, som är ansvariga för sommarjobben, började med att informera ungdomarna redan i januari. De besökte
alla 8:or och 9:or på Vårboskolan och
Dalslundsskolan, skickade och delade ut
flyers i Arlöv och Åkarp och på Burlöv
Center.

Olika typer av sommarjobb
De intresserade ungdomarna skickade
in sitt CV tillsammans med ett personligt
brev. Förutom att välja bland de kommunala sommarjobben hade ungdomarna
möjlighet att arbeta som sommarlovsentreprenörer genom att prova på att
driva eget företag.
I år kunde även sommarjobb inom tre
olika projekt erbjudas. Ett av dem var ett
fritidsprojekt med Ungdomsgruppen. Ett
annat projekt erbjöds i samarbete med
Burlövs Ryttarförening och kulturförening
enMedvind. Det tredje var ett förändringsprojekt där ungdomar jobbade
tillsammans med förändringsagenter
på PEAK. Efter att PEAK hade fått in alla
ansökningar fick ungdomarna komma

på intervju. Runt 250 ungdomar kom
till intervju – en jättebra erfarenhet och
förberedelse inför arbetslivet.

Så gick det för sommarjobbarna
Efter att ha varit på alla arbetsplatser
och följt upp ungdomarna så kunde man
se att de flesta tyckte att det var kul att
arbeta. För några var det drömjobbet och
för andra var det inget att jobba med i
framtiden. Även det är positivt för nu vet
de att det inte är något för dem och kan
börja studera annat.
- Nu vet jag hur det känns för mina föräldrar när de måste jobba, säger Lilian, en
sommarjobbare på Boklundens äldreboende.

Dialogmöte för planering av nya Burlöv C
Burlövs nya station blir en pendlarstation
med goda förbindelser till hela Öresundsregionen. När Burlövs nya station invigs
2024 ska det finnas en välkomnande plats
med uteserveringar, handel, kontor, bostäder och trevliga gator och torg som möter
dem som stiger av tåget.
Burlövs kommun arbetar med en detaljplan för utvecklingen av stationsområdet.

Två förslag från olika arkitektkontor
Planarbetet inleddes med ett parallellt
uppdrag där två arkitektkontor gjorde
varsin gestaltningsstudie som inspiration
och underlag till planarbetet. Inget av
förslagen kommer att genomföras som de
ser ut idag men båda visar på möjligheter
som kommer att utvecklas.
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Möjligheten att bygga på den del av
parkeringen som ligger närmast stationen
studerades. Fastighetsägarna deltar i
planarbetet.

Välkommen på dialogmöte
Vi vill bjuda in kringboende och andra
intresserade till ett tidigt möte för att
kunna starta en dialog och samla in
synpunkter. Passa på att göra din röst
hörd! Välkommen till Medborgarhuset,
Kärleksgatan 6 i Arlöv, den 11 september
kl. 18.00 i Stora sessionssalen.

Till höger presenteras två bilder från de parallella
uppdragen. Det är idéskisser som visar möjligheter
och inspirerar till fortsatt arbete.

- Jag tycker att det är viktigt att ha ett
jobb för att man får erfarenheter av
att jobba, och för att man måste kunna
försörja sig själv - det är ju inte gratis att
leva. Har man ett bra jobb med bra kollegor så blir det roligt att gå till jobbet varje
dag, plus att man kan få vänner, säger en
sommarjobbare på PEAK.
Vi vill tacka de arbetsplatser som tog
emot sommarjobbare och hoppas på att
ännu fler ställer upp nästa år – för ungdomar är det några veckors erfarenhet som
betyder mycket.
* Läs mer om PEAK i Burlövstidningen
nr 5, 2016 (www.burlov.se/bt.) Läs
också mer om PEAK på:
www.burlov.se/peak.

Planer för 400 nya lägenheter i Arlöv
Två nya byggprojekt är på gång längs
Dalbyvägen i Arlöv. Det är bostäder som
ska byggas mellan Dalbyvägen och Elisetorpsvägen och på tomten mot kyrkogården i korsningen Dalbyvägen-Ringvägen.
Detaljplanerna har vunnit laga kraft under
våren 2017. Nu ska husen projekteras och
bygglov sökas innan utbyggnaden kan
komma igång.
Bostäderna ska ligga intill Dalbyvägen och
mellan dem kommer gatan att byggas om
med trädplantering, cykelbanor och ett
litet torg. Torget utformas så att oskyddade trafikanter prioriteras och biltrafiken
bromsas upp. De nya byggnaderna innebär en förtätning och tryggheten väntas
öka eftersom fler människor kommer att
röra sig längs gatan eller se ut över den
från sin fönster.

Lägenheter, handelslokaler och
parkeringshus
Det är det kommunala bostadsbolaget
Burlövs Bostäder AB som planerar att
bygga cirka 150 lägenheter med start andra halvåret 2018. I bottenvåningen mot
Dalbyvägen ska lokaler för handel och
centrumverksamhet bidra till livet längs
gatan. Ett av husen planeras bli åtta
våningar högt, övriga fyra till fem våningar. Intill Netto planeras ett parkeringshus
som ska tillgodose behovet för de nya
bostäderna och ersätta de parkeringsplatser som kommer att bebyggas.

Fotomontage av Magnolias område från gården.

På andra sidan Dalbyvägen planerar
Bostadsbolaget Magnolia Bostad AB att,
med start i början av 2018, bygga cirka
250 lägenheter med minst en publik lokal
mot gatan. Byggnaderna kommer att ligga
mot gatan med en skyddad grön gård
innanför.

Största andelen små hyresrätter
Båda områdena planeras bli hyresrätter
med ett relativt stort antal små lägenheter, bostäder som det råder brist på i
Arlöv.

Burlövs Bostäder planerar ett
åttavåningshus som
landmärke vid Dalbyvägen.

Planprogram för Kronetorpstaden ute på samråd
Kronetorpstaden omfattar cirka 100 ha
och beräknas inrymma attraktiva
bostadsmiljöer, grönska, skola, badhus
och rekreation för cirka 7 300 boende när
det är fullt utbyggt. Burlövs nya stadsdel
ska innehålla ett blandat bostadsutbud
samt offentlig och privat service.
Ett grönt tema är vägledande. En ny central park, gröningar, trädplanterade gator
och gröna gårdar kommer att anordnas.
Dagvattnet ska fördröjas och ingå i de
gröna stråken. Trygga platser, gator och
parker ska locka till utevistelse och fungera som mötesplatser.
2024 blir Burlövs station en pendlarstation med täta förbindelser till hela
Öresundsregionen. Stationsområdet med
torg, kontor, handel och bostäder tillsam-

mans med badhuset och utbyggnaden vid
Kronetorps gård utgör de första etapperna. Målet är att skapa en funktionsblandad stad i en tät kvartersstruktur där
varierade upplåtelseformer och
byggnadstyper eftersträvas.
Läs mer på:
www.burlov.se/kronetorpstaden

Samråd
Samrådet varar 29 juli till 29 september. Under denna tid har alla möjlighet
att lämna in skriftliga synpunkter på
programmet.
Den 18 september kl. 18.00 hålls ett
öppet samrådsmöte i Medborgarhuset,
Kärleksgatan 6 i Arlöv. Välkomna!
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AKTUELLT
KF beslutade 2017-05-22
▪ Kommunfullmäktige beslutade att

utreda förutsättningar för att teckna
avtal med Skånetrafiken om gratis
kollektivtrafik för äldre pensionärer.

▪ I oktober 2015 anslog fullmäktige 44,3

miljoner kronor för om- och tillbyggnad
av Dalslundskolans kök och matsal. Vid
upphandlingen visade sig att kostnaderna skulle överstiga detta, och fullmäktige har därför anslagit ytterligare
11,8 miljoner kronor för projektet.

▪ Vid en undersökning hösten 2016 har

det visat sig att vattenreningen på
Burlövsbadet inte fungerar tillfredställande. Utredningen slog fast att
endast 18 personer per timme kan
vistas i mellanbassängen och 50 i stora
bassängen utan åtgärder. Fullmäktige
anslog därför 4 miljoner kronor för
renovering av badet.

▪ Fullmäktige antog en detaljplan för

kvarteret Fasanen, beläget längs
Dalbyvägen och mot Ringvägen i Arlöv.
Syftet med planen är att Dalbyvägen
ska utvecklas till ett mer stadsmässigt
gaturum med bebyggelse intill gata
och möjlighet till butikslokaler i bottenvåningen mot Dalbyvägen. Inom
områdets norra del planeras parkeringsplatser mellan kyrkogården och de
nya bostäderna. Planen ger möjlighet
att uppföra cirka 250 nya bostäder i
upp till sju våningar. Fullmäktige godkände även ett exploateringsavtal med
Magnolia Holding 3 AB för utbyggnad
av området.

▪ I Burlövs egna hem, korsningen Egna-

hemsvägen/Mimosavägen, kommer en
bit asfalterad mark, ca 1 000 kvadratmeter, som tidigare har använts som
lekplats och hundrastplats men som
numera står obrukad och oanvänd, att
säljas genom kommunens tomtkö. I
samband med detta kommer Mimosavägen delvis att öppnas upp för biltrafik
mellan Egnahemsvägen och Solrosvägen.

KF beslutade 2017-06-19
▪ Burlövs Bostäder AB har fått kommun-

fullmäktiges godkännande att starta ett
nytt dotterbolag, Burlövs Parkering AB,
för att bedriva parkeringsverksamhet
inom kommunen.

▪ Kommunfullmäktige antog en detaljplan

för kvarteret Ugglan i Arlöv. Planområdet är beläget mellan Dalbyvägen
och Elisetorpsvägen i Arlöv och planen
medger bostäder, centrumverksamhet och parkeringshus. Fullmäktige
godkände också köpeavtal med Burlövs
Bostäder AB och det nya parkeringsbolaget för utbyggnad av området.

▪ Burlövs Ryttarförening har vänt sig till

kommunen för hjälp, då föreningens
ekonomi är i ett akut läge. I dagsläget äger kommunen marken och ett
nybyggt stall. Föreningen äger en äldre
stall- och ridhusbyggnad samt ett ridhus uppfört under 80-talet. Fullmäktige
beslutade att överta de aktuella byggnaderna av Burlövs Ryttarförening och
lösa föreningens lån om ca 900 000 kr
som kommunen har gått i borgen för.
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Från och med september har Arlövs
bibliotek söndagsöppet mellan kl. 12.0015.00.
Åkarps bibliotek är redan nu tillgängligt
för meröppetlåntagare alla veckodagar
mellan kl. 08.00-21.00. Meröppet innebär
att vissa tider är biblioteket tillgängligt
men obemannat. Läs mer på
www.burlov.se/bibliotek.
Arlöv

Åkarp

*Meröppet alla dagar
kl. 08.00-21.00

Måndag

10.0019.00

08.30-12.00

15.00-19.00

Tisdag

09.0018.00

08.30-15.00

Onsdag

10.0019.00

08.30-12.00

15.00-19.00

Torsdag

09.0018.00

08.30-12.00

15.00-19.00

Fredag

10.0017.00

Lördag

11.0015.00

Söndag

12.0015.00

Informationsmöte om Burlövs Öppna Stadsnät
Nu går vi vidare med planerna på utbyggnad av stadsnätet i område 9:
Granbacken/Allégatan. Vi bjuder därför in till informationsmöte för boende i området.
Representanter från kommunen kommer att finnas på plats för att svara på frågor.
Tid: Tisdag den 12 september, kl. 18.30.
Plats: Medborgarhuset, Arlöv.
Anmäl dig senast söndag den 10 september via e-post till stadsnat@burlov.se eller
direkt på stadsnätsportalen: burlov.stadsnatsportalen.se/infomote

Tävling: vinn egen kock
Vad ska Dalslundskolans nya kök heta?
Skicka in ditt förslag senast den 30 september till: kommunikation@burlov.se.

Första pris är att kostchefen med personal kommer hem och lagar mat till ett
sällskap på högst åtta personer. Vinnaren
måste vara bosatt i Burlövs kommun.

Foto: Scandinav Bildbyrå.

ÅTERBRUKET

Loppisverksamhet
Öppettider onsdag och fredag:
Kl. 11.00-15.00.
Inlämning av loppissaker:
Varje vardag mellan 11.00-15.00.
Företagsvägen 29, Hus 5, Arlöv.

Söndagsöppet på
Arlövs bibliotek

Vinnaren utses av en jury bestående av kostchef,
utbildnings- och kulturförvaltningens chef och
kommunikationschef. Juryns beslut kan inte överklagas. Läs mer på: www.burlov.se/nyttkok.

Farligt avfall-bilen
till Åkarp
Tisdag 7 september kl 17.45-18.30 i
Åkarp, Stationsvägen 12, vändplatsen.
Till Farligt Avfall-bilen kan du som
privatperson lämna farligt avfall, även
mindre el- och elektronikprodukter.

Skåneleden –
nu även i Burlöv

Den 2 september invigs Skåneleden
genom Burlövs kommun. Sträckan inom
Burlövs kommun utgörs dels av etappen
Spillepengen – Bulltoftaparken och dels
av sammankopplingen mellan Lomma
och Malmö. Etappen inom Burlövs kommun är den första på Skåneleden som är
grönmarkerad, det vill säga att den är
framkomlig med rullstol och barnvagn.
Det finns viloplatser om backarna blir för
branta eller för långa.
I norr, vid Spillepengen friluftsområde,
finner du de artrika strandängarna. Betet
på strandängarna tillsammans med de
regelbundna översvämningarna av salt
havsvatten, har gjort att det över århundradena har utvecklats en speciell
saltängsvegetation med en mångfald
av växter och insekter, varav en del är
ovanliga. Många fåglar uppehåller sig på
strandängarna och i det grunda vattnet,
där de finner rikligt med föda i form av
bland annat musslor och maskar. På Tågarps hed finns häckande par av Burlövs
kommunfågel skärfläckan som man känner igen på den långa uppåtböjda svarta
näbben och dess ljusblå ben. För att
skydda ett känsligt natur- och fågelliv har
strandängarna gjorts till ett reservat och
under fåglarnas häckningsperiod är det
förbjudet att ge sig in på ängarna.
Söder om Granbacken når du Arlövgården som byggdes 1789. Arlövgårdens
park ligger som en ö, omgiven av öppet
landskap, vilken i söder och väster utgörs
av golfbaneområdet. Området har en,
för kommunen, rik flora och fauna. På
golfbaneområdet finns ett antal dammar och insådd ängsflora som är anlagda
för att bland annat öka den biologiska
mångfalden.
När Skåneleden går in i Malmö stad passerar den Sege å som rinner ända från
Trelleborgs kommun till Malmö. Har du
tur kan du få en skymt av en av Sveriges
mest iögonfallande fåglar, kungsfiskaren,
som iklädd sin färgstarka fjäderdräkt kan
ses spana efter fisk i ån.

Invigning
Invigningen sker lördagen den 2 september kl. 11.00. Samlingen sker vid
Arlövgården där det bjuds på en guidad
vandring till Boklunden för bandklippning. Cecilia Gagge är guide.

Full fart på sommarkollo
Under två veckor på sommarlovet anordnade ungdomsgruppen kolloverksamhet
på Glimminge Lägergård tillsammans med
40 ungdomar.
Första veckan var för blivande femmor
och sexor och andra lägret för blivande
sjuor, åttor och nior.
Veckorna har varit fulla med äventyr,
skapande verksamhet, fysiska aktiviteter
och massor av sol och bad.
Tillsammans med ledarna har ungdomarna även fått möjlighet att utveckla
sina färdigheter i matlagning och städning samt att stärka sina relationer med
jämnåriga.
Nästa år planeras det för nya äventyr på
Glimminge Lägergård.

Burlöv blommar handlar om blommor,
växter och odling men också om att visa
hur kommunen växer och är en kreativ
mötesplats för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Burlöv blommar är en
familjedag som vill få alla burlövsbor, ung
som gammal, att vistas ute och att känna
sig stolta över sitt Burlöv.
Familjedagen bjuder på massor med kul
för både barn och vuxna. För barnen finns
ponnyridning, hinderbana och möjlighet
att bygga fågelholkar och insektsholkar.
För de vuxna finns information om odling,
beskärning, trädgård, bostäder, polisens
verksamhet med mera. Det blir tipsrunda
och det kommer att finnas servering av
mat och dryck.
Kommunen och ett antal samarbetspartners som Burlövs Bostäder, Kronetorp
Park AB, Sysav, Polisen med flera finns på
plats för att informera om sina respektive
verksamheter.

Burlöv blommar
Söndagen 3 september kl. 11.00-15.00
i Svenshögsparken, Arlöv.

Träna på Burlövsbadet

CIRKELGYM
Ett träningspass där du tränar individuellt på din nivå fast tillsammans!
Vi använder oss av kroppsövningar,
maskiner och redskap.
Fredagar kl. 11.15.

Bild: Scandinav Bildbyrå

Till alla p
a
anmälan ss krävs föri recepti
onen:
040 - 6

25 61 84

AQUA-FUN
Ett klassiskt vattengympapass i den
grunda delen av stora bassängen.
Måndagar kl. 18:00.
Onsdagar kl. 11:00.

AQUA-BELT
Ett djupvattenspass med flytbälte.
Torsdagar kl. 18:00.

Terminsstart 4 september
Terminsavslutning 15 december
Du som har årskort betalar
endast 50 kr/pass
(Ord. pris: 75 kr).
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