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Första steget klart för nya
stadsdelen på Kronetorp
Nu har ännu en milstolpe nåtts för den
nya stadsdelen på Kronetorpsområdet,
Kronetorpstaden. Den 16 juli 2015 vann
nämligen detaljplanen för del av Kronetorp 1:1, Kronetorps gård, laga kraft.
Detaljplanen bygger på den första arkitekttävlingen som hölls 2011-2012 för
området runt den befintliga 1700-talsgården.
Planprocessen har varit lång bland annat
eftersom gården ligger inom riksintresse
för kulturmiljövården. Den nya detaljplanen ger möjlighet till att uppföra
fyra kvarter med bostadsbebyggelse
väster om gården, samt en mer småskalig bostadsbebyggelse norr om gården.
Möjlighet ges även för att uppföra skola
samt centrumfunktioner som handel och
kontor. Planen ska även säkra bevarandet av kulturhistoriska värden i befintlig
bebyggelse, park- och naturområden.
Mangårdsbyggnaden liksom flera av
de tillhörande gårdsbyggnaderna får
inte rivas och ska behålla sitt historiska
utseende. Byggnaderna kan däremot få
andra användningsområden. Att planen
har vunnit laga kraft innebär att bygglov
kan sökas för att påbörja byggnationen
av den första etappen i Kronetorpstaden.
Läs mer på: www.burlov.se/kronetorp
och om säljstart för lägenheter på:
www.kronetorpstaden.se
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AGENDA
AUGUSTI
29 Vernissage ”La:s brinnande konst” utställning med Ella Hollsten
Ella Hollsten använder blandade tekniker - olja,
akryl, ljus och papper. Hon har gått i Skånska
Målarskolan och ser möjligheter i allt som kan
förvandlas till konst. Det senaste konstnärliga
uttrycket är att designa papperslampor.
Utställningen pågår till 17/9
Vernissage 13-15, Konsthallen, Arlövs bibliotek
Arr. Arlövs bibliotek och Ella Hollsten

SEPTEMBER

konsthantverk och träffa cirkelledarna som håller
i våra cirklar till hösten. Förhandstitt på höstens
studieprogram i Burlöv. Vi bjuder på enklare
förtäring. Arr: ABF Burlöv Dalbyvägen 25 kl 13-16
8 Handarbetskafé på Möllegården kultur
Vi träffas och inspireras av varandra. Här kan du få
hjälp och tips och kanske prova på något nytt.
Handledare Kikki Körner-Krakau. Ev. frågor till
kikki.korner-krakau@burlov.se Möllegården kultur,
Kafé Charlotte Drop-in mellan kl 15–18, vi slutar kl
19. Arr: Kultur i Burlöv
8 Forskare berättar: När hjärtat stannar

2 Skrivarkväll på Möllegården kultur
För dig som redan skriver och för dig som vill börja
skriva. Föranmälan till harald.winter@burlov.se
senast den 28/8. Kostnad: 40 kr. Möllegården kultur
kl 18-21 Arr: Kultur i Burlöv
5 Familjelördag på Möllegården kultur med
Abellis magiska teater
Första lördagen i månaden betyder familjelördag på
Möllegården med en massa kul aktiviteter! Abellis
magiska teater ger föreställningen ”Den förtrollade
sparven” i Teaterbussen kl 14. Efter föreställningen
kan man få lära sig docktillverkning och själv prova
dockspel. Obs! Separata biljetter till föreställningen
säljs (gäller även som inträde till Möllegården
kultur den dagen). Biljetter 40 kr/person, säljs på
Möllegården kultur och Arlövs bibliotek fr.o.m. 1/9.
Barn och ungdomar går gratis. Möllegården kultur
kl 13-16 Arr: Kultur i Burlöv
6 Öppet hus på ABF + Kick off för B Art (Kreativt
ungdomsprojekt)
B Art håller i två workshops:
Skapa din egen badge / pin. Teckna, måla eller
använd en tygbit. Skapa om det gamla bankfacket vad är värdefullt för dig?
Lyssna på Janne Knuda som var Kal P Dals bästa
polare, vapendragare och musikervän. Tillsammans
turnerade de i hela Sverige och var kungar i
folkparkerna. Moderator: Jeanette Rosengren som
tillsammans med Peter Dahlqvist skrivit boken om
Kal P Dal, bildvisning och musik. Prova på olika

Information om fler aktiviteter
och evenemang i kommunen
hittar ni på föreningarnas hemsidor:
www.burlov.se/foreningar
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Ansvarig utgivare
Mia Havinder. tel: 040-625 60 00.
Redaktion
Representanter från samtliga förvaltningar samt
förtroendevalda.
Kontakt
Burlövs Kommun
Postadress: Box 53, 232 21 Arlöv.
Besöksadress: Kärleksgatan 6.
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Cecilia Andréll Foto: privat

Cecilia Andréll, forskare inom anestesiologi och
intensivvård, ger oss bakgrund till hur hjärtat
fungerar, vad som kan leda till hjärtstopp, hur man
påverkas av det och vad vi alla kan göra för att hjälpa
någon med hjärtstopp. Föranmälan: 040-625 66 76
eller bibliotek.akarp@burlov.se Åkarps bibliotek kl
19 Arr: Åkarps bibliotek och Lunds universitet
9 Nördkafé – mopeder och motorcyklar
Möllegården kultur drar igång en ny kaféserie,
nördkafé, där vi samlar folk som har intressen som
de verkligen brinner för. Vi börjar kaféserien med
en rivstart! I samarbete med Classic Mc Moped
Club ägnar vi första kaféet helt åt mopeder och
motorcyklar. Vi tittar, klämmer, känner och pratar
om allt kring mopeder och motorcyklar.
Möllegården kultur kl 18
Arr: Kultur i Burlöv och Classic Mc Moped Club
13 Familjekonsertserie ”Korv & jazz” – Stjärnjazz
med Emma and the Jazz Crusaders
Med fyra fantastiska jazzmusiker som ledstjärnor
får barnen följa med i ett svängigt, poetiskt äventyr.
Från 4 år och alla andra som vill titta. Biljetter 50 kr/
person, korv ingår i priset. 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
Arr: Kultur i Burlöv
14 Kickoff med Rickard Söderberg
En presentation av Malmö Operas repertoar
säsongen 2015/16 – och det görs med besked:
Rickard Söderberg är känd för att inte skräda vare
sig ord eller sång. Vi vågar utlova en förtrollande
kväll i musikteaterkonstens tecken med musikaliska
smakprov och vägledning, magi och upplysning,
klara besked och försiktiga underrättelser.
Arr: ABF Burlöv Dalbyvägen 25 kl 18

Verkstaden. Drop-in kl 18-20. Vi målar till kl 21.
Arr: Kultur i Burlöv
15 Bokfika för vuxna
Ta med dig en bra bok så bjuder vi på fika medan
vi pratar böcker. När du har varit med tre gånger
får du en bok.
Arlövs bibliotek kl 9.45-11 Arr: Arlövs bibliotek
16 Skrivarkväll på Möllegården kultur
För dig som redan skriver och för dig som vill
börja skriva. Föranmälan till harald.winter@burlov.
se senast den 28/8. Kostnad: 40 kr. Se mer om
skrivarkvällarna längre fram.
Möllegården kultur kl 18-21 Arr: Kultur i Burlöv
17 Läsecirkel
Kom och diskutera en roman! Vi träffas två
gånger men du väljer själv om du vill komma till
en av träffarna eller båda. Torsdagen den 17/9
diskuterar vi ”Onåd” av J. M. Coetzee. Låna boken
på biblioteket om du vill. Marita Wästerfors leder
cirkeln. Föranmälan: 040-625 66 76 eller bibliotek.
akarp@burlov.se Åkarps bibliotek kl 18-19 Arr:
Åkarps bibliotek
19 LÖRDAG PÅ BIBLIOTEKET
11:30 Bibliotekets barnfilmklubb : Lilla spöket
Laban. Lilla spöket Laban fyller 50 år i år och
därför visar vi den fina filmen om det lilla spöket
som är rädd för mörkret. Speltid: 45 min
13:00 Musikaliska mojänger med Sexton strängar
När stråkkvartetten Sexton strängar plockar fram
saker ur den hemliga lådan får fantastin flöda fritt
och musikaliskt kan det bli alltifrån Mozart till
”What does the fox say?”. För barn från 3 år.
13:00-15:00 ”Symboliska och färgstarka tankar”
vernissage och utställning med Hans Acates
Holmström. Konstnären ställer ut sina färgstarka
bilder i akvarell och akryl. Hans Acates bor i
Limhamn där han har sin ateljé, han arbetar även
som kursledare i akvarellmålning. Utställningen
pågår till 21/10. Fri entré, förfriskningar bjuds!
Alla aktiviteter är på Arlövs bibliotek.
Arr. Arlövs bibliotek, ABF och Hans Acates
Holmström
21 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder kl 18 i Stora
sessionssalen, Medborgarhuset i Arlöv
22 PROVA PÅ! Korgflätning - återbruk
Gör din egen väska eller korg av gamla mjölk eller
juiceförpackningar. Kursledare: Ann-Christin
Larsson och Cecilia Gagge. Fortsättningskurser
bestäms med deltagarna vid kurstillfället.
Föranmälan senast 17/9 till kikki.korner-krakau@
burlov.se. Kostnad 100 kr/tillfälle.
Möllegården kultur, Verkstaden kl 18–21.
Arr: Kultur i Burlöv

14 Juristjouren
Gratis juridisk information av juridikstudenter.
Obligatorisk tidsbokning.
Arlövs bibliotek kl 16-18
Arr: Arlövs bibliotek och Juristjouren i Lund

22 Handarbetskafé på Möllegården kultur
Vi träffas och inspireras av varandra. Här kan du få
både hjälp och tips och kanske prova på något nytt.
Handledare Kikki Körner-Krakau. Ev. frågor
till kikki.korner-krakau@burlov.se Möllegården
kultur, Kafé Charlotte Drop-in kl 15–18, vi slutar kl
19. Arr: Kultur i Burlöv

15 Målerikväll på Möllegården kultur
Vi träffas och har kul med olika måleritekniker.
Handledare Annlouise Lindberg. Ev. frågor till
annlouise.lindberg@burlov.se Möllegården kultur,

22 Filmklubb - Turist
En familj åker till Alperna för några dagars
skidåkning. En lavin vänder upp och ner på
tillvaron. Pappa Tomas reagerar instinktivt..

...i en nära-döden-upplevelse och springer
ifrån fru och barn, men återvänder snopet
när katastrofen uteblir. Tal: Svenska, Norska,
Engelska. Text: Svenska Speltid: 1 tim. 58 min.
Arlövs bibliotek kl 14 Arr: Arlövs bibliotek
23 Ebba Witt-Brattström: Stå i bredd 1970-talets kvinnor, män och litteratur
Witt-Brattström visar att
70-talet var både livaktigt
och litterärt innovativt.
Upp på scenen kliver
vardagskvinnan som vill
vara hjältinna i sitt eget
liv. Där anas också en ny
manstyp som drömmer om
befrielse från könskriget.
Föranmälan:
bibliotek.arlov@burlov.se
eller 040-625 62 74
Arlövs bibliotek kl 19 Arr:
Arlövs bibliotek och ABF Burlöv
26 Nostalgidagen – Knuttar-Spättor-Mods
Nostalgidag från 50-, 60- och 70-talet
med knuttar, spättor och mods. Live band,
60-talsmusikquiz med John Ström, m.m. Kl
11 samlas knuttar i Beijers Park och mods och
mopedburen ungdom på Drottningtorget i
Malmö med slutdestination Arlövs teater, där
programmet är kl 12-16. Arr: Classic MC
Moped Club
27 Jazzkafé med Burlövs saxband
Burlövs Saxband spelar jazz och swing från 40och 50-talen. Bandet består av 5 saxar, piano,
bas och trummor och leds av Arne Nerius från
Åkarp. Möllegården kultur, Kafé Charlotte kl
13-16 Arr: Kultur i Burlöv

UTSTÄLLNINGAR

MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Öppet:
ti–fr kl 11–16
lö–sö kl 12–16
Telefon: 040-625 63 70
3 mars – 4 oktober Med vänlig hälsning
Brevets betydelse är enorm. I utställningen
dyker vi ner i mänsklighetens stora brevhög
av kärleksbrev, resebrev, historiska brev och
en och annan flaskpost. Vilken betydelse
har brevet idag? Är det utrotningshotat i
konkurrensen av mejl, sms och sociala medier?
Och brevvänner – finns de kvar? Vykortet får
här också en egen del, liksom frimärkena och
Postens historia.
10 maj – 30 augusti Jakten på vingar
I alla tider har människan betraktat fåglarna
och önskat sig egna vingar. I myternas värld har
de funnits länge, människorna som kan flyga.
Genom uppfinningsrikedom och otaliga tappra
försök gick drömmen om att lyfta från marken
så småningom i uppfyllelse. I utställningen
går vi tillbaka till de första flygförsöken, men
blickar även framåt mot dagens utmaningar.
Idag myllrar flygplatserna av folk som tar sig
runt klotet på några timmar, samtidigt som
några få förbereder sig för en enkel resa till
mars.
Baltiska utställningen–Nationaldräktsaffären
Med föremål från Charlotte Weibulls
samlingar har vi återskapat Ingrid Anderssons
monter från Baltiska utställningen i Malmö
1914. Ett samarbete mellan Charlotte
Weibulls Vänförening och Burlövs kommun.
Weibullsrummet

Välkommen Julia Branting
- ny samhällsbyggnadschef

I början av mars i år beslutade kommunstyrelsen att anställa Julia Branting som ny
samhällsbyggnadschef. Hon kommer närmast från Malmö stad, där hon arbetade
som stabschef.

Hur länge jobbade du för Malmö stad?
De senaste 12 åren har jag jobbat på
kommunalrådsavdelningen i Malmö
där jag var Ilmar Reepalus stabschef. Jag
arbetade bland annat med utvecklingsfrågor, stadsplanering och kommunikation och ansvarade för kansliet och den
politiska budgetprocessen. Det var ett
spännande jobb och väldigt intensivt.
Samtidigt skrev jag ledarkrönikor i Skånska Dagbladet. En gång i tiden ville jag
bli journalist och jag har velat ha kvar en
liten tå i den branschen. Men nu har jag
lämnat Skånskan också.
Vad visste du om Burlöv när du bestämde dig för att söka jobbet här?
Ganska mycket faktiskt. Dels för att jag
är född och uppvuxen i Lund och hade en
del kompisar i Åkarp. Jag har tillbringat

hur många timmar som helst på buss 130
- Burlöv by night! Men också för att jag
jobbade med strategiska planeringsfrågor
i Malmö. Då tittar man - och samarbetar - över kommungränserna. Jag såg att
Burlöv har ett oerhört intressant läge och
en härligt kaxig profil.
Du har varit anställd här ett tag nu,
vilka är dina första intryck av Burlövs
kommun som arbetsplats?
Jag är glad att jag valde att ta det här jobbet. Alla har varit väldigt välkomnande
emot mig och hjälpt mig tillrätta och det
är en fin stämning på Medborgarhuset.
Vad sysslar du helst med på din fritid?
Jag jagar min treåring och byter blöjor på
bebisen. Nästa år tänker jag börja dansa
balett igen, det längtar jag efter.
37

Sommarjobbare mätte tryggheten i kommunen
Under den gångna sommaren har
några ungdomar i kommunen fått
möjlighet att prova på lite ovanligare
sommarjobb. Bland annat har tio ungdomar, under ledning av säkerhetssamordnare Jimmy Månsson, genomfört en
enklare trygghetsundersökning,.
Tio ungdomar från både Arlöv och
Åkarp fick i uppdrag att genomföra en
trygghetsundersökning där de, genom
intervjuer, skulle mäta den upplevda
tryggheten i kommunen. I samband med
intervjuerna skulle de även, så exakt som
möjligt, märka ut de trygga respektive
otrygga platserna i kommunen på en
karta. Tillsammans med en projektledare
tog ungdomarna fram ett frågeformulär
med data om intervjupersonen samt tre
enkla frågor. Sammanlagt fick de in 261
svar.

Resultatet

De människor som upplevde mest
otrygghet var personer mellan 46-60 år,
kvinnor känner sig otryggare än män.

Tryggaste platsen är Burlöv Center,
och detta till stor del på grund av
att det finns många människor där
samt att det finns både väktare och
kameraövervakning. Näst tryggast
känner sig intervjupersonerna i
centrala Åkarp.

Sockerbitstorget otryggast

Den otryggaste platsen, enligt undersökningen, är Sockerbitstorget.
Otryggheten på Sockerbitstorget
beror enligt undersökning på att det
samlas mycket ungdomar på torget
och att det finns rykte om rån och
andra otrygga händelser kopplat till
Sockerbitstorget.

Sockerbitstorget upplevs som den otryggaste platsen
i kommunen av de tillfrågade.

De näst otryggaste platserna är de
båda stationerna i kommunen, både Burlövs station och Åkarps station. Otryggheten vid och kring stationsområdena
beror till största del på att intervjupersonerna upplever stationsområdena som
mörka och dåligt belysta. En bidragande
faktor är att båda stationerna upplevs
som öde.

Politikerna har blivit informerade

Ungdomarna har presenterat sitt resultat
för politiker och tjänstemän. Det insamlade materialet kommer användas i arbetet med trygghetsfrågor i kommunen.

Sommarlovsentreprenörer fortsatt företagsamma
Under sommaren passade 25 ungdomar
på att utbilda sig till sommarlovsentreprenör för att sedan starta sitt alldeles
egna företag.
Sommarlovsentreprenör är ett koncept
som möjliggör att nya kreativa affärsidéer
föds hos ungdomar och att de hittar
den egna drivkraften och därmed inser
vilka möjligheter som kommer med den.
Prestationen i Sommarlovsentreprenör
är alltså inte ”bara” att starta ett hobbyföretag under sommaren utan att visa
på viljan att lära sig nytt och kunna hitta
modet att testa och utmana sig själv.

Utvecklar både sig själva och sitt
företag

Entreprenörerna har lärt sig om sig själva
men också om hur gruppdynamik fungerar och om ledarskap. De har kommit
med egna initiativ och därmed utvecklat
sina företag. De har fått insikt om att ett
jobb lika väl kan komma från dem själva,
som erbjudas av någon annan.
Dessutom dyker jobb upp för den som
4

visar nyfikenhet och vilja att anta olika
uppdrag. Ungdomarna har utmanats i
precis samma saker en nystartsentreprenör gör som startar upp sitt egna ”riktiga”
företag.

Tre entreprenörer fortsätter

För tre av företagen var Sommarlovsentreprenör bara en början:

Tydligare bild av framtiden

Deltagarna har även fått ett tillägg i sitt
CV och därmed har ungdomarna tagit ett
värdefullt steg närmre anställningsbarhet. Såhär säger en av deltagarna, Johan
Heskebeck:
– Tack vare att jag varit med i Sommarlovsentreprenör har jag en klarare bild av
vad man kan bli i framtiden! Har aldrig
vetat vad jag vill bli men har en lite bättre
idé om vad jag vill nu.

André och Sanam kommer periodvis
fortsätta jobba med Kafé Charlotte på
Möllegården kultur.
Face on med Alicia och Roksana, som
gör jättefina, busiga och härliga ansiktsmålningar, fortsätter uppdragen
på Burlöv Center, så håll utkik!
Åkarps Snacksbud erbjuder hemleverans av allt du kan behöva i snacksväg,
fredag- och lördagkvällar 20- 23. Ring:
0730 – 29 30 45 så levererar de till din
dörr inom 15 minuter.

En del av gänget som har drivit Kafé Charlotte
under sommaren

Sommarlovsentreprenör har drivits av Burlövs
kommun och medfinansierats av Region Skåne .

♫ Ta mig till havet och
gör mig till kung... ♪
”Dags för ett reportage? Vi på Harakärrsgårdens demensboende har så
mycket att berätta! Vi har Krogen,
Cykeln, Hönsen, Sommarfesten, och en
Nyöppnad kiosk!” Så löd inledningen i
mejlet som kom till Burlövstidningens
redaktion i början av juli. Vår nyfikenhet väcktes såklart och här kommer deras berättelser från en sommar fylld av
lustfullda aktiviteter, trivsel och glädje:
– På Harakärrsgårdens demensboende
i Åkarp tar vi oss till havet, numera per
cykel. Sedan cykeln köptes in har många
kommit ut på lustfyllda cykelturer.
Härliga turer till Alnarpsparken, Lomma
småbåtshamn, eller bara runt i byn. Fysisk aktivitet ökar som bekant både aptit,
välbefinnande och det främjar nattsömnen, säger Ewa Wörlén enhetschef.

stor lugn höna som är populär på både
dagis och äldreboende. Det blev både
aktivitet när vi byggde hönsgården,
och nu har vi också aktivitet med att
mata och titta.

Ovanlig hjälte

Vi har en hjälte! En kväll larmade
och gol en av hönsen så ihärdigt att
personalen rusade ut på balkonger och
ut i trädgården. De förstod ju att det
var något som hade hänt i hönsgården
och när de kom ut såg de att det var en
boende som satt sig på rumpan i trädgården. När personen fått hjälp upp
tystnade alarmet. Helt otroligt tyckte
personalen som fick uppleva detta.

Sommarfest

På boenderådet bestämdes det att vi
skulle plantera blommor, sorterade
efter färg i våra odlingslådor. Dessa
har nu kommit upp, så vi kan plocka in
härliga buketter. Vi har också haft en
fantastisk sommarfest, med musik och
sång. Vi är en mångkulturell arbetsplats så vi passade på att visa det. Personalen presenterade olika rätter från
sina hemländer, fantastiskt spännande
och gott. Att komma på stort ”gille”
gladde många, det är inte ofta man är
ca 70 personer på kalas!

Säkerhet i vardagen - för dig
som är äldre!
Många olyckor inträffar på grund av
obetänksamhet. Men när det gäller
att förebygga olycksfall är det bra att
tänka efter före. Vi människor har en
tendens att tänka ”det händer inte mig”.
Konsekvenserna av ett olycksfall kan
innebära att möjligheterna till ett aktivt
och rikt liv begränsas. Desto större är
alltså anledningen att
göra sitt bästa för att
undvika olyckor.
Informationsbroschyren
”Lev säkert i vardagen
– Tips och råd för dig
som är äldre” har samlat
tips och råd om hur vi
själva kan förebygga fallolyckor, bränder,
trafikolyckor och att inte bli utsatta för
brott. Broschyren ges ut av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Den är gratis och går att beställa på
MSB:s webbplats: www.msb.se
Broschyren är skriven på lättläst svenska
och finns även att beställa på flera språk.
Den finns även att hämta hos Medborgarservice i Medborgarhuset i Arlöv.

Visste du at t…

Du som är över 60 och känner att du
behöver prata med någon kan ringa till
Äldretelefonen.

Specialcykel

Cykeln är en speciellt utformad cykel för
äldre. Man cyklar två, en personal och en
boende. Som passagerare kan man välja
om man vill trampa eller ha friläge. Det
finns en hjälpmotor som är eldriven, på
så vis vågar man cykla iväg lite längre,
det blir lite lättare i backarna.

Höns

För att locka till ytterligare utevistelse har
vi skaffat hönor till vår trevliga trädgård,
och de har fått två gulliga kycklingar.
Hönor är roliga att beskåda när de går
och sprätter. Hönsrasen är Brahma- en

Nyöppnad kiosk

Under sommaren hade vi även i år
fördelen att ta emot feriearbetare från
kommunen. Årets feriearbetare fick
starta en kiosk. Där säljs allt från godis
till tandkräm. Vi ska nu göra vad vi
kan för att hålla kiosken igång. En timme om dagen har den öppet. Dessutom
har årets ungdomar glatt oss med tipspromenader och agerat serveringspersonal i krogen. Glada artiga ungdomar
är ett härligt inslag i vården hos oss.

Äldretelefonen vänder sig i första hand
till dig som är 60+ och som mår psykiskt
dåligt. Men den är även öppen för anhöriga, och för dig som känner dig ensam
och vill ha någon att prata med.
Äldretelefonen bemannas
av volontärer som har fått
specialutbildning i att bemöta
äldre med psykiska problem.
Läs mer på: www.mind.se

Äldretelefonen
tel: 020-22 22 33
Öppet: vardagar
10.00-15.00
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AKTUELLT
KF beslutade 2015-06-15
 Fullmäktige antog en detaljplan för om-

rådet Kronetorp 1:1 (Kronetorps gård).
Området ligger i Kronetorpsområdet
mellan Arlöv och Åkarp samt mellan
Lundavägen och E22:an.

Planen tillåter fyra kvarter med bostadsbebyggelse väster om gården och en
mer småskalig bostadsbebyggelse norr
om gården. Planen ska också säkerställa
att de kulturhistoriska värdena i den
befintliga bebyggelsen, park- och naturområden bevaras.
Fullmäktige godkände också ett exploateringsavtal för området som ger byggrätter till drygt 300 lägenheter runt herrgården och längs allén mot Lundavägen.
 Reglerna om maxtaxa inom förskola och

fritidshem har ändrats och innebär att
inkomsttaket höjs från 42 000 kr till 42
890 kr. Fullmäktige beslutade därför att
ändra sina förskoleavgifter.

De nya avgifterna finns på kommunens
webbplats och gäller från och med den
1 juli 2015. Du hittar de på följande
adress: www.burlov.se/styrdokument.

Burlövs kommuns
etablering av öppet
stadsnät

Budget 2016
Här kan du läsa om några av de kommande
och fortsatta satsningar i kommunen för
2016 och framåt.
Boende och näringsliv
Under perioden 2015-18 planeras det för
718 nya bostäder i kommunen. Största området är Kronetorpsområdet med planering
för 475 bostäder t o m med 2024. Av dessa
beräknas cirka 250 bostäder bli färdigställda under perioden 2015-18.
Kommunen arbetar för etablering av fler personalintensiva företag. Bland annat pågår
ett arbete med att förbättra den kommunala
servicen inklusive utvecklingsfrågorna för
näringslivet.
Barn och utbildning
Skola och förskola är i fokus i budgeten även
i år. Förändringar tar tid och man måste ha
tålamod innan man kan se resultatet av de
stora satsningar som görs på kvalitetsutveckling.
Vi fortsätter att satsa på kompetensutveckling av personalen samt att upprusta våra
skolor. Exempelvis planerar vi att bygga om
Humlemadsskolan som kommer att få en
egen matsal samt fyra nya klassrum. Även
Vårboskolan ska göras mer attraktiv genom
upprustning under planperioden 20162018.

ler föräldralediga
från 15 timmar till
20 timmar.
Vi satsar även
på att ge barn
och unga en
rik fritid till
exempel genom
att arrangera
sommarkollo
på Glimminge
plantering samt att fortsätta satsningarna på sommarlovsentreprenörer och fler sommarjobb till unga.
Trygghet
De senaste åren har arbetet med trygghetsfrågorna resulterat i att den upplevda
tryggheten i kommunen har förbättrats.
Fokus under de kommande åren är trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet, åtgärder rörande våld i offentlig miljö,
unga kriminella och unga i riskzonen samt
framtagandet av en kommunikationsplan för
hur vi ska sprida kunskap om kommunens
förebyggande arbete.
Miljö
Vi sätter också miljön i fokus, bl a genom att
utveckla våra gång- och cykelvägar samt att
i större utsträckning ta hänsyn till miljöaspekter vid upphandlingar och inköp.
Resultat på +5 miljoner kronor
Resultatet för 2016 års budget är +5 miljoner kr. Verksamheternas nettokostnader
väntas öka med 4,4 procent jämfört med
2015. Nämndernas anslag ökar i förhållande till förregående år med 7,1 miljoner
kronor för mer verksamhet alternativt högre
kvalitet i den verksamheten som bedrivs.

Burlövs kommun arbetar just nu med att ta
fram ett avtal med en kommunikationsoperatör. Efter sommaren är vår ambition att
kunna presentera vilka tjänsteleverantörer
och priser som Burlövs kommun kommer
kunna erbjuda i det öppna stadsnätet.

Det finns även planer på att bygga om och
rusta upp samtliga kök inom skola och
äldreomsorg.

Erbjudanden om att teckna avtal kommer
att gå ut till kommuninvånarna när avtalet
med kommunikationsoperatören är klart
och utbud av tjänsteleverantörer har färdigställts.

Hjälp oss att bli bättre!

Kommunfullmäktiges beslut om maxavgift
för nyanslutning av hushåll gäller, det vill
säga 15 000 kronor.

Burlövs kommun deltar sedan 2010
i undersökningen som genomförs
av Statistiska centralbyrån. I
undersökningen kan du tycka till om:
•kommunens verksamhet
•kommunen och regionen som
plats att leva och bo i
•det inflytande du har på
kommunens verksamheter
och beslut

I slutet av sommaren/början av hösten
planerar tre aktörer, Burlövs kommun, Skanova och Perspektiv Bredband, att påbörja
arbetet med att gräva ner fiberkabel i Åkarp.
För att skapa minsta möjliga olägenheter
för de boende planeras ledningarna grävas
ner samtidigt och i möjligaste mån i samma
gropar.
Datum för när arbetet börjar, och i vilken
geografisk omfattning det kommer att
ske, publiceras på burlov.se så fort det blir
beslutat.
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Inom förskolan utökas vistelsetiden för de
barn som har föräldrar som är arbetslösa el-

I september skickas årets Medborgarundersökning ut till 1200 personer mellan 18–84
år i Burlövs kommun.

Om du är en av de som får enkäten
är vi jätteglada om du svarar på den!
Med hjälp av svaren i undersökningen kan vi se vilka områden/verksamheter som vi
behöver utveckla och förbättra. Eftersom ett flertal andra kommuner i Sverige också deltar
i undersökningen har vi också möjlighet att jämföra våra resultat med deras.

Stort tack för din medverkan!

Samhällsorientering
- för dig som är ny i
Sverige

Babysim på
Burlövsbadet!
Babysim handlar om glädje,
lek och trygghet samt att ge
barnet allmänt sensomotorisk stimulering.
Babysim innebär också ett
nära umgänge och en trevlig
stund tillsammans med
andra barn och föräldrar.

Riksdagshuset
Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen

Samhällsorientering är en kurs om
det svenska samhället, för dig som
är ny i Sverige. Du får kunskaper
om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och
om hur samhället är organiserat.
Kursen ger dig viktig information för en bra start i Sverige!
Vem kan gå kursen?
Samhällsorienteringen är för dig
som är ny i Sverige och har en
etableringsplan eller är anhöriginvandrare.

Babysim startar 19 augusti

Vattentemperatur: 35 grader

Tisdagar kl. 13–13.30 (3–8 mån)
Tisdagar kl. 13.45–14.15 (9–15 mån)
Babyns ålder: 3 mån–15 mån.
Babyns vikt: Minst 4 kg.
Kurstillfällen: 9 gånger à 30 min.
Kostnad: 900 kr.

Anmälan och betalning i receptionen.
Begränsat antal platser. Observera att
plats erhålles först efter betalning.
För mer information: 040-625 61 84
eller vår webbplats: www.burlov.se/bad

Vattengympa 2015

Anmälan:

Terminsstart
31 augusti!

Telefon: 040-6256538
E-post: eva.akesson@burlov.se

Komvux & gymnasieenheten

Till alla pass krävs
föranmälan i
receptionen:
040-625 61 84
Foto: Scandinav bildbyrå

Aqua-Fun
Innebandyskola.
Nu i september startar Burlöv
Hogs innebandyskola Baby Hogs,
för flickor och pojkar i åldern 6-7
år. Är du äldre finns lag även för
dig.
Mer info på www.burlovhogs.se

Ett klassiskt vattengympapass i den
grunda delen av stora bassängen
Måndagar kl 18:00
Onsdagar kl 14:30

Aqua-Belt
Ett djupvattenspass med flytbälte
Torsdagar kl 18
Terminsstart 31 augusti
Terminsavslutning 10 december

Du som har kort för bad,
gym eller kommunkort
betalar endast 35kr/pass.
(Ord. pris: 75kr)

NYHET!

Terminskort 15 ggr.
Samma pass och dag under
höstterminen!

600 kr

= 40 kr/gång
7

