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AGENDA
OKTOBER
24 Lördag på biblioteket
13:00 Nycirkus! Klurig nyfikenhet och akrobatisk
finurlighet med två artister från Kollektiv Knaster
som är ett scenkonstkompani som jobbar visuellt,
experimentellt, magiskt och musikaliskt. Prova
på-cirkus. Direkt efter föreställningen finns det
möjlighet för barnen att prova på cirkuskonsten
tillsammans med artisterna Andrea och Alaya.
13-15 ”Grafik, ett par målningar och några foton”
Vernissage och utställning med Lasse Hejll, bosatt
i Åkarp som arbetar med affischer, grafiska tryck,
foto, skivomslag och målningar. Utställningen pågår
till 18/11. Fri entré, förfriskningar bjuds! Allt på
Arlövs bibliotek.
25 Jazzkafé med Ulrika Smedman med trio
Lättlyssnad musik med Ulrika Smedman med trio,
som spelar en jazzig blandning av swing, bossa, ballader, blues mm. Möllegården kultur, Kafé Charlotte
kl 13-16
27 Målerikväll på Möllegården kultur
Vi träffas och har kul med olika måleritekniker.
Handledare Annlouise Lindberg. Möllegården kultur, Verkstan. Drop-in kl 18-20. Vi målar till kl 21.
28 Workshop med Anuj Sharma
Den indiska modeskaparen Anuj Sharma vistas i
Arlöv två veckor under hösten. Ta chansen att delta
i en gratis workshop. Anuj har utvecklat en speciell
teknik, Button Masala, där han med hjälp av gummiband och knappar draperar tyger till kläder, skor,
väskor mm utan att klippa och sy. Tekniken är enkel
och kan läras ut på kort tid. Arlövs församlingshem,
Kyrkogatan 4 kl 19-21
31 oktober & 1 november “Just Like a Day”
Under höstlovsveckan förvandlar modeskaparen
Anuj Sharma tillsammans med ungdomar från Burlöv ett helt rum med hjälp av en enkel designteknik
“Button Masala”. Kom och se resultatet! På vernissagedagen på lördagen finns möjlighet att träffa
designern och delta i en kort workshop.
Kronetorps Mölla, Dalbyvägen 63, Arlöv kl 13-16

NOVEMBER
1 PROVA PÅ! Gör din egen dörrkrans!
Köp material på plats eller ta med eget. Handledare
är Ulrika Kretz. Föranmälan senast 27/10 till kikki.
Burlövstidningen
Utgiven av Burlövs kommun.
Ansvarig utgivare
Charlotta Wemme Dehlin tel: 040-625 60 00.
Redaktion
Representanter från samtliga förvaltningar samt
förtroendevalda.
Kontakt
Burlövs Kommun
Postadress: Box 53, 232 21 Arlöv.
Besöksadress: Kärleksgatan 6.
Växel: 040-625 60 00
www.burlov.se
Burlövstidningen kommer ut med tio nummer per
år och delas ut till samtliga hushåll och företag
i Burlövs kommun.
Distributionsdagar 2015
22-23 okt
19-20 nov
17-18 dec
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korner-krakau@burlov.se. Kostnad 100 kr. Möllegården kultur, Verkstaden kl 12-16
1 nov – 29 feb Vinterboken – för vuxna
Läs 5 - 8 böcker under fyra månader och få en bok!
Fyll i uppgifter och omdömen i en folder som sedan
lämnas på biblioteket. Halvvägsträff: 12 januari. Arlövs bibliotek kl 18. Sista inlämningsdag: 29 februari.
Uppsamlingskväll: 16 mars Arlövs bibliotek kl 19
2 Juristjouren
Gratis juridisk information av juridikstudenter.
Obligatorisk tidsbokning. Arlövs bibliotek kl 16-18
2 Forskare berättar: Islams historia – en kunskapsresa från medeltid till nutid
Varför är islams historia så viktig idag? Leif Stenberg, Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds
universitet, gör historiska nedslag från Mohammeds
tid till nutid i ett försök att besvara frågan. Föranmälan: 040-625 66 74 eller bibliotek.arlov@burlov.se
Arlövs bibliotek kl 19
3 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.
3 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
4 Från Country Noir till Malmö Noir
Olle Lönnaeus, författare och journalist på Sydsvenskan, berättar om sin senaste roman Jonny Liljas
skuld ”. Entré: 80 kr (40 kr för medlem i Bibliotekets
vänner) inkl lätt förtäring. Föranmälan: bibliotek.
akarp@burlov.se eller 040-625 66 75. Åkarps
bibliotek kl 19
5 Teatergruppen Banditsagor spelar den barnförbjudna föreställningen Robins Bok
“Min son ska dö. Jag fick veta det idag...” Så inleds
Robins bok. Det som sedan utspelar sig är en absurd
tragedi där Robins föräldrar säger upp sig från sina
jobb, tömmer sina bankkonton och låter Robin göra
en lista över allt han vill göra. Föranmälan: bibliotek.
arlov@burlov.se eller 040-625 62 74. Arlövs bibliotek
kl 18:30. Föreställningens längd är 60 minuter.
7 Familjelördag på Möllegården kultur
Vi bygger, skapar och leker! Inträde: 40 kr för vuxna,
barn och ungdomar gratis.
7 Diwali kulturarrangemang
Den ideella kulturföreningen MedVind, ABF och
Burlövs Kommun arrangerar i samarbete med
Poojas Bollywood och Bhangra Dance Academy, en
Diwali, en av Indiens viktigaste högtider. Dagen och
kvällen bjuder bl.a. på Bollywood dansshow, filmvisning, bazaar med försäljning av färgrikt och vackert
indiskt hantverk och även hennatatueringar. Indisk
mat till försäljning. Arlövs teater kl 12-17
8 Familjekonsertserie ”Korv & jazz” – Skrot
Välkomna till en musikupplevelse där barnen inte
bara får en konsert utan även tillverka sina egna
instrument och vara delaktiga i musikskapandet!
Från 3 år. Biljetter 50 kr/vuxna och 10 kr/barn, korv
ingår i priset. Biljetterna säljs på Möllegården kultur
eller på Arlövs bibliotek. Ev. överblivna biljetter säljs
på plats 30 min. innan föreställningen. Möllegården
kultur kl 14
10 Målerikväll på Möllegården kultur
Vi träffas och har kul med olika måleritekniker.

Handledare Annlouise Lindberg. Ev. frågor till
annlouise.lindberg@burlov.se Möllegården kultur,
Verkstaden. Drop-in kl 18-20. Vi målar till kl 21.
11 Barnteater ”Lilla Spöket Laban”
Välkomna till en vaccineringssaga mot spöken för
alla som någon gång varit rädda. För dig mellan 3
och 3333 år. Föranmälan bibliotek.arlov@burlov.se
eller 040-625 62 74 Arlövs bibliotek kl 15. Föreställningens längd ca 40 min.
12 Filmkväll – Den tyske läkaren
Föranmälan: 040-625 62 74 eller bibliotek.arlov@
burlov.se Arlövs bibliotek kl 18.30
12 Läsecirkel
Diskutera en roman! Vi träffas två gånger, välj själv
om du vill komma en gång eller båda. Torsdagen den
12/9 diskuterar vi ”Allt jag önskar mig” av Grégoire
Delacourt. Marita Wästerfors leder cirkeln. Föranmälan: 040-625 66 76 eller bibliotek.akarp@burlov.se
Åkarps bibliotek kl 18-19
15 PROVA EN JULTRADITION: Gör ett julträd!
Handledare: Kikki Körner-Krakau. Föranmälan
senast 11/11 till kikki.korner-krakau@burlov.se.
Kostnad 100 kr + 40 kr för material. Möllegården
kultur, Verkstaden kl 12-16
16 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder kl 17 i Stora Sessionssalen, Medborgarhuset i Arlöv
17 Handarbetskafé på Möllegården kultur
Vi träffas och inspireras av varandra. Här kan du få
hjälp och tips, 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.
18 Forskare berättar: Att leva mer hållbart – med
hjälp av ett livscykelperspektiv!
Föreläsningen hålls av Pål Börjesson, professor i
Miljö- och energisystem vid Lunds universitet.
Föranmälan: 040-625 66 75 eller bibliotek.akarp@
burlov.se Åkarps bibliotek kl 19

UTSTÄLLNINGAR
MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Öppet:
ti–fr kl 11–16
lö–sö kl 12–16
Telefon: 040-625 63 70
4 okt 2015–27 mars 2016 Repslagare och
robotar - ett arbetsliv i förändring
Dagens arbetsliv förändras i hög fart med den nya
teknologin. Många gamla yrken existerar inte längre.
Vem vinner och vem förlorar på utvecklingen - hur
ser framtidens arbetsliv ut? Tar robotarna över och
var ligger din arbetsplats i morgon? Möllegården
kultur, Glashallen
10 nov – 10 jan Julens magi
Tiden kring jul är laddad med magi, förr var julen
starkt förknippad med folktro och mystik. Det var
den tidspunkt då allt vände, ett skördeår var fullbordat, och snart skulle ett nytt börja. Men för en kort
tid var det plats för vila och fest. Årets magiska julutställning berättar om seder och föreställningar kring
julen i gången tid. Möllegården kultur, Pedagogen
17 maj tillsvidare Baltiska utställningen –
Nationaldräktsaffären
Med föremål från Charlotte Weibulls samlingar har
vi återskapat Ingrid Anderssons monter från Baltiska
utställningen i Malmö 1914. I samarbete med
Charlotte Weibulls Vänförening. Möllegården kultur,
Weibullsrummet
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Höstlovsaktiviteter 26 - 30 oktober
Måndag 26 oktober
Spökhistorier och skräckboktips
Barnbibliotekarien i Åkarp läser spökhistorier och
tipsar om skräck- och spökböcker för dig mellan
9-15 år. Åkarps bibliotek kl 14-15
LasseMajas detektivbyrå -Skuggor över Valleby
Sensommaren har kommit till Valleby, men allt
överskuggas av dåliga nyheter. Den lilla byns polisstation hotas av nedläggning, något som varken
Lasse, Maja, eller polismästaren vill ska ske. De
måste snabbt komma på ett sätt att rädda den.
Barntillåten. Speltid: 76 min Arlövs bibliotek kl
14 - 15:30

Tisdag 27 oktober

Halloween på Betan
Klara, färdiga, kör! Vi har fått 18 platser till paintball, så sikta in er! Obs! Från 15-17 år, kostnad
175:Anmälan är bindande. Inbetalningsblankett
Burlövs-Tidningen
hämtas
påavBetan.
Utgiven
BurlövsAnmälan
kommun.och information: 040625 63 84 Betan, Arlöv Kl 18-21 Arr: UngdomsAnsvarig
utgivare
gruppen
Burlöv
Mia Havinder. Direkt tel: 040-625 61 12.

27-28
Redaktionoktober

Representanter från samtliga förvaltningar samt
Prova
på tennis - Åkarp-Burlövs TK
förtroendevalda.

Höstlovstennis för barn i åldrarna 4-13 år.
Kontakt
Alla
är välkomna oavsett spelstyrka. Klubbens
Burlövs Kommun
ledare
finns på
hela
Postadress:
Boxplats
53, 232
21 tiden.
Arlöv. Racketar finns till
utlåning.
Du kan
välja en av
Besöksadress:
Kärleksgatan
6. dagarna eller båda.
Gratis.
Föranmälan:
Växel:Begränsat
040-625 60 deltagarantal.
00
www.burlov.se
infomaster@akarpstk.net
eller 0702-01 88 37
Åkarps Tennishall, Stationsvägen kl 11-12. Arr:
Burlövs-Tidningen utkommer med tio nummer per
Åkarp-Burlövs
Tennisklubb
år och delas ut till
samtliga hushåll och företag
kommun.
27i Burlövs
- 30
oktober
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Förvandla
ett helt rum tillsammans med indisk
15-16 januari
modedesigner!
12-13 februari
19-20
mars en indisk modedesigner, komAnuj
Sharma,
16-17
mer
att april
bo och verka i Arlöv underBurlövs
denna vecka.
21-22 maj med ungdomar 12-18kommun
Tillsammans
år ska han

Barn under 7 år måste bada tillsammans med
vuxen. Barn 7-9 år måste bada under uppsyn av
vuxen.

10 kronror i inträde för
barn mellan 6 - 15 år!

Onsdag den 28 oktober
Halloweenpyssel
Läskigt och enkelt pyssel för barn i alla åldrar.
Åkarps bibliotek kl 12:30-14:30 Arr: Åkarps
bibliotek
Spökvandring i Åkarp
När skymningen faller ger vi oss ut på vandring
bland spöken i Åkarp. Spåra spöken och vinn
priser! Från 7 år. Start på Åkarps bibliotek kl 17.
Prisutdelning på Möllegården kultur kl 18. Arr:
Kultur i Burlöv och Åkarps bibliotek
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Cake Off
Designa din egen tårta – få den bedömd av dina
vänner. Sen tittar vi på skräckfilm! Betan kl 17-21
Arr: Ungdomsgruppen Burlöv
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Spökhistorieworkshop
Skriv din läskigaste spökhistoria! Skriv om spöken,
vampyrer, zombier, häxor eller andra övernaturliga
varelser. Skriv roligt eller för att skrämmas tillsammans med författaren och skrivpedagogen Sofie
Berthet. Fika ingår! Workshopen är gratis, men
antalet platser är begränsat så skynda att anmäla
dig. Från 8 år och uppåt. Föranmälan: 040–625 62
76 eller bibliotek.arlov@burlov.se. Arlövs bibliotek
kl 14-16 Arr: Arlövs bibliotek, Kultur i Burlöv och
ABF Burlöv.

Mellan kl 11-14 är följande aktiviteter igång. Alla
aktiviteter är gratis.

ab

Gör din egen t-shirt
Kom och måla din egen t-shirt under ledning av
AnnLouise Lindberg. Kostnad: 50 kr och då ingår
en t-shirt. Möllegården kultur kl 13-16 Arr: Kultur
i Burlöv

Burlövsbadet
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Spökhistorieworkshop
Skriv din läskigaste spökhistoria! Skriv om spöken,
vampyrer, zombier, häxor eller andra övernaturliga
varelser. Skriv roligt eller för att skrämmas tillsammans med författaren och skrivpedagogen Sofie
Berthet. Gratis! Fika ingår! Från 8 år och uppåt.
Föranmälan: 040–625 62 74 eller bibliotek.akarp@
burlov.se. Åkarps bibliotek kl 10-12. Arr: Åkarps
bibliotek, Kultur i Burlöv och ABF Burlöv

förvandla ett helt rum vid Kronetorps Mölla med
hjälp av tyger och andra textilier. Anuj har utvecklat
en speciell designteknik “Button Masala” där man
använder knappar och gummiband för att drapera
tyg. Projektet är ett samarbete med Moderna Museet i Malmö och är en del av konstfestivalen ”Bästa
Biennalen” i hela Skåne. Begränsat antal deltagare.
Deltagande är gratis. Lunch och fika ingår. Föranmälan: lone.bachborius@abf.se eller 070-928 92 04
Plats: Kronetorps mölla
Grupp 1: tisdagen och onsdagen kl 10-15
Grupp 2: torsdagen och fredagen kl 10-15
Arr: Föreningen B Art och ABF Burlöv

Torsdag 29 oktober
Spökhistorier och skräckboktips
Barnbibliotekarien i Åkarp läser spökhistorier och
tipsar om skräck- och spökböcker för dig mellan
9-15 år. Åkarps bibliotek kl 14-15. Arr: Åkarps
bibliotek
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FIFA 15, TV-spelsturnering!
Favorit i repris: FIFA 2015-turnering! Vinnaren får
ett sportspel till valfri konsol, vi lottar dessutom ut
ett spel bland alla som deltar i turneringen. För dig
mellan 9 och 15 år. Föranmälan: 040-625 62 78 eller
bibliotek.arlov@burlov.se. Arlövs bibliotek kl 1116:30. Arr: Arlövs bibliotek och Ungdomsgruppen
Trekamp!
Ta med oömma kläder! Arken, Åkarp kl 17-21 Arr:
Ungdomsgruppen Burlöv
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Fredag 30 oktober
Halloweenmys!
Betan, Arlöv kl 18-22:30. Arr: Ungdomsgruppen
Burlöv

Lördag 31 oktober
Utställning “Just Like a Day” - Vernissage
Anuj Sharma bor i Indien och har utvecklat ”Button
Masala”- tekniken. Det är en designteknik som bara
kräver fantasi, några knappar och gummiband.
Anuj har lärt ut tekniken till tusentals människor
i bl.a. Indien, Sydafrika, Danmark och Sverige. På
vernissagedagen finns möjlighet att träffa designern
och delta i en kort workshop. För barn, ungdomar
och vuxna i alla åldrar! Kronetorps Mölla kl 13-16
Arr: Föreningen B Art / MedVind
Halloweenmys!
Betan, Arlöv kl 18-23. Arr: Ungdomsgruppen
Burlöv
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Badets
öppettider
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lördag
Söndag:

06.15-08.00 & 10.00-19.00
10.00-19.00
06.15-08.00 & 10.00-19.00
10.00-20.00*
11.00-17.00
10.00-15.00
10.00-15.00

* Åldersgräns 18 år efter kl. 19.00
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Tårtkalas förekom raketresultat
De senaste åren har Svenskt Näringsliv
delat ut tårtor till de kommuner som
enligt deras ranking haft störst utveckling på olika sätt. Även SKL, Sveriges
Kommuner och Landsting, granskar
relationen mellan kommuner och företagare. Men i år ville inte Burlövs näringslivsansvarige Sara Cederlund sitta passiv
och vänta in några resultat. Därför tog
hon tag i taktpinnen redan innan dessa
publicerades och bjöd in till tårtkalas för
att fira utvecklingen i kommunen.

Carola Netterlid från Svenskt Näringsliv delar ut diplom för årets klättrare i Skåne till Burlövs kommun.
Foto: Mats Jönsson, www.fotomats.se

Tillsammans med Företagarna Burlöv,
Burlövs Företagsgrupp och Klas Thermaenius på Sockerhyllan i Arlöv bjöd hon in
till en lunchträff med kaffe och tårtkalas.
Succén lät inte vänta på sig.

Årets klättrare
Maria Dahl från Tårtrummet i Åkarp.
Foto: Mats Jönsson, www.fotomats.se

På dagen när tårtkalaset ägde rum var
resultatet från de båda undersökningarna
färdiga. Det visade sig att Burlövs kom-

mun var årets skånska raket i Svenskt
näringslivs undersökning Företagsklimat, vilket såklart var väldigt roligt!
Även i SKL:s näringslivsmätning Insikt
gör Burlöv bra ifrån sig med en placering
en bra bit över riksgenomsnittet.
Läs mer om SKL:s näringslivsundersökning på www.skl.se och Svenskt Näringslivs på www.foretagsklimat.se.

Påverka kommunens verksamheter med e-förslag!
E-förslag är till för enskilda personer som
vill lämna förslag till kommunens politiker om hur Burlöv kan utvecklas och förbättras. Förslaget publiceras på burlov.se
och sedan kan andra medborgare stödja
förslaget genom att skriva under det.
Sedan starten 2013 har 32 e-förslag publicerats och samlat drygt 1300 underskrifter.
- Det är roligt att så många kommuninvånare har engagerat sig, säger kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson.
E-förslagen ger oss förtroendevalda
kunskap om vad som engagerar medborgarna.

Vi läser alla förslag

Vi tar del av alla e-förslag, även de som
inte samlar in 100 underskrifter. Förslagen bidrar till att vi får bättre underlag
när vi fattar beslut. Ett exempel på att
e-förslagen påverkar våra beslut är eförslaget om utegym.
Flera andra förslag har också påverkat
4

beslut och blivit verklighet, till exempel förslagen om spontanidrottsplats,
gemensam fritidsgård/aktivitetshus och
den nya matsalen med restaurangkänsla
på Harakärrsgården.
Vad är ett e-förslag?
Ett e-förslag är en idé eller ett förslag
från allmänheten till kommunens
politiker om hur Burlöv kan utvecklas
och förbättras.
Varför ska jag lämna in e-förslag?
Tanken med e-förslagen är att förbättra medborgarnas inflytande och
delaktighet i kommunen. Det är en
möjlighet för dig att påverka kommunens verksamheter.
Hur gör jag?
E-förslag lämnas på ett särskilt formulär på www.burlov.se/e-forslag.
E-förslaget granskas av en tjänsteperson innan det publiceras.
Om förslaget godkänns publiceras

Fortsätt påverka

–Så fortsätt att påverka genom e-förslag
även under 2015 och i framtiden! uppmanar Katja Larsson.
det på www.burlov.se. Här kan andra
personer gå in och läsa och stödja förslaget genom att skriva under det.
Det går att samla underskrifter till ett
förslag i 90 dagar. Du som lämnar ett
förslag ansvarar själv för att marknadsföra det.
Vad händer med e-förslaget efter 90
dagar?
Om ett e-förslag får mer än 100
underskrifter tas det upp till politisk
behandling av berörd nämnd.
Om e-förslaget får mindre än 100 underskrifter arkiveras det och publiceras på sidan arkiverade e-förslag.
Läs mer på: www.burlov.se/e-förslag

Äldreboendet som drog till Glimminge
På Boklundens äldreboende i Arlöv arbetar de hälsoorienterat (salutogent), vilket
bland annat innebär att ha aktiviteter
som ger en positiv mental stimulans och
som kan bidra till en mer meningsfull
vardag. Som ett led i det här arbetet
planerade och genomförde de en kortare resa tillsammans med boende. Här
berättar enhetschefen Sirpa Kolnby om
deras erfarenheter och upplevelser:

Inspirationen till resan kom från tvprogrammet där boende från ett äldreboende i Sverige åkte till Grekland. Sagt och
gjort, vi beslutade oss därför att åka iväg i
början av september och bo tillsammans
på Burlövs kommuns lägergård i Glimminge plantering. Med på denna resa
följde sju boende, aktivitetssamordnare,
omvårdnadspersonal samt enhetschef
Helene Nilsson och jag själv.

Planeringen

Resan började med en planering redan
i maj månad. Dagarna innan avresan
hade vi dessutom en sista sammankomst
med resenärerna för att diskutera mer
specifika önskemål och förväntningar,
till exempel vad de ville ha att äta och
vilka sevärdheter som de ville uppleva.
Resenärernas önskemål kring mat var till
exempel grillat, pommes frites, ostbågar,
chips med dippa och lite gott vin till.

Grillkväll med trubadur

Dagarna på Glimminge plantering förflöt
snabbt förbi, med mycket aktiviteter från

– Jag är mycket imponerad av att en
90-åring dam stiger upp innan klockan
åtta på morgonen för att bada i havet, det
visar att man aldrig är för gammal för
små äventyr, säger Boklundens aktivitetssamordnare och medresenär Alma
Altumbabic.

morgon till kväll. På den andra kvällen
grillade vi och fick besök av några gäster.
Då anlände socialchef Lars Wästberg och
verksamhetschef Christer Petersson, som
tillsammans med Thomas Carlströms
trevliga musicerande, gjorde att stämningen kom på topp såväl hos semesterfirarna som hos personalen. Thomas, som
både sjöng och spelade gitarr och dragspel, drog roliga historier vilket ledde till
många hjärtliga skratt.

Bad i havet

En av upplevelserna på Glimminge var
att bada i havet vilket en del av semesterfirarna uppskattade. Enhetschef Helene
Nilsson och en semesterfirare hade inför
resan kommit överens om att ta ett morgondopp i havet tillsammans, och detta
utfördes med stor glädje!

Mycket utomhus

Annat som var uppskattat var kortspelen
på kvällen där en 98-årig semesterfirare
nöjt kammade hem många av spelen.
Vi promenerade mycket och nästan alla
måltider intogs utomhus i det fina vädret
som vi njöt av alla dagar. Vi gjorde även
en busstur till hamnen i Torekov där vi
fikade och tog del av den fina utsikten
med alla småbåtar som låg vid kajen. På
hemresedagen gjorde vi, enligt resenärernas önskemål, en omväg till Flickorna
Lundgren på Skäret i Höganäs kommun
för att fika. Detta blev en mycket uppskattad avstickare.

Några av de boendes röster
om resan
”Jag vill göra detta igen, och med
samma personer och samma personal!”.
”Jag hade gärna velat stanna kvar på
Glimminge hela tiden”
”Om ni planerar in en ny resa så vill
jag gärna följa med!”
”Jag skulle kunna åka dit igen nu på
direkten!”
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AKTUELLT
KF beslutade 2015-09-21

FÖRETAG & NÄRINGSLIV I BURLÖVS KOMMUN

 Kommunfullmäktige antog en jämställd-

Kommande events & möten

 Socialnämnden fick i uppdrag att se över

Företagarträffar på Barista i höst
Var: Barista på Burlöv Center Start: 08:02
19/11 Burlöv Center och Pernilla Olsson
berättar - om handel generellt och om
handelsplatsen.

hets- och mångfaldsplan för Burlövs kommun för perioden 2015–2017.
serviceutbud för, och rutiner kring, den
kommunala hemtjänsten som svar på en
motion av Mats Lithner (FP).

 Nya riktlinjer för konstnärlig utsmyckning

i kommunen antogs. Enligt riktlinjerna
ska kommunen avsätta pengar för konstnärlig utsmyckning i samband med större
ny- eller ombyggnationer av offentliga
byggnader.

 Det beslutades också om att införa en

ändring i de lokala ordningsföreskrifterna
som innebär att camping och boende i
tält, husvagn med mera inte är tillåten på
offentlig plats. Föreskrifterna finns i kommunens författningssamling.

Varje kommun är skyldig att upprätta en
renhållningsordning. Renhållningsordningens syfte är att, med hänsyn tagen till
gällande lagstiftning och samhällets krav
och mål, ange inriktning för kommunernas
avfallsverksamhet under den kommande
femårsperioden.
Synpunkter på förslaget
Synpunkter på föreliggande förslag till renhållningsordning ska vara VA SYD tillhanda
senast 2015-11-30, på kund@vasyd.se eller
på adress VA SYD, att: Avfallsavdelningen,
Box 191, 201 21 Malmö.

INFOTRÄFFAR
*Planerade informationsträffar kring
bygg/miljö och plan. Informationsserie
tänkt att löpa från november 2015 och
ett år framåt för små-medelstora företag.
Anmälan till: sara.cederlund@burlov.se

Aktuellt
B2B-mässa 15/3 2016 på Sparbanken
Skåne Arena i Lund
Tio kommuner i samverkan med Burlövs
kommun bjuder in till B2B-mässa för företag i Malmö-Lundregionen. Regionens kommuner samarbetar för ett framgångsrikt
näringsliv som sträcker sig över kommungränserna. Läs mer på burlov.se/foretag.
För inbjudningar via mail, anmäl dig direkt till
medborgarservice@burlov.se

KONTAKT: Näringslivsansvarig Sara Cederlund: sara.cederlund@burlov.se 040-625 60 00
KONTAKT
Burlöv: Sara• Cederlund
sara.cederlund@burlov.se
040-625
Twitter: @Burlov_Sara
Facebook: Burlövs
kommun • www.burlov.se/foretag

Burlövs kommuns
etablering av öppet
stadsnät
Angående anslutningsavgiften

Anslutningsavgiften är beslutad till 15.000
kr inklusive moms. Avgiften avser en driftklar anslutning till Burlövs öppna stadsnät
som avlämnas i kundens fastighet via en
medieomvandlare. Via omvandlaren ges
åtkomst till kommunikationsoperatörens
samlade tjänsteutbud.
Mer information kommer inom kort. Följ
utvecklingen på www.burlov.se/stadsnat

Rollatorcafé
Vi bjuder på fika och du får träffa
kommunens sjukgymnaster och
arbetsterapeuter.
Tipsrunda med fina priser!
Passa på att se
Möllegårdens fina
utställningar!
Ons 18 november
Möllegården i Åkarp
kl. 09:00-15:30

Vem vill du föreslå? Burlövs kommun utlyser:
Kultur-, Idrotts-, och ungdomsledarstipendium 2015
Burlövs kommuns kulturstipendium på 10.000 kr är avsett att möjliggöra kvalificerad utbildning och fortbildning inom skilda konstnärliga områden för
utövare som är i början av sin konstnärliga bana. För att komma i fråga ska man
vara folkbokförd i Burlöv eller ha nära anknytning till kommunen.

Alla synpunkter kommer att noggrant värderas och beaktas innan ett slutligt förslag till
ny renhållningsordning med avfallsplan och
lokala föreskrifter föreläggs tekniska nämnden eller motsvarande för vidare beslut.

Idrottare Stipendiet på 5 000 kr till aktiva idrottsutövare delas ut som stöd och

Förslaget till ny renhållningsordning kan
hämtas på VA SYD:s hemsida på följande
adress www.vasyd.se. Förslaget kan också
beställas som papperskopia genom att
ringa VA SYD:s kundservice på telefon
040-635 10 00.

Ansökan/förslag på kandidater formuleras fritt i brev (blankett finns ej).
Ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast den 28 februari. Utdelningen
kommer att ske i maj 2016.
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uppmuntran och för förkovran till personer som är bosatta i eller har stark anknytning till Burlövs kommun.

Ungdomsledare Stipendiet på 5 000 kr till ungdomsledare delas ut som stöd,
uppmuntran och för förkovran till verksamma i föreningar inom Burlövs kommun.

Skicka förslag till: Kultur- och fritidsutskottet, Burlövs kommun
Box 53, 232 21 Arlöv eller burlovs.kommun@burlov.se

Foto: FreeImages.com/Jos van Galen

Just nu pågår utställning av förslag till ny
renhållningsordning för Burlövs kommun
och Malmö stad. Renhållningsordningen utgörs av en avfallsplan och lokala föreskrifter för avfallshanteringen. Avfallsplanen och
föreskrifterna är gemensamma för Burlövs
kommun och Malmö stad.

3/12 Nyföretagandet i Burlövs kommun
presenterat av Nyföretagsrådigivaren
Thomas Önnevik och ett lokalt nystartat
företag

* Planerade nätverksträffar för företagsutveckling för personer i ledande position,
start november -15 med fokus företagsutveckling. Anmäl dig till:
sara.cederlund@burlov.se

Nyhet: utegym i Arlöv
Sedan en knapp månad tillbaka finns det
möjlighet att använda det nya utegymmet
som ligger bakom Kronetorpsvallens läktare, längs med cykelbanan. Information om
hur de olika redskapen ska användas finns
på en skylt i nära anslutning till gymmet.
Passa på när du ändå är ute och joggar att
låta kroppens olika muskelgrupper få sig en
genomkörare!

Vill du vara med i en

MUSIKAL?

onsdagar 15:10 - 16:10
Anmäl dig på:
www.burlov.se/kulturskolan

Vi är i musiksalen
på
Stora Dalslund

Vill du veta mer? Kontakta: jonna.salomonsson@burlov.se eller petra.ziegler@burlov.se

Foto: Scandinav Bildbyrå
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