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Charlotte
Weibull
1917-2015
I augusti gick folklivskonstnären
Charlotte Weibull bort, 98 år gammal.
Hon ägnade större delen av sitt liv åt
folklivskulturen och idag finns hennes
samlingar av dockor, folkdräkter och
vävnader samlade på Möllegården kultur
i Åkarp.
Läs mer på s 5

Foto: Kent Bernby

Alla bibliotek i kommunen stänger vecka 40! Läs mer på s 4

AGENDA
SEPTEMBER
27 Jazzkafé med Burlövs saxband
Burlövs Saxband spelar jazz och swing från 40- och
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.
29 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.

OKTOBER
3 Familjelördag på Möllegården kultur
Första lördagen i månaden betyder familjelördag
på Möllegården kultur med massa kul aktiviteter.
Dagens tema är magi! Familjeföreställning med
trollkonstnären Malin Nilsson kl 14. Obs! Separata
biljetter till föreställningen säljs på Möllegården
kultur och på Arlövs bibliotek 40 kr för vuxna,
gratis för barn, men även barn behöver biljetter
(gäller även som inträde till Möllegården kultur
den dagen). Endast entré: 40 kr för vuxna, barn och
ungdomar gratis. Möllegården kultur kl 13-16
4 Invigning och öppet hus på Möllegården kultur
Invigning av utställningen ”Repslagare och robotar
– ett arbetsliv i förändring” och öppet hus med en
rad olika prova-på-aktiviteter. Vi öppnar upp alla
våra dörrar och besökarna får kika in och ta del av
vår verksamhet. Det är också sista möjligheten att
se utställningen ”Med vänlig hälsning”, om brev och
brevskrivande. Möllegården kultur kl 12-16
5 Juristjouren
Gratis juridisk information av juridikstudenter.
Arlövs bibliotek kl 16-18 Arr: Arlövs bibliotek och
Juristjouren i Lund
5 Lars H Gustafsson: Dö – måste vi det?
Vad är döden egentligen? Kan man förbereda sig för
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den? Finns det en fortsättning? Och hur tar vi bäst
ansvar för det liv vi har kvar här på jorden? Det är
frågor som barnläkaren Lars H Gustafsson brottas
med och som han kommer att dela med oss i ett
föredrag och samtal. Hörslinga finns. Föranmälan
040-625 66 75 eller bibliotek.akarp@burlov.se Entré
80 kr (40 kr för medlem i Bibliotekets vänner) Lätt
förtäring ingår.
6 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.
6 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
8 Upp och hoppa Hunden Rund
Rytmiksaga med Karin Holmström för barn 1-3 år.
Föranmälan: 040-625 66 75 eller bibliotek.akarp@
burlov.se Åkarps bibliotek kl 9 och kl 10
10 Kulturhistorisk vandring i centrala Åkarp
Följ med på kulturhistorisk vandring med Cecilia
Gagge som berättar om hus och människor i centrala Åkarp. Samling vid Möllegården kultur.
Möllegården kultur kl 13
10 Klädbytaredag
Lämna in kläder du vill byta bort - max 10 plagg,
hela och rena - som någon annan kan tänkas vilja
ha. Du får en biljett som ger dig rätt att “handla” lika
många plagg som du lämnat. Kl 13–14: Inlämning
av kläder. Kl 14–14.30: Paus. Njut av god fika och
underhållning. Kl 14.30–16: Hämtning av kläder.
Överblivna kläder kommer att användas i kreativa
projekt / doneras till välgörenhet. ABF Burlöv /
B Art, Dalbyvägen 25
11 Familjekonsertserie ”Korv & jazz” – Min pinne
Ett rörelseäventyr och en lek om att väcka musiklust
hos våra allra minsta. Medverkande: Medi – Ida
Karlsson (träblås) och Emeli Ek (slagverk). Från 1
år. Biljetter 50 kr/vuxen 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 Arr: Kultur i Burlöv och Musik i Syd
12 Lasse Walldow: DON G - en thriller i
kammarformat
Don Giovanni (Don Juan) är nog tveklöst Mozarts
mest djärva och frodiga opera. Lasse Walldov älskar
den! Hans skivsamling äger alla inspelade klenoder
från grammofonens barndom och framåt. Med hjälp
av dessa kommer han att föra oss in i en virvel av
erotik, hämnd och mästerlig musik. Lasse Walldov
har skrivit en otrolig mängd artiklar kring sina
specialområden, agerat som konsertpresentatör och
hållit hundratals föredrag samt undervisar på teateroch dansskolor. ABF Burlöv Dalbyvägen 25 kl 18
13 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.
13 Ola Wikander – i döda språks sällskap
Ola Wikander är författare, översättare och doktor i
bibelvetenskap och en uppskattad föredragshållare.
Han berättar om utdöda språk och de blir nycklar
till filosofi, historia, litteratur och mytomspunna
kulturer och ger oss samtidigt nycklar till vår egen

samtid. Föranmälan: bibliotek.arlov@burlov.se eller
040-625 62 74 Arlövs bibliotek kl 18
Arr: Arlövs bibliotek och ABF Burlöv
14 Internationell författarscen – Hassan Blasim
Hassan Blasim är författaren och filmregissören som
revolutionerat den arabiska litteraturen.
Han introduceras nu på svenska med Irakisk Kristus,
berättelser som beskriver den infernaliska situationen i dagens Irak. I samtal med Andreas Norman på
Malmö stadsbibliotek. Vi direktsänder samtalet på
Arlövs bibliotek. Arlövs bibliotek kl 19
Arr: Arlövs bibliotek, Malmö stadsbibliotek
15 Berättarkafé - berättelser från bygden
Vi träffas och berättar om minnen från det förflutna.
Hur var det att arbeta, bo och leva ”förr i tiden”?
Möllegården kultur kl 18
16 Barnteater – Sagodetektiven Isadora och
kattmysteriet
För barn 3-5 år. Föranmälan Arlövs bibliotek:
bibliotek.arlov@burlov.se eller 040-625 62 74
Arlövs bibliotek kl 9 och kl 10
19 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder kl 18 i Stora Sessionssalen, Medborgarhuset i Arlöv
20 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 19.00
20 Filmklubb – En natt i Havanna
Arlövs bibliotek kl 14
21 Uppåkra – Skandinaviens största, fyndrikaste
och mest långvariga järnåldersstad
Sofia Winge från Uppåkras Arkeologiska Center berättar om utgrävningarna, platsens historia samt hur
livet tedde sig på sten-, brons- och järnåldern.
Arlövs bibliotek kl 19 Arr: Arlövs bibliotek o ABF

UTSTÄLLNINGAR
MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Öppet:
ti–fr kl 11–16
lö–sö kl 12–16
Telefon: 040-625 63 70
4 oktober 2015–27 mars 2016 Repslagare och
robotar - ett arbetsliv i förändring
Dagens arbetsliv förändras i hög fart tack vare den
nya teknologin och många gamla yrken existerar
inte längre. Vem vinner och vem förlorar på en
sådan utveckling - och hur ser framtidens arbetsliv
ut? Kommer robotarna att ta över och var ligger din
arbetsplats i morgon? Möllegården kultur, Glashallen
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.
Möllegården kultur, Weibullsrummet
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

Förstelärare stannar kvar med eleverna
Att eleverna i skolan ska ha de bästa möjliga lärarna kan ju tyckas vara en självklarhet, men faktiskt är Burlövs kommuns satsning på förstelärare lite ovanlig.
Sedan två år tillbaka har det funnits en karriärmöjlighet för lärare som är särskilt
duktiga på sitt arbete. Skolledningen i Burlöv har bestämt att de här lärarna, förstelärarna, ska vara kvar hos eleverna så mycket som möjligt istället för att tas ut i
olika projekt och arbetsgrupper som det ofta är i andra kommuner.
Sandra Tauberman är utvecklingsledare
för skolan och hon menar att många
andra kommuner gör anspråk på delar
av förstelärarnas tjänster för att de ska
arbeta med någonting annat. De tar ut
lärarna i grupper och lyfter bort dem från
undervisningen. Det betyder att de tar
bort duktiga lärare från eleverna och som
en följd av det så ska det in vikarier med
ökad administration och mindre kontinuitet för eleverna.

Göra karriär och ändå jobba som
lärare

– Vår vision var istället… alltså att du
måste kunna göra karriär och ändå
fortsätta jobba som lärare. Du som lärare
måste kunna få den här titeln förstelärare
men fortfarande vara kvar med skolbarnen. För det är ju i klassrummet det
händer, säger Sandra.

Tuff uttagningsprocess

I Burlövs kommun är det en tuff uttagningsprocess att bli förstelärare: efter
att lärarna har skickat in ansökan får
de komma på gruppintervju, sedan blir
de observerade och utvärderade när de
undervisar i klassrummen. Tillsammans
med rektorerna går Sandra och hennes
kollegor ut och tittar på lektionerna. De
bedömer på vetenskapliga grunder hur

lärarna arbetar med att höja elevernas
resultat. Efteråt sätter sig gruppen ner och
diskuterar och analyserar, och kriterierna
är väldigt tydliga.
– Om läraren sedan får den här titeln så
betyder det att hen blir erkänd förstelärare, men jobbet är detsamma. De har
gjort sig förtjänta av den här titeln för att
de är duktiga lärare, och då ska de vara
kvar som lärare. Vi vill absolut ha kvar
förstelärarna hos eleverna.

Bra för både elever och lärare

Fördelen för elever och föräldrar är att
satsningen på förstelärare ökar möjligheten för att duktiga lärare stannar kvar i
Burlöv. Samtidigt gör det också läraryrket
mer attraktivt. Lärare som vill göra karriär måste ofta lämna klassrummet, och
det är något som skolledningen i Burlöv
vill motverka.
– Så vi är stolta över att vi faktiskt inte
lyfter iväg lärarna från eleverna. De bästa
lärarna ska vi ha med skolbarnen, och jag
vet ingen annan kommun som gör så. Så
där är vi lite unika. Sedan har vi väldigt
många duktiga lärare som inte har sökt
försteläraruppdraget, så vi har ju fler
duktiga lärare än vad vi har förstelärare.

Två av Burlövs förstelärare. Agneta Brown på Svenshögskolan och Karolina Höst på Vårboskolan.

Fakta: Det här är förstelärare
Karriärtjänsterna förstelärare och
lektor ska göra läraryrket mer
attraktivt och säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla
skolformer utom förskola.
En förstelärare
• är legitimerad lärare
• kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat
arbete med undervisning inom
ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
• har visat en särskilt god förmåga
att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse
för att utveckla undervisningen
• även i övrigt av huvudmannen
bedöms som särskilt kvalificerad
för undervisning och uppgifter
som hör till undervisningen.
källa: www.skolverket.se

Årets pedagog och årets arbetslag utsedda
Malin Nilsson på Dalslundskolan F-3,
blev utsedd till årets pedagog med
motiveringen:
Malin synliggör ämnen på ett genomtänkt sätt
så att alla elever får den utmaning de behöver.
Undervisningen är målstyrd och präglas av
elevernas upplevelser och reflektioner. Eleverna
får utveckla sina erfarenheter och kunskaper
på ett skapande, kreativt sätt där digitala möjligheter är självklara verktyg. Malin arbetar
aktivt med skolutveckling och delar gärna sina
tankar och idéer med kollegorna.

Årets arbetslag blev Arbetslag 8 på Vårboskolan med motiveringen:
Ett innovativt lag som ser alla elever och tar
till vara på deras kunskaper och utveckling på
ett fantastiskt sätt. Ett lag som tillsammans
satsar på utveckling, både vad gäller undervisning och i det dagliga mötet med eleverna.
Eleverna får daglig feedback och utmanande
frågor vilket har höjt deras resultat. De för
ständiga pedagogiska diskussioner som de
gärna delar med sig av till övriga kollegor,
både inom skolan och i det utvidgade kollegiet.
Arbetslag 8 på Vårboskolan.
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Beslut angående öppet stadsnät för bredband
Utbyggnaden av det öppna stadsnätet
har fått förnyad fart det senaste året.
Den 24:e augusti beslöt kommunfullmäktige att bygga ut stadsnätet under
de kommande tre åren. Redan under
hösten 2015 drar arbetet igång.

anmält intresse för att ansluta er fastighet till det öppna stadsnätet i Burlöv kan
anmäla er till: stellan.sjogren@ifks.se.
Tidigare under dagen hade kommunstyrelsen beslutat sig för att fastställa
utbyggnadsplanen som anger i vilken

takt och i vilka områden som stadsnätet
nu byggs ut, se kartan på bilden.
Protokollet från kommunfullmäktiges
möte kan du läsa i sin helhet på
www.burlov.se/kfhandlingar

Kommunfullmäktige beslutade att:
• bevilja kommunstyrelsen 72 miljoner
kronor i investeringsmedel för utbyggnad av ett öppet stadsnät i Burlövs
kommun under perioden 2015–2018,
• bevilja kommunstyrelsen 700 tusen
kronor i tilläggsanslag för 2015 för
igångsättning och drift av nödvändig
förvaltningsorganisation, samt
• bevilja kommunstyrelsen 1,7 miljoner
kronor för 2016 för fortsatt drift av
förvaltningsorganisationen.
Kommunen kommer snarast att teckna
avtal med en kommunikationsoperatör
som kommer att kontakta fastighetsägarna i kommunen. Ni som ännu inte

Alla bibliotek i Burlöv är stängda vecka 40
Hela vecka 40 , den 28 september till
3 oktober, kommer alla bibliotek i
Burlöv att hålla stängt. Det gäller även
skolbiblioteken. Anledningen är att
vi byter biblioteksystem, dvs. bibliotekets utlåningssystem och katalog över
medier och låntagare, och få ett gemensamt system med Lomma.
Biblioteken i Lomma och Burlöv har under några års tid funderat på ett gemensamt system och nu blev det naturligt att
göra sammanslagningen.
Fördelarna är
bland annat
att kostnaden
blir lägre och
kommuninvånarna får
tillgång till
två kommuners sortiment
med samma bibliotekskort.
4

Öppnar igen 5 oktober

Under veckan som vi har stängt ska
personalen utbildas i det nya systemet,
som ska installeras och trimmas in. När
vi öppnar den 5 oktober ska allt fungera
igen.

Lånekort måste godkännas på nytt

Något som direkt kommer att märkas är
att alla låntagare är spärrade och måste
ge sitt godkännande för att kunna låna
igen. Enligt personuppgiftslagen (PUL)
kräver alla ändringar i personregister
låntagarnas godkännande. Efter att ha
godkänt på en blankett är det fritt fram
att låna igen. Barnoch ungdomar under
18 måste ha
målsmans
godkännande.

Gemensamt system för bättre
sortiment

Till sommaren 2016 räknar vi med att
även ha löst transporter mellan biblioteken så det blir möjligt att fritt reservera
böcker som finns i Lomma och fullt
utnyttja det gemensamma systemet.
Vi hoppas att alla kommer att uppleva
det positivt och som en förbättring att
få tillgång till fler bibliotek och ett större
sortiment.

Biblioteket i Arlöv kommer också att vara stängt under
hela vecka 40.

Charlottes livsgärning
lever vidare
I augusti gick folklivskonstnären
Charlotte Weibull bort, 98 år gammal.
Hon ägnade större delen av sitt liv åt
folklivskulturen och idag finns hennes
samlingar av dockor, folkdräkter och
vävnader samlade på Möllegården
kultur i Åkarp.
Redan som liten flicka intresserar sig
Charlotte Weibull för hantverk. Hon
växer upp på en gård på Österlen och
sitter gärna och tittar på när mormor
väver allt ifrån brukstextilier till vackra
bonader.

Två dockor i nationaldräkt. Foto: Kent Bernby.

Besök ”Baltiska utställningenNationaldräktsaffären”
Charlotte Weibulls moster Ingrid
Andersson startade Nationaldräktsaffären på Baltzargatan i Malmö
1901. Här vävdes tyger och ateljétillverkades folkdräkter. Affären hade
också en egen monter på Baltiska
utställningen 1914. Med föremål
från Charlotte Weibulls samlingar
har Ingrid Anderssons monter nu
återskapats. Här finns nationaldräkter, skånska vävnader, klutar och
folkdräktssilver.
Utställningen visas i Weibullsrummet på Möllegården kultur,

Tar över affär vid 25

När Charlotte är 25 år tar hon över
Nationaldräktsaffären från sin mormors
syster, Ingrid Andersson. Ingrid har sedan i slutet på 1800-talet samlat in uppgifter om allmogens dräkter. Hon har
också en egen samling med gamla skördesärkar, spiddetröjor, klutar, förkläden
med mera. Butiken ligger på Baltzarsgatan i Malmö och här kan kunderna få en
folkdräkt uppsydd på beställning.
Charlotte tycker det är synd att restbitarna ska slängas och får idén att göra
kläder till dockor - Weibullsdockan är
född.

Dockorna blir populära

1952 flyttar Charlotte och hennes man
Jack in på Möllegården i Åkarp. Här
etablerar Jack sin ingenjörsfirma och tre
år senare inreder Charlotte en dockverkstad. Med tiden har hon över tjugo
anställda som väver, syr och producerar
dockor. De kläs i mans- och kvinnodräkter från de 23 skånska häraderna och det
dröjer inte länge förrän dockorna blir
efterfrågade av turister som vill ha dem
som souvenirer med sig hem. Allra bäst
säljer dockan Nils Holgersson, men först
får han byta mössa. I den första versionen
hade han fått en vit mössa, som det står i
Selma Lagerlöfs bok. Men försäljningen
uteblir. Men se när mössan istället blir
röd – då går dockorna åt! Intresset för
dockorna sprider sig och de hamnar på
utställningar och säljs, inte bara i Skåne,
utan även i resten av Sverige och i utlandet.

Charlotte Weibull. Foto: Kent Bernby

Guiness rekordbok

1989 startar hon Charlotte Weibulls folklivscenter med utställningar av dockor, en
stor samling folkdräkter från alla svenska
härader, folklivsminnen, julkrubbor med
mera. 1991 hamnar Charlottes dräktdocksamling, med 1799 dockor, i Guiness
rekordbok.

Samlingen doneras till
Burlövs kommun

För de flesta är Charlotte Weibull mest
känd just för sina dockor, men hennes
unika samling har också spelat en stor roll
för bevarandet av den svenska allmogens
dräkter och textiler. 2010 doneras dessa
till Burlövs kommun och blir en del av
kulturhuset Möllegården kulturs verksamhet. Här fortsätter vi i Charlottes anda
att uppmuntra till slöjd och eget skapande
och arbetar för att förvalta den kunskap,
inspiration och glädje för hantverket som
Charlotte har lämnat efter sig.

Får medalj av kungen

Nationaldräktsaffären flyttar till Lilla
Torg 1964. Intill ligger Kafé Dockhuset
som drivs av konditorn Calle Widell, som
Charlotte börjar samarbeta med för att
locka folk. Det är nu verksamheten är
som mest omfattande. På ovanvåningen
spelas dockteater för fulla hus varje
lördag. Charlotte fortsätter samtidigt att
leta, utforska och dokumentera olika kulturyttringar och 1987 blir hon utnämnd
till folklivskonstnär och får medalj av
kung Carl XVI Gustaf.
Skånska vävnader på Möllegården kultur i Åkarp.
Foto: Kent Bernby
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AKTUELLT
Senior & Anhörigdag
Årets tema: Våga?!
Tisdagen den 6 oktober 09.30-ca 16.00
Senior- och anhörigdagen är fylld av föreläsningar, underhållning och utställare:
09.30-09.40. Lars-Åke Ståhl, kommundirektör i Burlövs kommun, välkomnar oss
till denna dag med temat – Våga?!
09.40-10.00. Utställarna presenterar sig.
Under hela dagen finns det möjlighet till inköp. Räddningstjänst informerar om vikten
av brandsäkerhet i hemmet.
10.00-10.20. Mannekänguppvisning—Senior Shop. Tina Földes presenterar höstens
kollektion.
10.30-10.50. Hemteam i Burlövs kommun
informerar.
10.50-11.30.ASIH informerar om palliativ
vård och avancerad sjukvård i hemmet.
11.30-11.40. Pia Aprea kommunikatör,
informerar om Patientnämnden.
11.40-12.30. Lunch Kycklingsallad, bröd,
smör, dryck, kaffe/te. Kostnad 50:-/person.
12.30-13.00. Schlagerkören.
Kl.13.05-14.00. Marianne Mörck ger glimtar
från sitt innehållsrika liv.
Kl.14.00-14.30. Karin Magnusson berättar
om sitt stora engagemang.
Kl.14.35-15.00. Eftermiddagskaffe.
Kl. 15.00-16.00. Vågar vi tala om döden?
Birger Signäs ger oss inblick i sitt yrkesliv.
Kl.16.00. Tänkvärt av Maria Alm, präst.
Plats: Församlingshemmet, Kyrkogatan 4,
Arlöv

FÖRETAG & NÄRINGSLIV I BURLÖVS KOMMUN
Kommande events & möten
På platsen-besök:
21/10 15:00 eftermiddagsfika på
Sematron
15/11, höstkväll fr 17:30 Studio 54
(Preliminärt)
15/12, julfika efter jobbet på Sunnanå
Production

Planerade nätverksträffar för företagsutveckling för personer i ledande position,
start 15 november med fokus företagsutveckling. Anmäl ditt intresse till
sara.cederlund@burlov.se

19/11 och 3/12 - program kommer
senare

Aktuellt

INFOTRÄFFAR
*Upphandling – Direktupphandling 8/10

Besök gärna burlov.se/foretag för mer
information. 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

Miljöpris 2015
Miljöpriset ska uppmuntra och belöna idéer,
innovationer och åtgärder inom miljö- och naturvårdsområdet. Prissumman är på totalt 10 000
kronor och kan delas av flera pristagare. Priset kan
gå till enskilda personer, företag, föreningar eller
motsvarande som är verksamma i kommunen.
Glöm inte att motivera varför de du nominerar
förtjänar att vinna priset. Nomineringarna behöver
vara inne senast den 31 oktober för att de ska vara
giltiga.
Burlövs kommun, SamhällsbyggnadsförvaltningenMiljö- och byggavdelningen
Box 53, 232 21 Arlöv

Tyck till om

Skärfläckan är Burlövs kommunfågel

Kom på
Medborgarkväll!
Ställ frågor och dela med dig av dina synpunkter om vår yttre miljö. Vad tycker du om
våra gång- och cykelbanor och kommunens
planteringar?

Farligt Avfall-bilen
till Åkarp!

Tid: 13 oktober kl 18.30–20
Plats: Medborgarhuset,
Kärleksgatan 6, Arlöv

TID & PLATS:
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* Planerade informationsträffar kring bygg/
miljö och plan. Informationsserie tänkt att
löpa från november 2015 till november
2016 för små-medelstora företag. Anmäl
ditt intresse till sara.cederlund@burlov.se

Företagarträffar på Barista i höst
Var: Barista på Burlöv Center Start: 08:02
15/10 Julia Branting och Eva Blosfeld
från samhällsbyggnadsförvaltningen

Senior- och anhörigdagen är ett samarbete mellan
socialförvaltningen i Burlövs kommun, Kommunala
Pensionärsrådet, Svenska Kyrkan—Burlövs församling

Torsdag 8/10 kl 17.45–18.30 Åkarp,
Stationsvägen 12 - vändplatsen.
Till Farligt Avfall-bilen kan du som privatperson lämna farligt avfall, även mindre
el- och elektronikprodukter.

kl 17:15. Föranmälan krävs.
http://simplesignup.se/event/64325

vår yttre miljö!

Du kan redan nu skicka frågor och
synpunkter till oss.,Använd e-postadressen
medborgarkvall@burlov.se eller vanlig post:
Medborgarkväll,
Burlövs kommun, 232 21 Arlöv

Skåneveckan för psykisk
hälsa 5 - 11 oktober
Skåneveckan för psykisk hälsa är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring
psykisk ohälsa. I hela Skåne hålls seminarier och evenemang av olika arrangörer.
Burlövs kommun har arrangemang på Biblioteket, Burlöv Center,
Församlingshemmet och Träffpunkten. Bland annat:
• På Burlöv Center kommer Träffpunkten, Boendestöd, biståndshandläggare och brukare
att informera om psykisk hälsa/ohälsa.
• Föreställning av Teater Psykbryt, i samarbete med ABF Malmö/Lomma, på Församlingshemmet.
• Föreläsning av Thor Rutgersson ”Inställt på grund av panik”, ABFs lokaler,
Dalbyvägen 25 i Arlöv.
• Café Oasen håller öppet hus med sopplunch på Församlingshemmet.
• Föredrag med anhörigsamordnare på Arlövs bibliotek.
Program hittar du på biblioteken och i Medborgarhuset, och www.burlov.se.
Varmt välkommen!
Skåneveckan för Psykisk hälsa sker i samarbete med Region Skåne, Burlövs församling,
ABF Malmö/Lomma och Burlöv Center.

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
PRIO –vad är det?
PRIO - psykisk ohälsa, är en handlingsplan för regeringens
arbete inom psykisk ohälsa 2012–2016. PRIO står för plan
för riktade insatser inom området psykisk ohälsa och är ett
initiativ från regeringen.
Planen består av ett antal åtgärder som riktar sig till grupper
som särskilt riskerar att drabbas av psykisk ohälsa samt insatser för att förbättra situationen och bidra till återhämtning för
personer med psykisk ohälsa.
Även Burlövs kommun har gjort en PRIO-satsning och antagit en handlingsplan för att förbättra situationen för personer
som mår psykiskt dåligt. Ninette, Hansson, utvecklingsstrateg
på socialförvaltningen, berättar:
– Bland det viktigaste i planen är att vi har inlett ett samarbete med nationella brukarorganisationer som exempelvis
NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa), RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) och Attention. Detta
ökar brukarnas inflytande över alla frågor som berör området
psykisk ohälsa.
Läs mer om PRIO-satsningen på burlov.se.

Visste du det här om
psykisk ohälsa?
• Omkring 5-10 procent av befolkningen lider av tillstånd
som kräver psykiatrisk behandling, vanligast är depression, ångest och missbruk.
• Cirka 30 procent i åldersgruppen 16-24 år uppger att de
lider av oro, ängslan och ångest.
• Allt fler antidepressiva läkemedel skrivs ut, i synnerhet
till unga kvinnor i åldern 15 till 19 år.
• I dag lider cirka 20 procent av alla äldre personer av
psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är 25 procent av
alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa
till en av våra största folksjukdomar.
• Det är vanligt att personer med psykisk ohälsa stigmatiseras och möts av en attityd som uppfattas som nedlåtande, ifrågasättande och ibland rent av kränkande.
• Personer med psykisk ohälsa har sämre förutsättningar
än andra att få en tillräckligt god somatisk vård.
Källa: Regeringskansliet, plan för riktade insatser inom området psykisk
ohälsa 2012-2016, socialstyrelsens webbplats för psykisk ohälsa hos äldre.
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