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AGENDA
APRIL
23: Lördag på biblioteket

vårdcentralen kl. 19.30.
Åkarp: Hvilans idrottsplats, kl. 20.30. Arr: Burlövs
scoutkår och Kultur i Burlöv.

Kl. 12 Bibliotekets barnfilmsklubb: Tänk om
En animerad film för den yngsta publiken.

MAJ

Kl. 13-15 ”Konst som inre frihet”
Vernissage och utställning med Mariana Groparu.

3: Filmklubb – Trevligt folk
Arlövs bibliotek kl. 14.

Kl. 13-14 Mhanzi Marimba spelar medryckande
marimbamusik
Fri entré, förfriskningar bjuds! Allt på Arlövs bibliotek. Arr: ABF Burlöv och Arlövs bibliotek.

3: Måleriträff
Vi provar olika tekniker. Ta med eget material eller
köp på plats. Möllegården kultur, Verkstan 18-21.

24: Jazzkafé med Ulrika Smedman med trio
Lättlyssnad musik, en jazzig blandning av swing,
bossa, ballader, blues mm. Möllegården kultur,
Kafé Charlotte kl. 13-16.
25: Babycafé: babybokcirkel
Biblioteket tipsar om gamla ramsor och nya
böcker för de allra minsta. För barn 0-2 år med
föräldrar. Fika. Åkarps bibliotek kl. 10.
25: Juristjouren
Gratis juridisk information av juridikstudenter.
Obligatorisk tidsbokning. Arlövs bibliotek 16-18.
25: Kommunfullmäktige sammanträder
Kl. 18 Stora Sessionssalen, Medborgarhuset Arlöv.
25: Forskare berättar: Klimatflyktingar i juridiskt
perspektiv – nutiden och framtiden
Föreläsningen med Matthew Scott, doktorand i
folkrätt vid Lunds universitet. Arlövs bibliotek kl.
19. Arr: Arlövs bibliotek, Lunds universitet.
26: Beates bokfika
Ta med dig en bra bok så bjuder vi på fika medan
vi pratar böcker. Tredje gången får du en bok.
Arlövs bibliotek kl. 9.45.
26: Handarbetskafé drop-in
Vi träffas, har kul och låter oss inspireras av varandra! Möllegården kultur, Kafé Charlotte 15-18.
27: Hur får jag mitt barn att vilja läsa?
Vi delar varandras erfarenheter om hur man
lockar läsovilliga barn att läsa. Föräldrar och
bibliotekarier tipsar! Arlövs bibliotek kl. 19.
28: Öppet hus på Kulturskolan
Här kan du prova våra olika ämnen inom musik,
teater och skapande verkstad. ”Prova på dans”, se
information och tider i artikeln. Lundavägen 26,
Arlöv, kl. 18.30 - 20.00.
30: Valborgsmässofirande
Bål, körsång, och tal till våren.
Arlöv: Hundparken vid Dalbyvägen mitt emot
Burlövstidningen
Ges ut av Burlövs kommun, 10 nummer/år, delas ut
till samtliga hushåll och företag i Burlövs kommun.
Ansvarig utgivare
Charlotta Wemme Dehlin 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
www.burlov.se
Utgivningsdagar våren 2016
21-22 april
2-3 juni
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7: Lekdag på Möllegården kultur
Lekar från när och fjärran, från förr till idag. 40 kr
för vuxna, barn och ungdomar gratis. Möllegården
kultur kl. 13-16.

17: Måleriträff drop-in
Vi träffas och provar på olika tekniker. Ta med
ditt eget material eller köp på plats. Möllegården
kultur, Verkstan kl. 18-21.
21: ”På cykel längs den gamla landsvägen”
Cykeltur med Cecilia Gagge, som berättar om
gamla tider längs Lundavägen. Ta med egen fika!
Start kl. 13 vid Kalinan i Arlöv (mitt emot sockerbruket), mål i Hjärup. Arr: Kultur i Burlöv.
21: Extra vernissage - Mo Gårds elevutställning
Denna vernissagedag finns elever och lärare på
plats! Arlövs bibliotek kl. 11-15. Arr: Arlövs bibliotek och MoGård folkhögskola i Åkarp.
23: Kommunfullmäktige sammanträder
Kl. 18 Stora Sessionssalen, Medborgarhuset Arlöv.

8: Guldsöndag
Burlövs kommuns priser och stipendier delas ut.
Festlig, inspirerande och kreativ dag utlovas med
föreläsningar, workshops och prova på! Invigning
av ”Fult – en utställning om tycke och smak” i
Glashallen. Möllegården kultur kl. 13-16.

23: Guji Guji – familjeföreställning med
Boulevardteatern
En kritikerhyllad föreställning om likhet och olikhet, kärlek, vänskap och att tänka själv. Arlövs
bibliotek kl. 15. Arr: Arlövs bibliotek och Kultur i
Burlöv.

10: Babycafé: sjung med ditt barn
Babygung med musik och sång av och med musikpedagogen Anna Cederquist. För barn 0-2 år med
föräldrar. Ingen föranmälan Arlövs bibliotek kl. 10.

23: Juristjouren
Gratis juridisk information av juridikstudenter.
Obligatorisk tidsbokning. Arlövs bibliotek kl. 16-18.

10: Bokcafé; tema ”Framtiden”
Är du 13-16 år och gillar att läsa? På Bokcafé vi
fikar vi och pratar om böcker. Alla deltagare får en
bok i present med sig hem. Åkarps bibliotek 14.15.
10: Handarbetskafé drop-in
Vi träffas, har kul och låter oss inspireras av varandra! Möllegården kultur, Kafé Charlotte kl. 15-18.
11: Sommarläslusta
Bibliotekspersonalen berättar om böcker de tycker
om. Äppelkaka med vaniljsås i pausen. Föranmälan: 040-625 62 74 eller bibliotek.arlov@burlov.se.
Arlövs bibliotek kl. 19.
15: PROVA PÅ! Garnfärgning
Passa på att färga bambugarn i de färger du önskar. Kursledaren Gordana Otahal Bjerborn säljer
det garn du behöver. Kostnad: 100 kr + material.
Föranmälan senast 12/5 till kikki.korner-krakau@
burlov.se. Möllegården kultur, Verkstaden 12-16.
16: Stora bokbytardagen
På biblioteken i Arlöv och Åkarp kommer det att
finnas ett bokbytarbord där du kan lägga en egen
bok och ta med dig en annan. OBS! Byten gäller
privata böcker, bibliotekets böcker byts inte bort.
17: Beates bokfika
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.
17: Disneykonsert med ”efter 3” körerna på
Kulturskolan.
Arlövs teater kl.18.30.
17: Elevutställning - Mo Gårds folkhögskola i
Åkarp
Elever från den teckenspråkiga folkhögskolan fyller
konsthallen med målningar, skulpturer, keramik
och andra konstarbeten. Pågår till 26 maj. Arlövs
bibliotek. Arr: Arlövs bibliotek och MoGård folkhögskola i Åkarp.
17: Serieworkshop
Är du mellan 8-12 år och vill lära dig att göra egna
serier? Kom till Åkarps bibliotek och pyssla, rita
och skapa serier. Åkarps bibliotek kl. 15-17.

28: Nördkafé – Game day
Spelens hus och Sverok Skåne ställer till med
minikonvent - brädspel, kortspel, tv-spel, lajv m.m.
Möllegården kultur kl. 12-20. Arr: Kultur i Burlöv,
Spelens hus och Sverok Skåne.
28: Picknickkonsert
Konsert på Granbacken med kulturskolans elever
kl. 12-14.. Alla barn får också möjlighet att göra en
vimpel. Vid dåligt väder är vi i Lillevångshallen. Håll
utkik på: www.burlov.se/kulturskolan.
29: Jazzkafé med Ulrika Smedman med trio
Lättlyssnad musik, en jazzig blandning av swing,
bossa, ballader, blues mm. Möllegården kultur,
Kafé Charlotte kl. 13-16.
31: Elevutställning – Vårboskolan
Elever från årskurs åtta och nio på Vårboskolan
ställer ut sina alster. Utställningen pågår till den 10
juni. Arlövs bibliotek, vernissage kl. 8.30.

UTSTÄLLNINGAR
MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Öppet:
ti–fr kl 11–16
lö–sö kl 12–16
Telefon: 040-625 63 70
8 mars -11 maj
Sveriges seriehistoria
I den här utställningen presenteras hela den spännande historien – från 1700-talets konstnärliga
experiment till 2000 – talets svenska serieunder.
8 maj - 25 september 2016
Fult - en utställning om tycke och smak
Vad är egentligen fult? När får man säga att
något är fult och vem bestämmer att det är fult? I
utställningen grottar vi ner oss i det fula och låter
även kända personer berätta om sin fulaste pryl.
Men det fula kan också vara kul, och är det inte så
att fult också kan vara fint?
Nationaldräktsaffären på Baltiska utställningen
Med föremål från Charlotte Weibulls samlingar
har vi återskapat Ingrid Anderssons monter från
Baltiska utställningen i Malmö 1914. Utställningen
är ett samarbete mellan Charlotte Weibulls Vänförening och Burlövs kommun.

Historiska beslut om utbyggnaden av järnvägen
Den 29 februari fattade kommunfullmäktige tre historiska beslut om järnvägsutbyggnaden från två till fyra spår mellan
Arlöv och Flackarp, söder om Lund. Ett
beslut var att anta detaljplanen, ett annat
handlade om ett avtal med Trafikverket
gällande utbyggnaden. Det tredje beslutet
var en tilläggsbeställning till Trafikverkets
totalentreprenad för utbyggnaden av järnvägen, där Burlövs kommun passar på att
låta entreprenören ändra och förbättra
i gatumiljön när de städar upp efter sitt
arbete med utbyggnaden.

Detaljplanen
Det mest avgörande beslutet var att
anta detaljplanen. Detaljplanen handlar
lite förenklat om att kommunen tillåter
Trafikverket att bygga ut järnvägen från
två till fyra spår. Detaljplanen har tagits i
flera steg men är nu fullständigt godkänd
av kommunfullmäktige. Det innebär att
Burlövs kommun godkänner att järnvägen
byggs ut på det sätt som beskrivs i detaljplanen, förutsatt att detaljplanen vinner
laga kraft.

Avtalet
Till utbyggnaden hör ett avtal som innehåller en mängd olika angelägenheter,
exempelvis hur projektet ska medfinansieras. Burlövs kommun kommer tillsammans med Trafikverket och Region Skåne
samfinansiera kostnaderna för Burlövs
station, där kommunens del blir cirka 25
miljoner, och i Åkarp där kommunens del
blir cirka 75 miljoner kronor för del av
locket över nedsänkningen.

Tilläggsbeställningarna
Tilläggsbeställningarna handlar i stora
drag om att Trafikverkets arbete med
järnvägen påverkar järnvägens överfarter
och underfarter, och efteråt är Trafikverket skyldiga att återställa de ingrepp som
arbetet har inneburit på kommunens
mark. Det ska se ut på samma sätt som
innan de började arbetena. Men det finns
också möjlighet att passa på att göra förändringar när det ändå finns arbetare och
maskiner på plats. Denna möjlighet har
Burlövs kommun tagit fasta på och lagt
tilläggsbeställningar till totalentreprenaden som Trafikverket upphandlar för hela
projektet.
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Tilläggsbeställningar i Arlöv

Tilläggsbeställningar i Åkarp

På Lommavägen är det idag dubbelriktad
trafik i båda riktningarna mellan rondellen vid Kal P Dals gata upp till Lundavägen. Det är beställt ett körfält i vardera
riktningen istället för två som det är idag.
Det blir mycket mera plats för gång- och
cykelbana, särskilt under bron. Den
gångbro över Lommavägen som binder
samman gamla Scaniafabriken med bebyggelsen längs Gamla Lommavägen tas
bort. En trafiksäker övergång vid Medborgarhuset ersätter.

Kommunfullmäktige beslutade att inte
öppna upp Sockervägen mot Alnarpsvägen, men däremot att det ska byggas
en gång- och cykelväg längs med Sockervägen ner till Lundavägen. Sedan ska det
byggas ett lågfartsområde på Alnarpsvägen mellan Bruksvägen och Stationsvägen. Vägen kommer att byggas så att
den inbjuder till låga hastigheter. Där blir
det också en passage för gående och
cyklister som kommer att kunna ta sig ner
till stationsplattformarna.

Mittpelaren på Kronetorpsvägen försvinner för att gardera för eventuella framtida
förändringar. Att mittpelaren tas bort gör
det möjligt att kunna bygga ordentliga
gång- och cykelvägar och samtidigt ha
möjlighet till rejäla passager för bredare transporter. På järnvägsbron över
Kronetorpsvägen kommer det att finnas
bullerskydd på båda sidorna, bland annat
med tanke på kommande bebyggelse på
Kronetorpsområdet.

Kommunfullmäktige beslutade också att
Alnarpsvägens bro ska byggas bredare än
vad Trafikverket har planerat, för att möjliggöra framtida gång- och cykelväg.

Bullerskydd monteras på motorvägsbron
som kommer att byggas om vid Alnarps
trafikplats (E6/E20 över stambanan). Där
bygger Trafikverket bullerskydd på den
östra sidan med anledning av att det
finns bostäder inne i Åkarp, och Burlövs
kommun gör en tilläggsbeställning för
bullerskydd på den andra sidan mot
Kronetorpsområdet.

Vid Stationsvägens bro som går över
Alnarpsån, där den går in i dammen, kommer det att göras en åtgärd för att bygga
en ny bro som släpper igenom mer vatten
för att motverka översvämningar. Även
åtgärder för sänkt hastighet görs.
Vid Åkarps stationstorg, där locket börjar,
kommer det att byggas ett överkörningsbart torg (för bil, cykel och fotgängare)
samt cykelparkeringar. Detta kommer att
vara den huvudsakliga nedgången till perrongerna. Utöver detta kommer även två
gång- och cykelöverfarter att byggas på
locket i totalentreprenaden.

Läs mer om utbyggnaden till fyra spår: www.burlov.se/stambanan och www.trafikverket.se/lund-arlov/
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Unga företagare brinner för Barncancerfonden
Vi fick ett mejl till redaktionen där Emma
Olsson från Åkarp ville tipsa om det företag som hon driver tillsammans med sina
klasskamrater inom ramarna för det som
kallas för Ung Företagsamhet. Här berättar hon historien om deras företag Fight
Together:
När de orangea löven landade nätt på
marken och dagarna blev mörkare, satt
jag och tre klasskompisar i ett klassrum
och grubblade över vad vårt nystartade
företag skulle heta. Vi skulle starta upp
vårt UF, det stora arbetet för ekonomielever i gymnasiet. På vår skola, Katedralskolan i Lund, driver alla som läser andra
året ekonomi UF.
Ett UF-företag har lite extra privilegier
som att det är skattebefriat, och man har
lärare vid ens sida som kan hjälpa. Vår
lärare och även handledare heter Maria
Simbotin, och hon har verkligen fått oss
inspirerade och motiverade!

Återvinna ljusmassa som socialt
ansvar
Efter många och långa diskussioner bestämde jag och mina kompisar Johanna,
Ebba och Milad att vi skulle tillverka ljus.
Vi skulle använda oss av återvunnen
ljusmassa som vi skulle hämta in från restauranger, bland annat Allé på Österlen.

Det centrala med vår produkt skulle vara
CSR (Corporate Social Responsibility), det
vill säga hållbar utveckling och därför kom
vi även fram till att vi skulle skänka hälften
av vinsten till Barncancerfonden.
Anledningen till att vi bestämde oss för
att skänka till denna organisation var för
att vi ville fokusera på barn, som tre av
fyra i vårt företag fortfarande är.

Oändliga dagar av tillverkning, chokladbolls-bak och skratt hemma hos Johanna
som är VD har skapat en gemenskap mellan oss som jag aldrig ens kunnat föreställa mig. UF är verkligen en erfarenhet
som fått oss att växa både som individer
och som grupp.
/Emma

Tillsammans i med- och motgång
Sedan september 2015 har vi drivit
vårt UF-företag, som vi namngett Fight
Together UF. Det har verkligen varit en
berg-och dalbana, med mycket nervositet. Det har funnits mycket motgångar
där man helst hade velat hoppa av, som
när vi för första gången stod på julmarknad på supermysiga Sularpsfarmen. Det
ösregnade, vi visste inte riktigt hur vi
skulle göra, tårna kändes som isbitar och
vi sålde nästan ingenting.
Men, dessa motgångar har täckts upp av
många höjdpunkter, och vi har lärt oss
mycket av dem. Under Alla Hjärtans Daghelgen stod vi på Burlöv Center med vår
kärleks-kampanj och otroligt mycket mer
erfarenhet. Där gick det bättre än vad vi
hade förväntat oss och vi tyckte att det
var väldigt kul, med både trevliga kunder
och personal på köpcentret.

FAKTA | UNG FÖRETAGSAMHET (UF)
Ung Företagsamhet (UF) ger barn och
ungdomar möjlighet att träna och
utveckla sin kreativitet, företagsamhet
och sitt entreprenörskap. Det är en
politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation.
De erbjuder lärare och skolledare fortbildning, bedömningsstöd, seminarier,
möjligheter till stipendium, utbildningsmaterial, möjligheter till utbyte med
andra länder samt inspiration för lärare
och elever.
Sedan 1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom
processutbildningen UF-företagande.
Sedan 2009 arbetar de även på grundskolan.
Läsåret 2015/2016 driver 26 430 gymnasieelever företag i Sverige.
I Skåne driver just nu 2 619 gymnasieelever UF-företag som tillsammans
bildar 804 UF-företag med många
spännande affärsidéer. Till dessa UFföretag är det cirka 1 000 rådgivare
från näringslivet som engagerar sig och
erbjuder ett nätverk och kompetens,
en väl fungerande samverkan mellan
skola-näringsliv.
Just nu är det 22 gymnasieelever som
är boende i Burlövs kommun och som
driver UF-företag på olika gymnasieskolor i Skåne. Här bredvid kan du läsa
om Emma Olsson i Åkarp som driver
UF-företaget Fight Together med sina
klasskamrater på Katedralskolan i Lund.
Läs mer om Ung Företagsamhet på:
www.ungforetagsamhet.se

På bilden från vänster: Johanna Stigmar, Emma Olsson, Ebba Lauttamus och Milad Hussein.
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Trappar ner – efter 40 år i kommunen
Kerstin Kylborn är en av flera medarbetare
som har valt att jobba många år inom
Burlövs kommun. Då Kerstin är en välkänd
profil för många som besöker Burlövsbadet, ber vi henne berätta lite om hur det
känns att jobba så länge på ett ställe och
hur hon ser på sina år inom kommunen.
Under 1970-talet jobbade Kerstin som läkarsekreterare och var sedan ungdomen
aktiv simmare. Burlövsbadet, som uppfördes 1972, utökade verksamheten 1976 då
man byggde ut och förnyade. I samband

med detta beslöt man att tillsätta en ny
tjänst som simlärare som delades mellan
Burlövs Simklubb och Burlövs kommun.
Kerstin blev nyfiken och såg det som
en härlig utmaning att få jobba med sitt
stora fritidsintresse. Hon fick jobbet och
har varit kvar sedan dess! Efter några år
blev hon heltidsanställd av kommunen.
Att jobba 40 år för samma arbetsgivare
är något som många känner sig nästan
främmande för. Kerstin tycker inte så.
Hon tycker det har varit stimulerande

att ha fått vara delaktig i utvecklingen av
verksamheten. Hon har varit med och
infört mycket, t ex startade man med vattengympa redan på 1980-talet och det är
lika populärt idag med tre aktiva grupper.
Hon har också trivts med att jobba både
dag- och kvällstid. Hon har fått gå mycket
utbildningar, bland annat inom säkerhet,
eftersom det är något kommunen genom
alla år har prioreterat.
Det är många barn som hon har lärt
simma genom åren. Idag kommer gamla
elever med egna barn och de utbrister
spontant när de ser Kerstin:
- Är du kvar här fortfarande?
Mest har Kerstin trivts med att jobba med
just barnen, att få lära känna dem och se
dem växa upp har betytt mycket och skapat vänskapsband. Fortfarande har hon
ett par barngrupper med femåringar som
kommer från två kooperativa förskolor,
som har obligatorisk simundervisning i
sin verksamhet. Sen jobbar hon alltjämt
lite extra när ordinarie personal är lediga
eller sjuka.

Kerstin Kylborn har arbetat på Burlövsbadet i 40 år. Många burlövsbarn har lärt sig simma med hennes hjälp, men nu
tycker hon att det är dags att trappa ner och lämna över till nästa generation.

När hon nu trappar ner efter 40 år på
Burlövsbadet ska hon ägna sig åt att ta
hand om sina barnbarn, egen träning,
promenader och resor.

Kerstin Torseke Hulthén planerar för framtiden
Framtidsplaner kan handla om mycket.
Hur jag vill bo och leva, vad ska jag göra
på semestern, hur ska livet bli när jag blir
pensionär? En del personer har framtidsplanering som sitt jobb. Till dem räknas
Kerstin Torseke Hulthén, som tillträdde
tjänsten som planchef den 1 mars.

Vad gör en planchef?
Min roll är att se till att vi planerar för att
bygga och utveckla kommunen på ett bra
sätt. Politikerna i Burlöv ska utifrån våra
förslag och underlag kunna fatta beslut,
så att kommunen blir attraktiv för dem
som bor här, men som även lockar till sig
både nya kommuninvånare och företag.
I planeringen behöver vi tänka hållbarhet
ur flera perspektiv: Ekonomiskt, hur använder vi kommuninvånarnas pengar bäst
när vi planerar, så att det som byggs håller länge och skapar en trygg och attraktiv
miljö? Vi måste också tänka hållbarhet ur

ett socialt perspektiv. Alla medborgare
ska känna sig trygga i offentliga rum, t ex
vid nya stationer, torg, parker och gator.
Det tredje hållbarhetsperspektivet är
ekologiskt. Allt vi gör ska planeras med
omtanke om vår miljö, nu och i framtiden.
Det handlar om sunda material, energiförbrukning och om växter och djur.
Framtidsplanerna för Burlövs kommun
innebär också att vi ska ta hänsyn till
livets alla skeden, från när du är barn tills
du blir gammal.

Vad lockade dig till Burlöv?
Det är många spännande projekt som
hänger ihop med planchefsjobbet.
Jag tänker givetvis på utbyggnaden av
Södra stambanan med två nya stationer
vid Burlövs C och Åkarp, men även på
Kronetorpsområdet och ett nytt badhus.
Utmaningar som lockar mig saknas inte
och det ser jag som mycket positivt.

Kan medborgarna påverka utvecklingen i kommunen?
Ja absolut, när nya områden ska utvecklas
eller förändras gör man en detaljplan.
Den antas politiskt och talar om vad man
får använda mark till. Under processen
skickas detaljplanen ut för samråd och
granskning till berörda grannar och myndigheter. På www.burlov.se, kan alla se
förslagen och lämna synpunkter.

Kerstin Torseke Hulthén
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AKTUELLT




KF beslutade 2016-03-21

Första spadtaget för Kronetorpstaden

Kommunfullmäktige beslutade att
anta ett parkeringsprogram för Burlövs
kommun, där man tar ett samlat grepp
kring parkeringsfrågorna i kommunen.
I programmet finns en policy för hur
kommunen översiktligt ska arbeta med
parkering och en norm för hur många
parkeringsplatser som måste uppföras
för olika typer av bebyggelse. Parkeringsprogrammet finns på kommunens
webbplats.

Den 23:e mars markerade den officiella
starten för det som kommer att bli en
heterogen och hållbar stadsdel. Kronetorpstaden ska knyta samman Åkarp med
Arlöv och samtidigt utgöra en helt egen
och unik karaktär i sig själv.

Fullmäktige godkände också ett
optionsavtal för fastigheten Sunnanå
12:11, Santessons väg 3 i Stora Bernstorp, med den nuvarande tomträttsinnehavaren som i och med avtalet får
rätt att köpa fastigheten av kommunen
inom två år.

Företaget ansvarar för den första etappen av området som kommer att växa
fram under 2016 och framåt. Redan är
60 % av lägenheterna sålda i den första
omgången som ska vara klar under 2017.

Vid det första spadtaget invigningstalade
vd för Kronetorp Park AB, Ulf Lyddby, och
berättade om det nya bostadsområdet.

Bostadsrätter i första etappen

Grattis klass 8 A på Vårboskolan!
I början på april skickade Vårboskolan och
Stora Dalslundskolan varsin klass Lund för
att redogöra för sina resultat i projektet
Gnistan - ett samarbete mellan Vattenhallen, Vattenfall och Förbundet Unga
Forskare. Ett antal andra skolor deltog
också.

Förstamajfirande i Arlöv

Cyklar du till jobbet eller är du intresserad av att börja? Då kan du vara med i
en tävling som heter ”Pendla med cykel”,
och vinna en elcykel. Mer information
finns på:
www.pendlamedcykel.se.

Socialdemokraterna i Burlöv bjuder på
konsert med Öresunds Musikkår
kl. 9.00 – 9.30 utanför äldreboendet Boklunden vid Sockerbruksgatan i Arlöv.

Kartor finns
att hämta på
biblioteken,
Möllegården
kultur och på
Medborgarhuset.

6

— Målet för Kronetorp Park är att skapa
en stadsdel med parker och modern
energiteknik som skapar hållbara och
långsiktiga lösningar. Vi kommer att
använda energi från sol och vatten samt
erbjuda bilpool till alla våra hyresgäster
och bostadsägare.

Egen identitet med anor från
1700-talet
Kommunalrådet Katja Larsson (S) refererade till historien och berättade om
löjtnant Kronsjö, som köpte herrgården
1793 och gav den namnet Kronetorp.
Nu fortsätter utvecklingen av området
och herrgården kommer vara en central
del i det som ska bli ett nytt modernt
bostadsområde med lägenheter i trivsam
parkmiljö, något som kommunalrådet ser
som mycket postivt.

Från vänster: Kommundirektör Lars-Åke Ståhl, kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson och Ulf
Lyddby, vd för Kronetorp Park AB.

Cykelpendla

Visste du att Burlövs kommun precis har
släppt en ny cykelkarta? Den och mycket
annan intressant information om gångoch cykelvägar hittar du på:
www.burlov.se/cykla.

Ulf Lyddby berättade om den hållbarhetsgrad som man kommer att integrera
i både byggprocssen och därefter i vardagen i Kronetorpstaden.

— Det kommer att bli en stadsdel med
en egen identitet som kommer att knyta
ihop de kringliggande områdena, säger
Katja.

Totalt delades det
ut tre priser under
dagen och klass 8 A på
Vårboskolan knep ett av dem:
Bästa vardagslösningen.

Cykelkarta

Miljömedveten satsning

Demonstrationståget startar kl 10.00
från Vårdcentralens parkering och går till
Arlövs teater där det blir tal av Anna-Lena
Hogerud.
Efteråt bjuds alla på kaffe och fralla samt
saft till barnen och barnlotteri inne på
Arlövs teater.

Stiftelsen Hilda och Gunnar
Westerlins fond
I år kommer inga ansökningar om
bidrag att tas emot till stiftelsen Hilda
och Gunnar Westerlins fond, eftersom
fonden inte har genererat tillräckligt
hög avkastning för att kunna dela ut
medel.

Rättelse
I februarinumret av Burlövstidningen
skrev vi felaktigt att de anmälda våldsbrotten i kommunen har minskat. Minskningen som textförfattaren avsåg var den
förväntade utvecklingen mellan de olika
mättillfällena som presenteras i rapporten ”Öppna jämförelser – trygghet och
säkerhet” (SKL), men denna framställdes
av misstag som en faktisk minskning. Den
sammanvägda placeringen för Burlövs
kommun 2015 är plats 123, vilket är en
förbättring med 34 platser jämfört med
året innan.

Guldsöndag 8 maj!

De är nominerade till Årets företagare
MPel
Från Falsterbo till Kullaberg står det på
hemsidan. De åtta gula företagsbilarna
med rödgul logotyp syns frekvent i trafiken på väg till och från olika uppdrag och
det handlar om el-, data-, och belysningsinstallationer hos såväl privatpersoner
som företag. Anknytningen till Skåne är
tydlig och stark…

ZC of Sweden

GULDSÖNDAG

I skrivande stund är de just i färd med att
öppna upp sin första butik i Spanien. Närmare bestämt strax söder om Alicante, i
Torrevieja. Mikael Rosenquist har gedigen
kunskap och erfarenhet av möbler – och
då kanske framförallt sådant som ryms
innanför sovrummets väggar…

Årets Guldsöndag bjuder på massor
av aktiviteter för hela familjen, bland
annat:
• Invigning av utställningen ”Fult” - en
utställning om tycke och smak
• Prisutdelning till årets företagare,
kulturpris, idrottspris, föreningsledarpris och Pontus Jansson-pris
• Cirkus Saga
• Föreläsning med Karl-Johan Almegård: ”Skapa ditt eget wow”
• Aktiviteter för alla åldrar
• Korvgrillning och tårta
• Fri entré

Sunnanå Productions
Det handlar om bild och ljud hos Sunnanå
Production. Det började med Bangzulu
och fortsatte med Doris & Knäckebröderna, en idé som mynnade ut i fyra stycken
programserier vilka kröntes med Jullovsmorgon 2007. I samband med starten
passade man också på att få en Grammy
för ”En Randig Skiva”…
Läs mer på:
www.burlov.se/aretsforetagare2015.
Det vinnande företaget presenteras på
Guldsöndagen 8 maj.

Etablering av Öppet
stadsnät Burlöv
Anmäl dig till kommunens
satsning Öppet stadsnät Burlöv!
Vi arbetar för närvarande i Åkarp och
förbereder för att börja på Tågarpsområdet i Arlöv.
Har du funderat på att ansluta din
fastighet till snabbt bredband med
fiberteknik? Läs mer på:
www.burlov.se/stadsnat.

Tjänsteleverantörer

Du hittar vilka olika tjänsteleverantörer
som finns tillgängliga i Öppet stadsnät
Burlöv på www.burlovsstadsnat.se.

Tid: 13-16
Plats: Möllegården kultur i Åkarp
Välkomna!
Foto ovan: Jesper Jakobsen, Lokaltidningen

Öppet Hus på kulturskolan
Besök oss på Kulturskolan, ett hus fullt av kreativitet. Här kan du prova våra olika
ämnen inom musik, teater, dans (se tider nedan) och skapande verkstad. Vi finns på
plats för att svara på dina frågor och hjälpa dig med anmälan. Vi har öppet hus den
28 april kl.18.30–20.00.
Tider för ”prova-på dans”!
16.00-16.30 Dansmix 10-18år
16.40-17.10 Barndans 4-6år
17.20-17.50 Dansmix 7-9år
17.50-18.20 Balett 7-10år
18.45-19.15 Street 12-15år
Adress: Lundavägen 26
Info och anmälan www.burlov.se/kulturskolan

Kontakt

Har du frågor går det bra att mejla till:
stadsnat@burlov.se.
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