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Vill du hjälpa till med integrationsarbetet? Läs mer på s 5

AGENDA
MARS
20: Familjekonsertserie ”Korv och jazz” –
Hej Tittut
Hej Tittut! Vad finns i väskorna? Olika slagverksinstrument och en saxofon trollas fram. En sax-jazz
rytm-rörelse-lek för de allra minsta med Ida Karlsson och Emelie Ek. OBS! Begränsat antal platser,
biljetter 50 kr/vuxen och 10 kr/barn (korv ingår).
Möllegården kultur kl. 14. Arr: Kultur i Burlöv och
Musik i Syd.
21: Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder kl. 18 i Stora
Sessionssalen, Medborgarhuset i Arlöv.
22: 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.
22: Måleriträff drop-in
Vi träffas och provar på olika tekniker. Ta med
ditt eget material eller köp på plats. Handledare
är Annlouise Lindberg. Ev. frågor till annlouise.
lindberg@burlov.se.
Möllegården kultur, Verkstan kl. 18-21.
24: Påsk-parad
På skärtorsdagen är alla påskkärringar och
påskgubbar välkomna till den årliga påskparaden
i Åkarp. Klockan 15 går vi tillsammans till Harakärrsgården där det bjuds på fika, sedan hjälps
vi åt att klä påskriset och leker ägglekar på Möllegården kultur. Varma kläder rekommenderas.
Möllegården kultur kl. 15.
29: Handarbetskafé drop-in
Vi träffas, har kul och låter oss inspireras av
varandra! Du kan få hjälp och råd och kanske vill
du prova på något helt nytt. Handledare är Kikki
Körner-Krakau. Möllegården kultur, Kafé Charlotte
kl. 15-18.
30: Forskare berättar: Korsetter och krinoliner –
damkläder och deras baksidor under 1800-talet
1800-talets kvinnliga mode startade med tunna,
kortärmade, urringade batistklänningar som bars
praktiskt taget utan några underkläder alls och
gick via tjocka, höghalsade, långärmade klänningar med lager av tunga ylleunderkjolar till att
sluta med en snäv, insnörpt dress som det knappt
gick att röra sig i. Och under detta fanns så gott
som hela tiden hårt åtsnörda korsetter. Hur stod
de ut, kvinnorna? Och varför ställde de upp på
detta fruktansvärt obekväma mode? Föreläsare
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är Birgitta Berglund, universitetslektor i engelska
vid Lunds universitet. Åkarps bibliotek kl. 19.
Arr: Arlövs bibliotek, Lunds universitet.
31: Agatha Christie – Queen of Crime
Karin Thorsvad, Christiefrälst sedan 40 år, håller
ett humoristiskt föredrag om deckardrottningen
nummer 1. Några ledtrådar är Wagner, äpplen,
barnramsor och arbete på apotek… Upplev Agatha
Christie som du aldrig upplevt henne förr. Föranmälan bibliotek.arlov@burlov.se eller 040-625 62
74. Arlövs bibliotek kl. 18.30. Arr: ABF Burlöv och
Arlövs bibliotek.

APRIL
2: Familjelördag på Möllegården kultur
För två år sedan gjorde Dan Bornemark succé när
han turnerade runt i kommunens förskolor, och
nu är han här igen med en härlig musikföreställning för alla åldrar. Föreställningen börjar kl. 14.
Skapande och pyssel i Verkstan hela dagen. OBS!
Begränsat antal platser, biljetter 40 kr/vuxen och
10 kr/barn, säljs på Möllegården kultur och Arlövs
bibliotek fr.o.m. den 1 februari. Möllegården
kultur kl. 13-16.
5: Bokcafé: tema ”Olycklig kärlek”
Är du mellan 13-16 år och gillar att läsa och/eller
behöver tips på nya böcker? Då ska du komma på
Bokcafé där vi fikar, pratar om böcker och tipsar
varandra om nya. Alla som kommer får med sig
en bok i present med sig hem. Åkarps bibliotek kl.
14.15.
5: Babycafé: sjung med ditt barn
Babygung med musik och sång av och med musikpedagogen Anna Cederquist. Fika och träffa andra
nyblivna föräldrar. För barn 0-2 år med föräldrar.
Arlövs bibliotek kl. 10. Arr: Arlövs bibliotek, ABF
Burlöv.
5: Måleriträff drop-in
Vi träffas och provar på olika tekniker. Ta med ditt
eget material eller köp på plats. Handledare är
Annlouise Lindberg. Ev. frågor till annlouise.lindberg@burlov.se. Möllegården kultur, Verkstaden
kl. 18-21.
7: Författarkväll: Kärlek bortom tiden i skånsk
dystopi
Sofie Berthet, boende i Åkarp, gav hösten 2015 ut
Dimensioner, första boken i trilogin om Nova. Sofie
berättar om hur det kom sig att hon började skriva
och varför det blev en skånsk dystopi. Det kommer
också att handla om kreativitet, inspiration och
världars undergång. Entré: 80 kr (40 kr för medlem
i Bibliotekets vänner) inkl. lätt förtäring. Föranmälan: 040-625 66 76 eller bibliotek.akarp@burlov.
se. Åkarps bibliotek kl. 19. Arr: Åkarps bibliotek,
Bibliotekets vänner och ABF Burlöv.
10: Prova på: Tälj i färskträ och plankor
Lär dig grunden i att tälja under ledning av Ulrika
Kretz. Alla är välkomna för att sitta ner och karva
på sin egen nivå. Kostnad inkl. material 150 kr.
Föranmälan på tfn: 040-625 63 70 el. e-post: kikki.
korner-krakau@burlov.se. Möllegården kultur,
Verkstan kl. 12-16.
11: Forskare berättar: Valblindhet - Vad vi inte
vet om våra val
Vår forskning ifrågasätter om vi vet varför vi gör val
i vardagen och att vi ibland inte ens vet vilka val
vi gjort. Föreläsningen hålls av Sverker Sikström,
professor i kognitiv psykologi vid Lunds universitet.
Arlövs bibliotek kl. 19. Arr: Arlövs bibliotek, Lunds
universitet.

12: Babycafé: sjung med ditt barn
Babygung med musik och sång av och med musikpedagogen Anna Cederquist. Fika och träff a andra
nyblivna föräldrar. För barn 0-2 år med föräldrar.
Ingen föranmälan. Åkarps bibliotek kl. 10.
Arr: Åkarps bibliotek, ABF Burlöv.
12: Filmklubb – Taikon
De självbiografiska böckerna om Katitzi gjorde Katarina Taikon till en av våra mest lästa och älskade
författare. Arlövs bibliotek kl. 14.
12: Handarbetskafé drop-in
Vi träffas, har kul och låter oss inspireras av varandra! Du kan få hjälp och råd och kanske vill du
prova på något helt nytt. Möllegården kultur, Kafé
Charlotte kl. 15-18.
16: Klädbytardag
Naturskyddsföreningen anordnar sin årliga nationella klädbytardag och Möllegården kultur hänger
på. Second hand är både miljösmart och kul.
Klädbytardagen är en rolig, social och helt gratis
aktivitet som ger konkret miljönytta. Livet på kläderna förlängs och vi bidrar till en bättre miljö. Ta
med max fem plagg (hela och rena), lämna in och
byt till dig lika många. Både barn- och vuxenkläder
välkomnas! Möllegården kultur kl. 12-16. Arr:
Naturskyddsföreningen och Kultur i Burlöv.
17: Familjekonsertserie ”Korv och jazz” – Dr Jazz
En föreställning som bygger på kontakt mellan
artister och publik med Per Thornberg (saxofon,
piano), Annika Davidsson (saxofon, sång, slagverk),
och Fredrik Davidsson (trumpet, piano, slagverk)
OBS! Begränsat antal platser, biljetter 50 kr/vuxen
och 10 kr/barn (korv ingår), säljs på Möllegården
kultur och Arlövs bibliotek fr.o.m. den 1 februari.
Möllegården kultur kl. 14. Arr: Kultur i Burlöv och
Musik i Syd.

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
Sverige har en anrik och intressant seriehistoria
som sträcker sig över århundranden och omfattar allt från enkla skämthistorier till intrikata
serieromaner. I den här utställningen presenteras
hela den spännande historien – från 1700-talets
konstnärliga experiment till 2000 – talets svenska
serieunder. Utställningen »Sveriges seriehistoria« arrangeras av Seriefrämjandet och Svenskt
Seriearkiv och är en del av projektet Framtidens
seriearkiv. Projektet stöds av Lunds kommun,
Framtidens Lund och Malmö stad.
4 okt 2015 - 27 mars 2016
Repslagare & 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?
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.
Foto av påskfjädrar på omslaget: www.flcikr.com/SusanneNilsson

Nytt projekt för att hjälpa ungdomar in på
arbetsmarknaden
Den 16 februari öppnade projektet PEAK
sin verksamhet på Hantverkaregatan 16 i
Arlöv. Satsningen innebär att olika aktörer
samverkar för att hjälpa ungdomar mellan 15-24 år som befinner sig långt från
arbetsmarknaden. Tanken är att ungdomarna ska få en väg in i samhällslivet med
utgångspunkten i individens intressen,
behov och förutsättningar.
PEAK är ett ungdomsprojekt som medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden, Burlövs kommun och
Arbetsförmedlingen. PEAK står för Ungas
Påverkan och Egenmakt genom Aktiv
Kraftsamling.

Samarbete för toppresultat
Fyra stora samarbetsparter bygger
grunden i PEAK: Burlövs kommun (projektägare), Arbetsförmedlingen i Arlöv,
Folkhögskolan Hvilan och Uppsök Sverige
(Malmö). Idén är enkel – att samla krafterna i kommunen för att stötta ungdomar i studier och arbetssökande; så att
ungdomarna kan nå sitt toppresultat,
sin ”peak”.

Mötesplats för att stärka
ungdomar
PEAK är en mötesplats där ungdomar
har möjlighet att få information och stöd
från de olika verksamheterna på ett och
samma ställe. I samverkan satsar vi på
att stärka ungdomarnas delaktighet och
förmåga att påverka sitt eget liv.

PEAK är ett samarbete mellan arbetsmarknadseneheten, vuxenenheten, Komvux, gymnasieenheten och ungdomsgruppen i Burlövs kommun samt Arbetsförmedlingen Arlöv och Folkhögskolan Hvilan.

– Vill vara med och påverka och, om möjligt, förändra, säger 23 årige Niklas Alm
från Åkarp, som är deltagare i PEAK och
unga referensgruppen.

Tillsammans med näringslivet och
ideell sektor
– Jag tycker det är självklart att jag som
har lång arbetslivserfarenhet och anställt
många personer genom åren delar med
mig av mina erfarenheter till dem som
står långt från arbetsmarknaden. Jag
hoppas att många företag och företagsledare kommer stötta PEAK i deras viktiga
projekt, säger Thorbjörn Falk, Svensk
Direktreklam, platschef Malmö Norra/
Innerstad.

PEAK startade den 1
september 2015 och
kommer att pågå
till och med den 31
augusti 2018. Ett
speciellt fokus ligger på ungdomar
som varken arbetar eller studerar.
Mer än 10 % av ungdomar i Burlövs
kommun i åldern 15-24 år varken
arbetar eller studerar (Temagruppen Unga i Arbetslivet). Denna
andel ligger bland de högsta i Sverige och Skåne. Många ungdomar
saknar arbetsmarknadskunskap och
har aldrig fått inblick i arbetslivet.

OS-satsning på
Burlövsbadet
Visste du att det tränas för fullt på Burlövsbadet inför sommarens olympiska spel i
Rio de Janeiro, Brasilien?
Bassängen är en av endast tre 50-metersbassänger i Skåne och erbjuder så
bra träningsmöjligheter att de skånska
elitsimmarna har valt att lägga sin träning
här. Hittills är det Louise Hansson (längst
till höger på bilden) som har kvalificerat
sig för mästerskapet.
På bilden syns från vänster:
Sophie Hansson, Magdalena Kuras,
Christoffer Carlsen, och Louise Hansson.
Frånvarande: Ida Marko-Varga.
33

En vanlig dag på Komvux och gymnasieenheten
I den gamla skolan närmast Lundavägen
i Arlöv har elever har fått undervisning i
över hundra år. Skolbyggnaden stod klar
1906 och hette då Arlövs högre folkskola.
Allt eftersom utbildningsverksamheten i
Sverige har utvecklats har också skolans
verksamhet förändrats. I dag utnyttjas
den äldsta av skolbyggnaderna av det
som i Burlövs kommun kallas för gymnasieenheten och Komvux.

Administration av elever i andra
kommuner
Gymnasieenheten ansvarar för administrationen för alla burlövsbor som läser
gymnasiet i en annan kommun. Det finns
inga gymnasieskolor i Burlövs kommun,
men däremot olika typer av introduktionsprogram. Dessa är till för elever som
inte har den behörighet till vidareutbildning på nationella program som de önskar. Detta kallas Individuella programmet.

Läsa upp betyg för nya
utmaningar
Komvux bedriver grundläggande eller
gymnasial utbildning, i huvudsak inom
ämnena svenska, samhällskunskap, engelska och matematik på grundskolenivå.
Eleverna som studerar inom ramen för
Komvux måste vara minst 20 år. På de
gymnasiala kurserna kan eleven läsa upp
enskilda betyg eller hela kurser.

Svenska, men ofta fler ämnen
Inom ramen för Komvux finns det även
Svenska För Invandrare, SFI, som är till för
personer som har fått uppehållstillstånd i
Sverige och är bosatta i Burlövs kommun.
För närvarande är det cirka 400 elever
som läser svenska på Komvux. Många av
dessa elever passar även på att läsa andra
ämnen, som engelska och matematik.
Allt för att få med sig mer kompetens och
utbildning inför det liv man nu har startat
i Sverige som nybliven medborgare.

Förberedelseklass
För de som är under 20 år är Burlövs
kommun skyldiga att erbjuda skolgång.
Är man uppväxt i Sverige går man i grundskolan eller i ett gymnasium. Personer
som nyligen har kommit till Sverige och
som är yngre än 16 år går i förberedelseklass inom grundskolan och flyttas sedan,
när kunskapsnivån är tillräcklig, över till
en grundskoleklass.
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Gymnasieenheten
För personer mellan 16 och 20 år
finns det ett par olika program inom
gymnasieenheten. Eleverna som går
på gymnasieenheten är antingen
nyanlända som flytt till Sverige eller
så har man redan fått uppehållstillstånd. Det finns också elever vars
föräldrar har flyttat för att jobba och
har tonåringar med sig. Majoriteten
är dock ensamkommande flyktingar.
Bland eleverna idag dominerar unga
ensamkommande män från Afghanistan, men det finns även elever
från Albanien, Eritrea, Makedonien,
Polen, Somalia och Spanien.

Blandade klasser ger bäst resultat
För närvarande finns det sex klasser för
Språkintroduktion, som är det vanligaste
programmet. Eleverna studerar normalt
sett under två år, ibland längre beroende
på utbildningsbakgrund. Klasserna är
blandade med elever som är nyanlända
asylsökande och elever som redan har
fått uppehållstillstånd. Tillkommer nya
elever under pågående termin placeras
de i den grupp som är mest lämplig för
dem. Skolan ser det som en fördel att
blanda nytillkomna elever med dem
som varit hos oss längre. Nyanlända lär
sig snabbare av mer erfarna elever. Det
gäller inte bara de rutiner och regler som
finns utan också rent kompetensmässigt. Elever med kortare skolbakgrund
får draghjälp och stöd av de elever som
kommit längre i sin utbildning.

En vanlig dag på
gymnasieenheten
Gymnasieenhetens vardag skiljer sig inte
nämnvärt från andra skolors. De första
lektionerna börjar 08:30 och man har
schema där man i huvudsak läser svenska,
men även matematik, engelska, samhällsorienterade ämnen, idrott och bild.
Undervisningen är förlagd terminsvis
precis som vanliga grund- och gymnasieskolor. Eleverna är oftast schemalagda till
15-tiden.
De läser för att få betyg i främst svenska
årskurs nio, det vill säga de ska nå samma
kompetens som en grundskoleelev har
inför gymnasiet.
Målet är att eleverna ska gå på gymnasieenheten i två år, men här finns även
elever som klarar utbildningen inom ett

år. Normalt är att man avslutar sina studier vid vårterminen för att utan avbrott
kunna fortsätta studera vidare när den
nya hösterminen börjar. Alla fortsätter
inte vidare till gymnasiet, det finns ju andra vägar att bygga på sin utbildning och
kompetens för att så småningom komma
ut i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledare stödjer varje elev individuellt för att
det ska bli så bra och rätt som möjligt.

Projekt för att minska avhopp i
gymnasieskolan
Ett separat projekt, som Komvux i Burlövs
kommun driver inom ramen för kommunförbundet i Skåne och övriga regioner i
ett ESF-projekt, heter Plug In 2.0. Syftet
med projektet är att stärka skolanknytningen och minska avhopp i gymnasieskolan.
Tanken är att jobba förebyggande och att
elever ska arbeta fram en personlig målsättning för sina studier och sitt framtida
liv. De ska också få kunskap och insikt om
vilka möjligheter som finns.
Burlövs kommun ansökte om att få vara
med i projektet, delvis för att snabba på
och utveckla integrationsarbetet, men
också för att utveckla och ytterligare förbättra skolans arbetssätt och resultat.
Burlövs kommun bidrar med den kunskap
och erfarenhet som finns i verksamheterna. Samtidigt kommer värdefulla lärdomar från andra deltagande kommuner
som förbättrar verksamheten ytterligare.

Framtidsverkstaden
Den metoden som Burlövs kommun
bidrar med i projektet kallas för Framtidsverkstaden. Den innebär att eleverna en
gång i veckan är i ”verkstaden”, där de får

Komvux fortsättning...
lära sig allt om hur det svenska skol- och
utbildningssystemet fungerar, hur man
tar sig vidare och vilka olika utbildningsvägar och yrken det finns.
Med framtidsverkstaden blir det mycket
gruppvägledning, studiebesök på arbetsplatser, yrkeshögsskolor eller universitet
samt besök hos representanter från olika
yrkeskategorier.
Framtidsverkstaden är en mycket uppskattad del av studierna inom gymnasieenheten.

Vad händer när eleverna lämnar
gymnasieenheten?
Som på alla skolor blir eleverna klara med
sin utbildning eller får avsluta utbildningen av något annat skäl. Elever som
bor på så kallade HVB-hem och som fyller
18 år lämnar skolan för att flytta till ett
vuxenboende på andra orter i Sverige och
fortsätter sina studier där. Andra elever
bor kvar i kommunen men lämnar för
vidare studier i närområdet.

Vill du hjälpa till på något sätt?
Vi är många som känner att vi gärna vill
göra något nu när så många ensamkommande ungdomar och andra nya svenskar
har kommit till Burlöv. Men det är inte
alltid så lätt att veta hur. Därför har personalen på biblioteken i Burlöv tagit fram en
möjlighet för dig att erbjuda din hjälp.
Det kan till exempel vara att hjälpa
någon att träna på svenska spårket, vara
läxhjälp, träna på bokstäverna eller något
annat. Detta kan ju sen ske på biblioteket
under öppettid.

Språk, kultur och integration
Din insats kan också vara att erbjuda
någon att komma hem på kvällsmat i
din familj, eller följa med på en utflykt
någonstans. Kom gärna med egna idéer!
Inga pengar får vara inblandade och det
ska handla om språkträning, kultur och
integration. Det kan vara en engångshändelse eller återkommande möten.

Ibland kommer gamla elever på besök
och berättar om fortsatt positiv utveckling, vilket personalen på skolan alltid
tycker är glädjande att höra. Sedan finns
det också elever som får avslag på sin
asylansökan, och måste då lämna Sverige
och slutar på skolan av den anledningen.

Biblioteket i Arlöv

Anslagstavla på biblioteket i Arlöv
På Arlövs bibliotek kommer det att finnas
en anslagstavla för ”SÖKES” och ”FINNES”.
Kom in och prata med personalen om
vad du kan hjälpa till med så formulerar
vi ett upprop till anslagstavlan. Biblioteket
förmedlar kontaktuppgifterna, så de syns
inte på tavlan.
Känner du någon som skulle ha glädje av
något av detta så uppmana personen att
komma in på biblioteket, så sätter vi upp
ett upprop under SÖKES.

Bild:www.freeimages.com/ilker

Intensivt arbete med färdigställandet av nya Svenshögskolan
Byggandet av nya Svenshögsskolan är
inne i en mycket intensiv period. Sedan
byggkonkursen förra sommaren har ett
avtal blivit klart med en ny byggentreprenör, Stråheds i Anderslöv AB, för slutförandet.

Färdigt i augusti
I början av augusti ska skolan vara inflyttningsklar. Lärare och övrig personal ska
förbereda skolstarten i mitten av augusti,

då alla elever börjar det nya läsåret i nya,
fräscha lokaler. Rivning av gamla skolan
kommer att göras under sommarlovet
och utemiljön färdigställs under hösten.

Ett 30-tal olika underentreprenörer
jobbar nu intensivt med att göra klart
storkök, sporthall, lås- och inpasseringssystem, plattsättningar med mera.

Pressat tidsschema
- Normalt sett är ett pressat tidschema en
tung utmaning, men vi ser mycket positivt
på det, berättar fastighetschef Lars Andersson.
Runt den 1 juni ska byggnaderna vara
klara för slutbesiktning och nu jobbar
verksamheten med att beställa möbler
och inredning som ska levereras under
sommaren.
5

AKTUELLT
KF beslutade 2016-02-29






Kommunfullmäktige fattade beslut i
fyra ärenden som rör utbyggnaden till
fyra järnvägsspår genom Burlöv, bland
annat en tilläggsbeställning på utbyggnadsprojekt som kommunen ska göra
i samband med Trafikverkets arbeten,
t.ex. utbyggnad av Lommavägen (framför Medborgarhuset i Arlöv) och Kronetorpsvägen, breddning av Alnarpsvägens bro över järnvägen och utbyggnad
av Åkarpsdammen.
Fullmäktige beslutade beslutade också
om rivning av fuktskadade delar av
Södervångsskolan.
År 2013 beslutade fullmäktige att sälja
kommunens fastighet Glimminge Plantering i Båstads kommun som bland
annat används till barnkoloni och uthyrning. Förslaget gavs i en motion av
Lars-Anders Espert (SD). Fullmäktige
har nu beslutat att upphäva beslutet,
och därmed inte lämna Glimminge
Plantering till försäljning. Ett e-förslag
om att behålla Glimminge blev därmed
också bifallen.

Fastighetsägare

Tänk på att sopa upp gruset som du använde under vintermånaderna så att du
håller rent gångbaneutrymmet utanför
din fastighet.

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.

Kontakt

Har du frågor går det bra att mejla till:
stadsnat@burlov.se.
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Guldsöndag 8 maj!

Stipendier
Nu söker vi kandidater till stipendierna
som kommer att delas ut på Guldsöndagen den 8 maj. Passa på att nominera
någon som du tycker är välförtjänt.

Idrottare

GULDSÖNDAG

Precis som förra året blir det Guldsöndag på Möllegården kultur i Åkarp. Årets
evenemang 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
• aktuell föreläsning
• aktiviteter för alla åldrar
• korvgrillning
• fri entré

Rösta på årets företagare

Från och med den 7 april kan du rösta
fram årets företagare i Burlövs kommun. Gå in på www.burlov.se/aretsforetagare och rösta på din favorit.

Varje vecka
måndagar: musik

Stefan Lindhe underhåller med sin
gitarr. Kl. 17-20.

tisdagar: kreativitet

Gör smycken, scrapbooks mm. Symaskiner finns. Fri handledningen men du
står själv för material. 14.00-15.30.

onsdagar: engelska

Engelska för nybörjare. Prata och träna
engelska. Kl. 14.00-15.30.

Stipendiet till aktiva idrottsutövare delas
ut som stöd och uppmuntran och för
förkovran till personer som är bosatta
i, eller har stark anknytning till, Burlövs
kommun.

Föreningsledare

Stipendiet till föreningsledare delas ut
som stöd och uppmuntran och förkovran
till personer verksamma i föreningar inom
Burlövs kommun.

Kulturstipendium

Stipendiet 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 mantalsskriven i Burlöv eller ha nära anknytning till kommunen.
Posta ditt förslag senast
den siste mars till:
Kultur- och fritidsnämnden, Burlövs kommun, Box 53, 232 21 Arlöv eller
e-post: burlovs.kommun@burlov.se.

Klädbytardag
Klädbyte 19 mars 13.00–16.00.
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.
13.00–14.00 Inlämning av kläder.
14.00–14.30 Njut av livemusik och god
fika till ett bra pris.
14.30–15.30 Hämtning av kläder.

torsdagar: lätt svenska

Under dagen - Lär dig att skapa japanska tygblommor. ”Tsunami kanzashi”
workshop med designern Adrienn Gorgenyi.
Materialkostnad 20 kr.

Alla aktiviteter är gratis.

ABF Burlöv,
Dalbyvägen 25 i Arlöv
Telefon: 040 – 35 24 00,
e-post: info.burlöv@abf.se

onsdagar: stickning

Ta dig an dina stickprojekt i gott sällskap
av andra entusiaster. Kl. 13-15.
Språkcafé. Vi pratar och tränar nybörjarsvenska. Kl. 14.00-15.30.

Är du kvinna 50+ och bosatt i Burlöv?
Känner du att du vill komma ut och röra på dig lite, skratta och få nya vänner? Vill
du prova på olika aktiviteter och lära dig laga god & nyttig mat tillsammans med
andra?
På kursen Senior Sport School kommer
du att få möjlighet att prova på olika
aktiviteter och delta i en studiecirkel med
fokus på hälsa och glädje.
Du får även ta del av utbildning i hjärtoch lungräddning (HLR), senior power
styrketräning och delta i en praktisk
matlagningskurs.
Under 12 veckor kommer ni att träffas
två gånger i veckan.
På tisdagar kommer ni att ha någon form
av föreläsning eller tematräff och torsdagar kommer ni att ha någon form av
fysisk aktivitet.

VILL DU ATT
FRAMTIDEN SKA
VARA LJUS?

SLÄCK
LÖRDAG 19 MARS
20.30–21.30

Start för kursen: 29 mars klockan 10 -12.
Plats: Burlöv
Deltagaravgift: Gratis.
Vi har platser kvar på denna kurs i Burlöv och söker nu deltagare.
Är du intresserad och vill veta mer om Senior Sport School eller anmäla dig?
OBSERVERA: Begränsat antal platser, ”först till kvarn gäller!”
Julia Hamre (samordnare): 0730-57 20 25,
Anmälan tas emot på: Julia.Hamre@outlook.com
Sista dag för anmälan: 20 mars 2016
Senior Sport School är en satsning i samverkan mellan Region Skåne, Skåneidrotten och Burlövs kommun. Syftet med Senior Sport School är att främja ett gott och hälsosamt liv.

Torsdag 14/4 kl 16.30–17.15 Arlöv,
Burlövsbadets parkering.
Tisdag den 10/5 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.

I Burlövs kommun deltar vi genom att
släcka belysningen på Kronetorps mölla
och även gatubelysningen i vissa kvarter.

Delta du också!
Då visar du att energi- och klimatfrågan
är viktig, och bidrar till att uppmärksamma frågan. Läs mer på wwf.se/earthhour

Var med på Burlövs miljödagar
22–23 april!
Foto: Andreas Offesson

Farligt avfall-bilen

Farligt Avfall-bilen
till Burlöv!

Läs mer på
wwf.se/earthhour

Burlövs kommunen ordnar olika aktiviteter i miljöns tecken, bland annat finns Återbruk
Burlöv och energirådgivare på plats. Samtidigt deltar vi i Håll Sverige Rents skräpplockarkampanj.
Aktiviteterna, utdelning av påsar med mera kommer att vara på stationer vid Burlövs
center i Arlöv och ICA Nära i Åkarp ca kl. 14 – 17 på fredagen och ca kl. 10 – 13 på
lördagen.

Hjälp till att plocka skräp — få cykelhjälm
Våra skolor och förskolor går i bräschen, men
privatpersoner, föreningar och företag kan också
delta genom att hämta material och lämna fyllda
sopsäckar på våra stationer i Arlöv och Åkarp. De
första som fyller en sopsäck får en cykelhjälm.
Du kan anmäla dig som skola, företag, förening
eller privatperson på www.hsr.se/2016 fram till 29
mars!
Mer information och länkar till anmälan finns på
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