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Dags för influensavaccinering
Humlemadskolan vann lästävling - för tredje året i rad!

AGENDA
NOVEMBER
19: ”Musikaliska intryck” utställning av Laith
Rashid Majid
Vernissage kl. 13.00-15.00. Laiths måleri är
färgstarkt, stilen kubistisk, han målar i akryl och
använder ofta symboler från sitt tidigare hemland
Irak. Hans måleri rör sig kring musikaliska intryck.
Laith bor numera i Arlöv. Utställningen pågår till
14 december. Arlövs bibliotek – Konsthallen. Arr.
Arlövs bibliotek och Laith Rashid Majid.
19 – 20: Julmarknad
Julmarknad med hantverkare av olika slag och levande underhållning! Håll utkik efter vår affisch!
Möllegården kultur kl. 12.00-16.00.
21: Kommunfullmäktige
Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl.
18.00.
21: Trygghetsvandring i nordvästra Arlöv
Samling utanför Medborgarhusets entré kl.
18.00. Anmäl deltagande till gatuchef Lone Åkesson, lone.akesson@burlov.se, telefon 040-625
69 67.
22: Filmklubb – The Danish girl
Filmen är baserad på den sanna historien om
den danska, transsexuella konstnären Lili Elbes
äktenskap med hustrun, Gerda. Arlövs bibliotek
kl. 14.00.
22: Handarbetskafé
Vi träffas och inspireras av varandra. Här kan du
få hjälp och tips eller kanske prova på något nytt.
Handledare Kikki Körner-Krakau. Möllegården
kultur, Kafé Charlotte. Drop-in kl. 15.00-18.00. Vi
slutar kl. 20.00.
24: Forskare berättar: I stormens öga – om
skvaller, rykten och medieskandaler
Etnolog och medieforskare Mia-Marie Hammarlin
berättar om sin forskning
om medieskandaler.
Föranmälan: 040-625 62
74 eller bibliotek.arlov@
burlov.se Arlövs bibliotek
kl. 18.00. Arr: Arlövs bibliotek, Lunds universitet.
28: Juristjouren
Gratis juridisk information
av juridikstudenter. Obligatorisk tidsbokning: 040625 62 74. Arlövs bibliotek kl. 16.00-18.00. Arr:
Arlövs bibliotek och Juristjouren i Lund.
Burlövstidningen
Ges ut av Burlövs kommun, 10 nummer/år, delas ut
till samtliga hushåll och företag i Burlövs kommun.
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29: Serietecknarsällskapet i Åkarp
Vill du lära dig att göra tecknade serier? Åkarps
bibliotek kl. 14.00-15.30.
29: Måleriträff
Vi träffas och har kul med olika måleritekniker.
Handledare Ann-Louise Lindberg. Ta med eget material eller köp genom kursledaren. Info: annlouise.
lindberg@burlov.se. Möllegården kultur, Verkstan.
Drop in kl. 18.00-19.00. Vi målar till kl. 21.00.
30: Julsmyg
Barn i olika åldrar inbjuds att delta på julsmyg! Ta
med ficklampa och följ reflexerna som finns längs
vägen och spåra upp tomtefar och tomtemor!
Kanske är det så att tomtefar eller tomtemor har
en överraskning om man hittar dem i vintermörkret! Julsmyget avslutas uppe vid Möllegården
där finns det möjlighet för barnen att gå en tipsrunda. Vidare kommer det att finnas försäljning av
glögg, pepparkakor samt korv med bröd. Hjärtligt
välkomna! Start på Åkarps bibliotek kl. 17.00,
avslutning på Möllegården kultur.

DECEMBER
1: Torsdagskonsert
Elever från Burlövs kulturskola spelar. Arlövs bibliotek kl. 18.30. Arr: Arlövs bibliotek och Burlövs
kulturskola.
1: Julbasar på Tågarpskolan
Vi säljer barnens julpyssel, hembakat, korv och
glögg. Fotbollsspelaren Pontus Jansson från Arlöv
har skänkt sin landskampströja till lotteri! Fiskdamm för barnen. Kl. 17.30 - 19.00.
1: Julpyssel
Kom till biblioteket och gör dina egna julkort, änglar, eller kanske en smällkaramell! Åkarps bibliotek
kl. 14.00-16.30. Arr: Åkarps bibliotek.
3: Familjelördag på Möllegården kultur
Julpyssel och julsagor på Möllegården kultur.
Möllegården kultur kl. 14.00-16.00. Arr: Kultur i
Burlöv.
3-4: Julstuga i hembygdsmuseet i Burlövs gamla
prästgård
Julstämning utan kommers och stress med ljusstöpning, nybakade gorån, senapstillverkning
och halmflätning mm. Julsånger och långdans.
Lekar och pyssel för barnen, kaffeservering med
glögg. Burlövs gamla prästgård, Burlövs by kl.
13.00-17.00. Arr: Bara härads hembygdsförening,
Burlövs Folkdansgille.
5: Julkonsert med kulturskolans elever
Insamling till Världens Barn. Arlövs kyrka kl. 18.30.
6: 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. 09.45.
Jubileumshöst: Alice i Underlandet 150 år!
Biblioteken i Arlöv och Åkarp firar att det är 150 år
sedan Alice i Underlandet gavs ut första gången.
Under två veckor, 30 november-14 december, kan
du ta del av en Alice i underlandet -utställning, och
en tipsrunda med fina priser!

7: Alice i Underlandet
Följ med Alice när hon jagar den vita kaninen och
hamnar i Underlandets
fantastiska värld. En tidlös
tecknad klassiker från
1951 som alla i familjen
kommer att älska! Arlövs
bibliotek kl. 16.00.
7: Läslusta på Åkarps bibliotek
Lästips, musik, glögg och saffranskrans.
Föranmälan 040- 625 66 76 eller bibliotek.akarp@
burlov.se Åkarps bibliotek kl. 19.00. Arr: Åkarps
bibliotek och Bibliotekets vänner.
14: Julpyssla på biblioteket
Gör dina egna julprydnader och presenter; tomtar,
julkort och smällkarameller. Arlövs bibliotek kl.
15.00-16.00.
17: ”Skånska landskap” fotoutställning av Yanlun
Peng
Vernissage kl. 13.00-15.00. ”Den här utställningen
är ett uttryck för min kärlek till det skånska landskapet. Skåne är vackert på olika sätt under olika
årstider, och jag försökte fånga de vackra bilderna
som jag har sett genom mina ögon”- Yanlun.
Arlövs bibliotek – Konsthallen. Utställningen pågår
till 11 januari. Arr. Arlövs bibliotek och Yanlun
Peng.

UTSTÄLLNINGAR
MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Öppet:
ti–fr kl 11.00–16.00
lö–sö kl 12.00–16.00
Telefon: 040-625 63 70
28 oktober - 26 mars: Röd
Varför rullar vi ut röda mattan och var kommer
Falu rödfärg ifrån? Ofta förknippas den röda
färgen med starka känslor, kraft och energi och i
vår kultur symboliserar rött både kärlek och synd.
Hur ser det ut i andra kulturer? En utställning med
fokus på den röda färgens kulturhistoria. Möllegården kultur, Glashallen.
28 oktober - 8 janauari
Varför är tomten röd?
I årets julutställning får man veta hur den lille gråa
gårdstomten fick sin nya roll som jultomte med
röd luva, vitt skägg och julklappssäck.
Möllegården kultur, Glashallen.
16 juni 2016 -15 januari 2017
Jätten, vättar och annat oknytt
Nordens natur, med sina täta skogar och mörka
sjöar, är starkt förbunden med övernaturliga
väsen. I folktron var dessa en naturlig del av
vår värld och ett sätt att påminna oss om att ha
respekt för vår natur. I skogen kan man skymta
lyktgubbarnas sken, lockas av Näckens melodi och
höra vättarna tissla och tassla. Med i utställningen
finns illustrationer av Johan Egerkrans, författaren
bakom boken ”Nordiska väsen” och filtade figurer
av filtkonstnären Birgitte Krag Hansen.
Nationaldräktsaffären på Baltiska utställningen
Med föremål från Charlotte Weibulls samlingar
har vi återskapat Ingrid Anderssons monter från
Baltiska utställningen i Malmö 1914. I samarbete
med Charlotte Weibulls Vänförening.

Yrke: Gatuchef
Med över 100 olika yrken representerade är kommunen en bred arbetsplats.
För att visa på den stora spridningen
men också för att presentera kommunens olika verksamheter publicerar vi
därför artikelserien: Yrken i kommunen.
Lone Åkesson är ny chef för kommunteknik i Burlöv, som är kommunens gatu- och
parkavdelning. Hon ser fram emot att ta
sig an de projekt och utmaningar som
kommunen står inför.
Med mångårig erfarenhet av samhällsbyggnadsfrågor kommer Lone närmast
från en tjänst som planeringschef vid Kristianstads tekniska förvaltning C4 Teknik.
Tidigare har hon också varit biträdande
planchef vid stadsbyggnadskontoret i
Malmö.

Vad lockade med Burlöv?
– Att få vara med om utbyggnaden av
stambanan till fyra spår tvärs igenom
kommunen var nog det som lockade
mest. Det är ett gigantiskt projekt som
förstås Trafikverket har ansvaret för men

där kommunen har viktiga uppgifter och
egna stora ombyggnader. Både Arlöv och
Åkarp kommer att förändras. All fysisk
förändring i en kommun skapar möjligheter till utveckling och jag ser också
mycket fram emot att få vara med om att
bygga Kronetorpstaden till en hållbar och
attraktiv stadsdel.

Du har dragit dig allt mer mot den
tekniska verksamheten?
– Ja, efter många år på planeringssidan
tyckte jag att det var roligt och utmanande att ta steget till genomförandedelen.
Jag brukar beskrivas som en ”doer” och
det visade sig att jag passade bra på den
tekniska sidan. Då var steget till gatuchef
inte långt.

Vad är det första du ska ta dig
för?
– Jag ska förbereda nästa möte med
tekniska utskottet, och så håller vi på att
ta fram en plan för hur vi kan öka trafiksäkerheten vid skolorna. Dessutom ska
jag lägga tid på att lära känna alla mina
medarbetare.

Humlemadskolan vann lästävling - igen

Lone Åkesson

Vill du säga några ord om dig
själv?
– Jag är född i Köpenhamn och har sedan
11 års ålder bott i Malmö. Jag är sambo
och idag bor vi i Staffanstorp där vi trivs
bra. Jag gillar bilar, speciellt amerikanska sportbilar. Det är kul att det i Burlöv
finns ett kluster av bil- och bilrelaterade
företag.

Ny sajt för fiber

Nu lanserar vi stadsnätsportalen för
Burlövs Öppna Stadsnät. Stadsnätsportalen är en webbplats där du hittar aktuell
information om utbyggnadsplaner, pågående kampanjer och annat som du undrar
över gällande stadsnätet.

Beställ direkt på nätet
På stadsnätportalen kan du också beställa
anslutning av din villa direkt med hjälp av
BankID eller lämna intresseanmälan om
du bor i ett flerfamiljshus. Läs mer på:
www.burlov.se/stadsnat.
För tredje året i rad tar Humlemadskolan
hem segern i bibliotekets tävling Sommarboken. I år gick vinsten till åk 3, något som
firades med ett rejält tårtkalas.

sig, att sätta ord på sin kunskap och inte
minst upptäcka att de har en mottagare
för sitt arbete. Blir du nyfiken på bloggen
så kika in på humlisar.blogspot.se

Hemligheten bakom framgångarna är
både de duktiga läsarna och de engagerade pedagogerna som har arbetat hårt
för att väcka läslusten hos eleverna och
skapat förutsättningar för att läsningen
ska bli en naturlig del av deras vardag.

Klassens bokfavoriter

Egen blogg
Klassen har också startat en egen blogg
”Humlisar” där de berättar om sin skolvardag. Eleverna får öva på att uttrycka

Treorna har sammanställt en lista över
några av klassens bokfavoriter:
Kalle Skavank: Tavlan i tallskogen, Nelly
Rapp: Trollkarlarna i Wittenberg, Lasse
Majas detektivbyrå: Mumiemysteriet,
Fröken Spöke, Nelly Rapp: Sjöodjuret,
Försvunna brevet, Herr och Fru Slusk,
Dagbok för alla mina fans samt Dilsa och
kärleksmysteriet.

Informationsmöten om fiber
Tisdag 22 november för de som har
villa i område 1-3 i Åkarp och som
ännu inte anslutit sig till Burlövs Öppna
Stadsnät.
Torsdag 24 november extrainsatt
informationsmöte för villaägare i område 4-5 i Arlöv som inte hade möjlighet att delta på mötet den 11 oktober.
Anmäl dig till stadsnat@burlov.se
senast söndag 20 november. Båda
mötena äger rum kl. 18.30 i Stora Sessionssalen i Medborgarhuset i Arlöv.
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AKTUELLT
KF beslutade 2016-10-24
▪ Som svar på en motion från Ove

Johansson (MP), Kent Wollmér (S), Bo
Lindquist (V) och Fredrik Jörgensen (C)
om att inrätta en lokal barnombudsman och ett kommunalt barnpolitiskt
råd i Burlövs kommun, beslutade
fullmäktige att tillsätta en utredning av
förslaget.

Beställning av färd- Samovaren fyller 10
Familjecentralen Samovaren i Arlöv fyller
tjänst i samband
10 år måndagen 12 december. Välkomna
att fira med oss mellan kl. 13.00-17.00!
med jul och nyår
Vi bjuder på fika, ordnar aktiviteter för
barnen och historiska återblickar. Vi
välkomnar alla våra gäster med barn som
kommit genom åren.

▪ I juni 2011 beslutade fullmäktige att ur
olika aspekter låta analysera situationen på Vårboskolan och därefter
låta utarbeta en handlingsplan med
utgångspunkt från det så kallade
Nossebroprojektet. Med hänvisning
till att kommunen sedan flera år har
ett utvecklingsprogram som leder till
positiva resultat på skolan upphävde
fullmäktige det gamla beslutet.

▪ Fullmäktige upphävde också ett beslut

från 2011 om att utreda möjligheten
att erbjuda alla kommunens pensionärer som har hjälp eller mat från kommunen att äta på kommunens skolor.
Anledningen är bland annat att försök
med gemensamma måltider inte har
fallit väl ut och att ytterligare förfrågningar inte har inkommit. För äldre i
Åkarp finns möjligheten kvar att äta på
Harakärrsgården, och socialförvaltningen planerar en ny mötesplats i Arlöv.

▪ Fullmäktige antog en detaljplan som

medger omvandling av en kommunägd
yta i Burlövs egnahem, som idag är
planlagd som parkmark, till villatomter. Planen medger två bostäder som
fristående hus eller parhus om sammanlagt cirka 360 kvm. Husen ska vara
1-planshus. Planförslaget innefattar
också att hela Mimosavägen får användas som gata, där detaljplanen idag
anger bostadsändamål.

▪ Mats Lithner (L) har väckt en motion

om att införa gratis kollektivtrafik för
äldre pensionärer. Motionen kommer
nu att remitteras till olika instanser för
yttrande.

Behöver du färdtjänst till jul- och nyårshelgen? Beställ din resa i god tid, dock
senast 14 dagar innan önskad avresa.
Ringduvetaxi beställningscentral:
040-619 07 17 (OBS! Nytt nummer).

Dags för influensavaccinering
Samhällsorientering för dig som är ny i
Sverige
Den 9 november startar vaccineringen
mot årets influensavirus. Den är ofarlig
för de flesta men om du tillhör någon av
följande grupper kan det vara en bra idé
att vaccinera dig:
• 65 år eller äldre.
• har en hjärtsjukdom.
• har en lungsjukdom, som KOL eller
svår astma.
• har diabetes.
• har kraftigt nedsatt immunförsvar på
grund av sjukdom eller behandling.
• har kronisk lever- eller njursvikt.
• är mycket kraftigt överviktig.
• har en neuromuskulär sjukdom som
påverkar andningen.
• har flerfunktionshinder.
• är gravid.

Anhörigstöd vid missbruk

I grupp med professionella och anhöriga
som stöd erbjuder vi:
• Drop-in för stöd, råd, hjälp och
gemenskap.
• Medberoende? Karaktärsdrag och
mönster som verktyg att förstå sig
själv.
• Information, föreläsningar med mera.
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Var: Medborgarhusets matsal i Arlöv.
När: Onsdagar jämna veckor 18.30-20.30.
Kontakt:
Magnolian
Öppenvård
070-963 94 50

Riksdagshuset
Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen

Samhällsorientering är en kurs om
det svenska samhället för dig som
är ny i Sverige. Du får kunskaper om
dina rättigheter och skyldigheter, om
svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Kursen ger dig
viktig information - för en bra start i
Sverige!
Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna,
fråga och diskutera.
Kursen är gratis!
Anmälan:
Telefon: 040-625 65 38
040-625 65 32
E-post: komvux@burlov.se

Komvux Burlöv

