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AGENDA
OKTOBER
20: Kulturskolans vuxenkör ”HotLips” firar
20-års jubileum.
Konsert. Kl.18.30, Arlövs bibliotek.
22: Lördag på biblioteket
Kl. 13 Forskare berättar för barn: Vintergatan. Vi
lämnar jorden på en resa ut i rymden och lär oss
mer om galaxer, stjärnor och planeter.
Kl. 13-15. Vernissage ”Ta en paus”. Konstnärerna Lovisa Eklund och Josefin Snygg hälsar alla
välkomna in i sin samling av oaser. Utställningen
pågår till 16/11.
Kl. 14 Dansuppvisning och prova på med New
York Dance! Proffsiga dansare från dansstudion i
Lund visar en dansshow med olika populära dansstilar - street, hip hop, show dance etc. Efteråt
tid till mingel och prova på. Kul för alla åldrar!
Förfriskningar bjuds!
Allt på Arlövs bibliotek.
23: PROVA PÅ! Yllebroderi
Upptäck yllebroderiets möjligheter. Skånskt eller
grannlåtsbroderi, det är bara att välja. Kostnad
100 kr. Möllegården kultur, Verkstan kl. 12-16.
24: Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder kl. 18 i Stora
Sessionssalen, Medborgarhuset i Arlöv.
25: Handarbetskafé
Möllegården kultur, Kafé Charlotte. Drop-in kl
15-18. Vi slutar kl 20.
25: Föredrag: ”Järnåldersfolk med gröna fingrar
fann sista vilan utanför Åkarp”
Grävledare Aja Guldåker från Kulturen berättar
om fynden de gjort. Möllegården kultur kl. 18.30.
26: Rita och hitta på – Superhjältar
Vilka övernaturliga förmågor skulle du vilja ha? Är
du också trött på att ha underbyxorna innanför
kläderna? Vi tecknar och tänker kring superhjältar. För dig som är 7-18 år. Arlövs bibliotek kl. 16.
29: Krakel Spektakel – en rytmisk rymdbalett
En lekfull och humoristisk föreställning med
Teater Sagohuset, fritt efter Lennart Hellsings
konstnärskap, som bygger på lek med rytm, rörelse och fantasi! För barn från 4 år. Biljetter kan
hämtas på Arlövs bibliotek eller bokas på 040-625
62 74. Arlövs bibliotek kl. 14.
30: Jazzkafé med Marcos Cerutti med vänner
Marcos Cerutti från Burlöv gjorde ett bejublat
framträdande under årets Mölledag, som verkBurlövstidningen
Ges ut av Burlövs kommun, 10 nummer/år, delas ut
till samtliga hushåll och företag i Burlövs kommun.
Ansvarig utgivare
Elisabeth Marcusson tel: 040-625 60 00.
Redaktion
Representanter från samtliga förvaltningar samt
förtroendevalda.
Kontakt
Postadress: Box 53, 232 21 Arlöv.
Besöksadress: Kärleksgatan 6.
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Tidningen finns även som PDF-fil
på www.burlov.se/bt
Utgivningsdagar hösten 2016
17-18 november
15-16 december

ligen gav mersmak och som fick oss att inse att vi
snart kommer få höra mer av Marcos. Här får ni
ett gyllene tillfälle till just det. Möllegården kultur,
Kafé Charlotte kl. 13-16.
30: Diwali Fest
Dagen och kvällen bjuder bl.a. på Bollywooddansshow, indisk bazaar med försäljning av färgrikt och
vackert indiskt hantverk och även hennatatueringar. Indisk mat kan köpas och njutas på plats. Följ
MedVind på facebook för att veta mer!
www.facebook.com/medvind.burlov/.
Arlövs teater.

NOVEMBER
1: Måleriträff
Vi träffas och har kul med olika måleritekniker.
Möllegården kultur, Verkstan. Drop in kl 18-19. Vi
målar till kl. 21.
1 november – 29 februari: Vinterboken – för
vuxna
Läs fem - åtta böcker under fyra månader och få
en bok i present! Deltagarna får möjlighet att träffas och prata läsning under två tillfällen, den 10
januari och den 15 mars.
26 oktober-9 november:
Jubileumshöst: Roald Dahl 100 år!
Biblioteken i Arlöv och Åkarp firar att Roald Dahl
skulle ha fyllt 100 år. Under två veckor kan du ta
del av vår Roald Dahl-utställning, tipsrunda med
fina priser och så visar vi filmen Matilda som är
baserad på Roald Dahls bok med samma namn.
2: Filmklubb - Matilda
Historien om en fantastisk flicka, som råkar vara
ett geni och hennes kamp mot de värsta föräldrarna och den värsta rektorn man kan tänka sig.
Arlövs bibliotek kl. 16.
6: PROVA PÅ! Nunotovning
En teknik då man med såpa och vatten tovar ull
med tunt tyg. Föranmälan senast 2 november till
kikki.korner-krakau@burlov.se. Kostnad 100 kr.
Möllegården kultur, Verkstan kl. 12-16.
7: Juristjouren
Gratis juridisk information av juridikstudenter.
Obligatorisk tidsbokning: 040-625 62 74 Arlövs
bibliotek kl. 16-18.
8: Serietecknarsällskapet i Åkarp
Vill du lära dig att göra tecknade serier? Åkarps
bibliotek kl. 14.00 - 15.30.
8: Handarbetskafé
Vi träffas och inspireras av varandra. Möllegården
kultur, Kafé Charlotte. Drop-in kl. 15-18. Vi slutar
kl. 20.
8: Pärlor i bokutgivningen sedan 2006
valda av Yukiko Duke
Yukiko Duke är en av Sveriges mest omtyckta och
kunniga bokpresentatörer, känd från Gomorron
Sverige och tidskriften Vi läser. Så vem är bättre
lämpad att välja ut litterära pärlor från de 10 år
som har gått sen Arlövs bibliotek flyttade in i de
nya lokalerna? Missa inte detta tillfälle! Föranmälan: 040-625 62 74, biblioteket.arlov@burlov.se.
Arlövs bibliotek kl 18.30.
9: Filmklubb - Deadpool
Marvels skruvade anti -hjälte dyker äntligen upp.
Från 15 år. Arlövs bibliotek kl 17.

9: Ulf Ellervik: Den svåra konsten att leva
Hur länge är det möjligt för kemin att stå emot
döden? Ulf Ellervik är professor i bioorganisk
kemi vid Lunds universitet. 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.
12: Familjelördag ”Den modige lilla skräddaren”
med Banditsagor
Barnteater om den modige lilla skräddaren. Om
biljetter, se familjelördagen 1/10. Möllegården
kultur kl. 14.
15: 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.
15: Öppen visning av utställningen ”Jättar, vättar
och annat oknytt”
Välkommen att bekanta dig med ett antal kända
och mindre kända väsen ur den nordiska folktron!
För den som vill ta det säkra före det osäkra finns
därefter chansen att göra en egen trollpåse som
skyddsamulett mot allt det farliga. Passa även på
att se utställningen ”RÖD” och årets julutställning.
Hantverksbutiken håller öppet och vi bjuder på
kaffe/saft och bulle. Möllegården kultur kl. 16.
15: Måleriträff
Vi träffas och har kul med olika måleritekniker.
Möllegården kultur, Verkstan. Drop in kl 18-19. Vi
målar till kl. 21.

UTSTÄLLNINGAR
MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Öppet:
ti–fr kl 11–16
lö–sö kl 12–16
Telefon: 040-625 63 70
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.
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.
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.
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Illustrationen på omslaget av Osama Abdul Rahim och Ibrahim Heib, två deltagare i Ungdomsgruppens aktiviteter.

H ö s t l o v s a k t i v i te te r
Lördag 29 oktober

Torsdag 3 november

Krakel Spektakel – en rytmisk rymdbalett
En lekfull och humoristisk föreställning med Teater Sagohuset Lek med rytm, rörelse och fantasi!
För barn från 4 år. Biljetter kan hämtas på Arlövs
bibliotek eller bokas på 040-625 62 74. Arlövs
bibliotek kl. 14. Arr: Kultur i Burlöv och Arlövs
bibliotek.

FIFA 17, TV-spelsturnering!
Vinnaren får ett sportspel till valfri konsol. Vi
lottar ut ett tv-spel bland alla som deltar. För
alla mellan 9 -15 år. Föranmälan: 040-625 62 78
eller bibliotek.arlov@burlov.se. Arlövs bibliotek
kl. 11.00 - 16.30. Arr: Arlövs bibliotek, Ungdomsgruppen och ABF.

Måndag 31 oktober

Torsdag 3 november

Halloween-pyssel på biblioteket
Kom och gör din egen godiskista, eller varför inte
en fladdermus! Åkarps bibliotek kl. 14.30 - 15.30.
Arr: Åkarps bibliotek.

Skaparverkstad - tomtar och troll
I anslutning till vår utställning ”Jättar, vättar och
annat oknytt” så får du göra dina egna väsen i
lera eller annat material. Möllegården kultur kl.
13-16. Arr: Kultur i Burlöv.

Måndag 31 oktober
Baka din favoritkaka!
För dig som är 13-17 år. Aktivitetsgården Betan i
Arlöv Kl. 17-20. Arr: Ungdomsgruppen.

Gårdsrådets kväll
Kom och upplev en kväll som planeras av gårdsrådet. För dig som är 13-17 år. Aktivitetsgården
Betan i Arlöv kl. 18-23. Arrangör: Ungdomsgruppen.

Onsdag 2 november
Spökvandring i Åkarp
Vi ger oss ut på vandring bland spöken i Åkarp.
Spåra spöken, vinn priser! Från 7 år. Åkarps bibliotek kl. 17. Prisutdelning på Möllegården kultur
kl. 18. Arr: Kultur i Burlöv och Åkarps bibliotek.

Onsdag 2 november
Biljardturnering
För dig som är 13-17 år. Aktivitetsgården Betan i
Arlöv Kl. 17-20. Arrangör: Ungdomsgruppen.

10 kronor i inträde för
barn mellan 6 - 15 år!
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Tisdag 1 november

Filmklubb – Matilda
Med anledning av att författaren Roald Dahl
skulle fyllt 100 år visar vi hans historia om en fantastisk flicka, som råkar vara ett geni, och hennes
kamp mot de värsta föräldrarna och den värsta
rektorn man kan tänka sig. Arlövs bibliotek kl. 16.
Arr: Arlövs bibliotek.

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

ab

Fredag 4 november

Onsdag 2 november

31 oktober till 3 november mellan kl 11-14 är
följande aktiviteter igång. Alla aktiviteter är
gratis.

FIFA PS4-turnering
För dig som är 13-17 år. Ingen föranmälan. Aktivitetsgården Arken i Åkarp kl. 18-21. Arrangör:
Ungdomsgruppen.

Skriv spökhistorier tillsammans
med en författare!
Skriv om spöken, vampyrer, zombier, häxor eller
andra övernaturliga varelser tillsammans med
författaren och skrivpedagogen Sofie Berthet.
Fika ingår! Workshopen är gratis, men antalet
platser är begränsat. Från 8 år. Föranmälan: 040625 66 75 eller bibliotek.akarp@burlov.se. Åkarps
bibliotek kl. 13-15. Arr: Åkarps bibliotek och ABF.

Filmkväll
Vi bjuder på fika. För dig mellan 13-17. Aktivitetsgården Betan i Arlöv kl. 19-21. Arr: Ungdomsgruppen.

Burlövsbadet
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Tisdag 1 november

Torsdag 3 november

29/10-5/11

Halloweenmys
En kväll i halloweens tecken, kom gärna utklädd,
vi bjuder på fika! För dig som är 13-17 år. Aktivitetsgården Arken i Åkarp kl. 18.00 - 22:30. Arr:
Ungdomsgruppen.

Lördag 5 november
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1 - 2 november
Prova på tennis – Åkarp-Burlövs TK
Höstlovstennis för barn i åldrarna 4-13 år. Alla
är välkomna oavsett spelstyrka. Klubbens ledare
finns på plats hela tiden. Racketar finns till utlåning. Du kan välja en av dagarna eller båda. Kostnadsfritt. Begränsat deltagarantal, först till kvarn
gäller. Föranmälan: Senast söndag 30 oktober till
Stina 070 – 201 88 37 eller infomaster@akarpstk.
net. Åkarps Tennishall, (Stationsvägen, Åkarp, vid
Idrottsplatsen) kl. 11-12. Arr: Åkarp-Burlövs TK.

Konstnärligt höstlov
med B Art

Vi bjuder in en duktig konstnär & keramiker att
skapa med ungdomar (13-18 år). Aktiviteterna
äger rum vid Kronetorps mölla. Vi bjuder på
enklare lunch & fika. Kostnadsfritt deltagande,
först till kvarn. Anmäl dig till b.art.ungaskonst@
gmail.com så får du mer information. Följ B Art
på Facebook - www.facebook.com/b.art.ungas.
konst. Kronetorps mölla, Dalbyvägen 63. Arr:
Konstprojekt B Art.
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Badets
öppettider
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lördag
Söndag:

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

* Åldersgräns 18 år efter kl. 19.00
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Yrke: Arbetsledare för servicegruppen
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.
Göran Nilsson har jobbat nästan hela
livet inom speditionsbranschen men i takt
med att tempot blev allt högre och han
själv äldre kom han till en punkt där det
inte gick längre. På arbetsförmedlingen
frågade handläggaren om han kunde
tänka sig att hjälpa människor söka jobb
och på den vägen är det. Nu jobbar han
på arbetsmarknadsenheten med servicegruppen där de stöttar kommuninvånare som hamnat i långtidsarbetslöshet.
Servicegruppen är ett sätt för kommunen
att erbjuda invånare att komma ett steg
närmare självförsörjning.
Det är totalt elva personer som Göran är
arbetsledare för. En del av dem har aldrig
tidigare haft ett jobb. Arbetena som de
utför kan till exempel vara att köra matbil
i kommunen, putsa fönster hemma hos
pensionärer, klippa gräs och göra lite
mindre legoarbeten.

Känslan av att ha ett jobb
När du jobbar är du behövd och så får du
lön, säger Göran, men det handlar också
om ansvar:
– Som till exempel rutiner, att komma upp
på morgonen och att lära sig hålla tider.

De ska få in det tänket att det inte är ett
val när de vaknar på morgonen att stanna
kvar i sängen utan det första som de ska
tänka på är att komma till jobbet. För om
de inte är på plats så är det någon annan
som får göra deras arbetsuppgifter. För
så är det ju i hela arbetslivet. Om du går
hem så är det någon annan som blir drabbad, då är det någon annan som får rycka
in och jobba dubbelt och göra dina grejer
istället. Sedan ska vi också försöka få in
att när de är på jobbet ska de tänka på
jobbet först och främst.

Det viktiga jobbsökandet
Utöver sina arbetsuppgifter ska även
deltagarna söka jobb. Där hjälper Göran
och hans kollegor till med att skriva CV
och personliga presentationer, följa med
dem ut och söka arbetsträning på andra
företag och hjälpa dem vidare till jobb på
den externa arbetsmarknaden.

överallt som t. ex. att du inte ska skrika i
korridorerna om det finns andra människor där eftersom du då kan störa dem
och så vidare.

De oskrivna reglerna

Det bästa med jobbet

Göran tycker också att det här med
normerna är viktigt. Till exempel att inte
komma till en anställningsintervju med
mössan på, att se vårdad ut.
– En del kan komma i arbetskläder även
till en intervju men det är kanske inte det
som du ska göra utan du ska ha någonting
annat på dig. Alltså de här normerna som
är satta utan att man vet det, som många
tar för givet men som inte alla känner
till. De här osynliga reglerna som finns

Göran Nilsson är arbetsledare för servicegruppen

– Visst kan de sakerna bero på frustration men då är min uppgift att försöka
få dem till att inse att även om livet kan
vara tungt så finns det alltid en öppning
någonstans. För det finns vissa människor som behöver hjälp med att se den
öppningen och att komma fram till den.
Det bästa är att få hjälpa människor, att
försöka få dem att komma över tröskeln
och att komma vidare i livet. När vi lyckas
med det så känns hjärtat gladare!

Vandringar i den nya järnvägens spår
Den planerade starten för utbyggnaden
av stambanan från två till fyra spår är
hösten 2017. Därför anordnade Trafikverket och Burlövs kommun i början på
september promenader för kommuninvånarna där den nya järnvägen kommer att
byggas.
Promenaderna ägde rum en kväll i Arlöv
och en i Åkarp. Nästan hundra personer
deltog sammanlagt vid de båda tillfällena,
och de fick svar på sina frågor och funderingar av Trafikverkets och kommunens
personal på plats.

Vi vill veta vad du tycker
Under de fem år som bygget av järnvägen beräknas pågå kommer projektet att
påverka invånarna i kommunen avsevärt.
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Därför vill vi veta vad du
tycker! Vilka funderingar har
du idag om projektet men
även vilka åsikter som dyker
upp under projektets gång.

Referensgrupp
Med start hösten 2017 sätter
Burlövs kommun ihop en
referensgrupp där du kan vara
Från promenaden i Åkarp.
med och göra din röst hörd.
Det kostar ingenting att vara med och du
per år för att få reda på vad du tycker. Du
väljer själv hur du vill delta: genom mejlkan också skicka in dina kontaktuppgifter
eller telefonkontakt eller på något av de
till:
möten som vi kommer att anordna. Mejla
Burlövs kommun
dina kontaktuppgifter till: kommunikaKommunikationsavdelningen
tion@burlov.se eller gå in på www.burlov.
Box 53
se/medborgardialog och fyll i dina uppgif232 21 Arlöv
ter där så kontaktar vi dig cirka två gånger

Ungdomsgruppen vill bygga broar över generationsgränser
Ungdomsgruppen känner ett stort engagemang för att det ska gå bra för Burlövs
ungdomar. Malik Sesay och hans arbetsgrupp på tio personer gör skillnad! Med
unik kompetens och erfarenhet anordnar
de aktiviteter och en meningsfull fritid för
kommunens ungdomar.
Det är inte vanligt att fritidsgårdar i andra
kommuner, som jobbar med verksamhet
inom kultur och fritid, har den blandning
av kompetens vi har. Det menar Malik
Sesay, chef sedan 4 år för ungdomsgruppen. Han ser blandningen av fritidsledare
och fältsekreterare med utbildningar som
socionom, socialpedagog eller beteendevetare som mycket positiv.
I Vårboskolans och Dalslundskolans
lokaler erbjuds aktiviteter som är öppna
för alla. Populära kvällar kan ett 70-tal
ungdomar komma till en lokal.
I Pangeja i Svenshögsområdet är det olika
aktiviteter som man måste anmäla sig till.
Som exempel kan nämnas matlagning,
musik, dans, konst och måleri.
Det är tyvärr trångt många gånger i alla
lokalerna och personalen önskar mer
utrymme för sin verksamhet.

Program tas fram tillsammans
med ungdomarna
Ungdomarna involveras i programplaneringen, sen är det som alltid pengar
och resurser som avgör vilka aktiviteter
kommunen väljer att satsa på för en
meningsfull fritid för ungdomarna. Ett par
gånger om året anordnas läger. Många
föräldrar engageras för att dessa ska gå
att genomföras.

Engagerad personal en framgångsfaktor
Malik är en engagerad chef som tycker
att det bästa med jobbet är den positiva
feedback han och personalen får från
ungdomarna.
– Roligast är när man känner att ungdomarna mår bra och att det går bra för
dem!
I vår ”verktygslåda” finns olika program
som vi använder när någon tappar sugen,
behöver extra stöd eller vägledning för
att inte hamna i kriminalitet eller missbruk. Ungdomsgruppen finns som en
viktig resurs för ungdomarna under en
tid i livet då mycket ska falla på plats för
att det ska gå bra. Ungdomsgruppen kan

Tre av ungdomsgruppens ledare. Från vänster: Silvio Muñoz Zuñiga, Kito Shpendi och David Muñoz Zuñiga

jobba lite annorlunda jämfört med socialförvaltningens personal, som kanske
kommer in i ett läge när en ung människa
behöver en annan typ av hjälp.

Ungdomsgårdar för en meningsfull sysselsättning
Vi hör ibland att ungdomsgårdar inte
behövs, att vi kan stänga för de gör ingen
nytta. Jag blir förvånad över sådana
kommentarer när jag vet vad jag själv
och kollegorna jobbar med och vilken
betydelse vår verksamhet har för Burlövs
ungdomar, säger Malik.
– Oavsett om en ung person bor i Åkarp
eller Arlöv, så vill den inte sitta hemma
varje kväll, de vill ut och träffa kompisar
när de kommer upp i en viss ålder. Med
en planerad verksamhet hjälper vi ungdomarna att hitta en meningsfull sysselsättning tillsammans med jämnåriga.

– Det finns inget bättre än att bygga broar
och kontakter mellan människor, menar
Malik. Det är så vi tillsammans kan skapa
liv och rörelse men även trygghet och
närhet i Burlöv.

FAKTA | UNGDOMAR I BURLÖV
I Burlöv finns drygt 1 200 ungdomar i
åldern 13-18 år.
Kommunen har tre lokaler för ungdomsgruppens verksamhet. I Vårboskolan, i Dalslundskolan och Pangeja i
Svenshögsområdet.
Ett 50-tal ungdomar i genomsnitt
besöker ungdomsgruppen varje kväll.
Aktiviteter finns sex kvällar i veckan,
måndag till lördag.

Vi ställer krav, håller koll, är ett stöd samt
samverkar med föräldrar, skolan, polisen
och många andra för att nå bästa resultat.

Broar över generationsgränser
Malik kan förstå att många äldre kan
uppfatta ett gäng ungdomar som skrämmande. Känner man inte dem, så är de ju
främlingar med en helt annan livsstil än
de som kommit upp lite i ålder. Hans önskan och målsättning är att föra samman
ungdomar och äldre genom att anordna
gemensamma aktiviteter, till exempel via
en pensionärsorganisation eller annan
förening med vuxna.
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AKTUELLT
KF beslutade 2016-09-26
▪ Kommunfullmäktige behandlade en

motion av Mats Lithner (L) om att uppmuntra till kulinariska upplevelser i
Burlöv. Som svar på motionen gav
fullmäktige ett uppdrag åt kommunstyrelsen att utröna möjligheten att i
samverkan med näringsidkare
förstärka restaurangupplevelsen i
Burlövs kommun.

▪ Fullmäktige antog också en handlings-

plan mot våldsbejakande extremism.
Handlingsplanen syftar bland annat till
att förhindra att våldsbejakande
extremistmiljöer får fäste i samhället
samt att individer lockas till att delta i
dem.

▪ Fullmäktige antog en äldreplan för

2016–2020. Planen omfattar frågor
som rör samhällsplanering, tillgänglighet, boende, kultur och fritid, kollektivtrafik, medborgerligt deltagande och
inflytande, kommunikation och teknik
samt vård och omsorg. Äldreplanen ska
säkerställa att äldres behov, intressen
och inflytande beaktas i kommunens
olika verksamheter och planering.

▪ Två exploateringsavtal, med Obos Mark
AB och Götenehus AB, godkändes.
Avtalen gäller området Trädgårdsbyn i
norra Åkarp.

Kulturfest på
Havrens förskola

På Havrens förskola i Arlöv har de varje
år en kulturfest. Pedagoger, föräldrar och
barn träffas för att äta olika kulinariska
läckerheter från många länder i världen. I
år fanns även kulturpedagogerna Kristina
Helgesson och Marie Sehlin med för att
leda en musikalisk ringdans med sånger
från hela världen. Glädjen och engagemanget gick inte att ta miste på!

FÖRETAG & NÄRINGSLIV
1/11 Kommunalrådslunch på
Lillgården.
Nätverka över en trevlig lunch!
1/11 för företagare i Stora Bernstorp
Nu fortsätter vi vårt arbete för att
förbättra närmiljön för ett bättre
företagsklimat. Inbjudan kommer via
e-post.

Visste du att du kan söka utbildning
hos oss året runt? Och ofta få en
studieplats inom en månad?

10/11 På platsen möte: Microbus
Utbyte och nätverkande.
19/11 Julavslutning
Julavslutning för näringslivsåret i
Burlöv 2016 hos Sunnanå Production.
En kväll med trevligheter för företagare. Startar kl. 18.15.
Starta eller utveckla företag?
Boka rådgivning med Thomas
Önnevik, vår lokala rådgivare i Burlöv.
Lediga datum på förmiddagarna:
18, 19, 25, 26 oktober
2, 3, 21, 28, 29 november

Kika i vår kurskatalog på
burlov.se/komvux eller kontakta oss
för mer information om t ex kursutbud och kursstarter.
Ring 040 - 625 65 33 eller maila till
komvux@burlov.se. Du kan också gilla
Komvux Burlöv på Facebook för att få
den senaste informationen.

Ring Thomas: 070 - 672 21 49

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

Välkommen till
medborgarkväll!

Tema: Ett tryggare Burlöv

Kontroll av gatubelysningen

Nu kommer hösten och mörkret! Kraftringen kommer under v 40-43 se över
belysningen i kommunen.

Burlövs kommun har avtal med Kraftringen som innebär att inför varje vintersäsong går de igenom kommunens alla
belysningsstolpar och åtgärdar de som
inte fungerar. Allt för att du ska känna dig
trygg och komma fram säkert när du är
ute i mörkret.

• Så arbetar Polisen
• Ungdomsgruppen
• Det gör kommunen

Arbetet beräknas pågå under veckorna
40-43, alltså med början den 3 oktober.

Var: Biblioteket i Arlöv

I det område Krafringen jobbar tänds all
gatubelysning dagtid, för att de ska se
vilka lampor som behöver bytas. När de
är klara släcks belysningen. Område för
område gås igenom tills översynen är klar.

När: 10/11 2016, kl. 18.30 – 20.00
Kontakt: burlovs.kommun@burlov.se
Vi bjuder på förfriskningar!
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Komvux

Så ser de över belysningen

Burlöv på 20:e plats i Svenskt Näringslivs
nationella ranking
Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i de svenska kommunerna,
och nu har det senaste resultatet kommit.
Burlövs kommun klättrar åtta placeringar
och är sjätte bästa skånska kommun på
20:e plats.

Särvux vänder sig till dig som har fyllt
20 år, har en utvecklingsstörning eller
förvärvad hjärnskada och som har
lust att gå i skolan igen!

Näringslivet är högt priorterat på den
politiska agendan i kommunen.
– Ett starkt näringsliv, med välmående
och fungerande företag, är vägen till
utveckling och framgång, säger kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson (S).
– Nätverk är viktiga för affärerna. Det är
bra förutsättningar för att vara verksam i
kommunen men det finns också mycket
spännande som vi inte testat än som
jag skulle vilja jobba mer med för att vi
ska nå vår fulla potential. Jag hoppas att
kommunen och vi fortsätter vårt arbete
tillsammans framöver, Carina Jacobsson,
tf butikschef Cervera, Burlöv Center.
– För att summera arbetet gentemot
näringslivet är två ord avgörande, lyhörd-

Särvux - särskild
utbildning för
vuxna

Vi utgår från dina behov och intressen och ger dig kurser som passar
dig.
Carola Netterlid från Svenskt Näringsliv presenterar
resultatet för företagare i Burlövs kommun.

het och samverkan. Både internt på
komunnen och externt med kommunens
företagare. Vi vill rikta ett stort tack till
alla inblandade samtidigt som vi ser fram
emot en fortsatt utvecklande resa tillsammans, säger Burlövs kommuns näringslivsansvariga Sara Cederlund.

Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Eva Åkesson för att få mer
information!
Telefon: 040-625 65 38
E-post: eva.akesson@burlov.se

Utan den fina och starka samverkan som
vi har med företagarföreningar samt ett
stabilt och genuint engagemang från näringslivet hade vi aldrig nått dit vi är idag,
avslutar Sara.

Kulturskolan och Burlövspensionärerna
besökte vänorten Anklam
Efter ett år av förberedelser var det
äntligen dags för resan till Anklam med
kulturskolans blåsorkester Burlövsblåset.
92 pensionärer från PRO och SPF följde
med på resan.
Redan första kvällen spelade Burlövsblåset i samband med invigningen av ”Hansefest”, den 12:e i ordningen. Borgmästaren Michael Galander hälsade alla gäster
välkomna och efter tre kanonskott vid
floden Peene var festligheterna igång.
Kulturskolans stora ”supporterklubb”,
Burlövspensionärerna, var naturligtvis
på plats. På lördagen blev det ytterligare
konserter och då passade pensionärerna
på att ta en stadsvandring samt besöka
Otto Lilienthal-museet.
Kvällen avslutades med en stor bankett
i den renoverade Nikolaikyrkan. Som ett
tack till alla gäster bjöd borgmästaren in
till middag med underhållning.
Vi fick ett mycket gott mottagande vid
ankomsten i Anklam, allt var välorganiserat och med stor genorisitet hälsar både
musiker och pensionärer.

Rollatorcafé
Vi bjuder på fika och du får träffa
kommunens sjukgymnaster och
arbetsterapeuter. Tipsrunda med fina
priser!
Passa på att se
Möllegårdens fina
utställningar!
Måndag 7 november
Möllegården i Åkarp
kl. 09.00-15.00
(lunchstängt 12.00-13.00)
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