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AGENDA
SEPTEMBER
17: FESTLÖRDAG PÅ BIBLIOTEKET
Arlövs bibliotek 10 år! Kl. 11: Teater ”När Findus
var liten och försvann”. Kl. 12-15.30 Rick Titrö,
Jaqe, Kulturskolan, Persisk musik, Cecilia Gagge!
Tårta till alla!

27: Serietecknarsällskapet i Åkarp
Åkarps bibliotek kl. 14–15.30.
27: Handarbetskafé
Handledare Kikki Körner-Krakau. Info: kikki.kornerkrakau@burlov.se. Möllegården kultur, Kafé
Charlotte. Drop-in kl. 15-18. Vi slutar kl. 20.

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

Jubileumshöst: Nalle Puh 90 år!
21 september- 5 oktober Nalle Puh-utställning på
biblioteken, tipsrunda med fina priser!

20: Beates bokfika
Arlövs bibliotek kl. 9.45.

28: Filmklubb - Filmen om Nalle Puh
Arlövs bibliotek kl. 16. Arr: Arlövs bibliotek

20: Öppen visning av utställningen ”Jättar, vättar och annat oknytt”
Vi bjuder på kaffe/saft och bulle. Fri entré!
Möllegården kultur kl. 19.

29: Anders De la Motte
Prisbelönt kriminalförfattare. Entré: 80 kr (40 kr
för Bibliotekets vänner) inkl. lätt förtäring. Anmälan: 040 - 625 66 76 eller bibliotek.akarp@burlov.
se. Åkarps bibliotek kl. 19. Arr: Bibliotekets vänner
och ABF Burlöv.

20: Måleriträff
Handledare Annlouise Lindberg. Ev. frågor till
annlouise.lindberg@burlov.se. Möllegården
kultur, Verkstan. Drop in kl. 18-19.
21: Pokémon walk och spelkväll
Möllegården kultur kl. 17-21. Arr: Kultur i Burlöv
och Sverok Skåne.
23: Kickoff med Rickard Söderberg – en presentation av Malmö Operas repertoar 2016/17
Arlövs bibliotek kl. 17.30. Arr: Kultur i Burlöv och
ABF Burlöv.
24: Vernissage: ”Samlad kraft” - utställning med
föreningen Trädgårdskraft från Alnarp
Arlövs bibliotek – Konsthallen kl. 13-15. Utställningen pågår t o m 19/10. Arr. Arlövs bibliotek
och Trädgårdskraft i Alnarp.
25: Loppis med fulauktion
Vi säljer rekvisita från utställningen ”Fult – en utställning om tycke och smak”. Kl. 14 auktion med
möbler och speciella föremål. Har du grejer att
sälja - hyr loppisbord för 50 kronor. Boka senast
18/9 till anneli.kunosson@burlov.se. Möllegården
kultur, kl. 12-16.
25: Jazzkafé med Ulrika Smedman med trio
Jazzig blandning av swing, bossa, ballader, blues
mm. Möllegården kultur, Kafé Charlotte kl. 13-16.
26: Kommunfullmäktige
Kl. 18 Stora sessionssalen, Medborgarhuset Arlöv.

Burlövstidningen
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.
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OKTOBER
1: Familjelördag på Möllegården kultur - ”Lilla
spökhistorien” med Lilla vilda teatern
Komisk och tänkvärd musikteaterföreställning.
Biljetter 40 kr/vuxen, barn och ungdomar gratis.
Biljetterna från 1/9 på Möllegården kultur eller på
Arlövs bibliotek. Möllegården kultur kl. 14.
2: PROVA PÅ! Garnfärgning
Kursledare: Gordana Otahal Bjerborn. Anmäl
senast 29/9 till kikki.korner-krakau@burlov.se.
Kostnad 100 kr. Möllegården kultur, Verkstan kl.
12-16.
4: Forskare berättar: Kan stamceller bota
sjukdomar?
Mattias Magnusson, Lunds Stamcellscentrum.
Föranmälan: 040-625 62 74 eller bibliotek.arlov@
burlov.se. Arlövs bibliotek kl. 18.
5: Filmklubb - Captain America: Civil War
Från 11 år. Arlövs bibliotek kl. 17.
8: Invigning: MERÖPPET på Åkarps bibliotek
Mer info på sidan 7.

15: Växtfärgning och Shibori workshop
För vuxna (max 8 pers.), 490 kr, fika ingår. Anmäl
dig (bindande): info@carpathianaffair.com.
Kronetorps Mölla. Arr: Kulturföreningen Medvind.
16: PROVA PÅ! Halmbindning
Kursledare: Anja Kärhä. Anmäl senast 12/10 till
kikki.korner-krakau@burlov.se. Kostnad 100 kr.
Möllegården kultur, Verkstan kl. 12-16.
16: ”Korv och jazz” – Lilla Jazztrams med Dan
Bornemark
50 kr/vuxen, 10 kr/barn, korv ingår. Biljetter:
Möllegården kultur/Arlövs bibliotek. Möllegården
kultur kl. 14. Arr: Kultur i Burlöv/UNGA Musik i
Syd.
17: Kulturskolans konsert
Arlövs bibliotek kl. 18.30.
17: Forskare berättar: Jane Austen
Birgitta Berglund, lektor i engelska, Lunds universitet. Föranmälan: bibliotek.akarp@burlov.se eller
040-625 66 76. Åkarps bibliotek kl. 19. Arr: Åkarps
bibliotek och Lunds universitet.
18: Serietecknarsällskapet i Åkarp
Åkarps bibliotek kl. 14–15.30.
18: Filmklubb – Mandarinodlaren
Arlövs bibliotek kl. 14. Arr: Arlövs bibliotek.
18: Måleriträff
Handledare: Annlouise Lindberg. Inof: annlouise.
lindberg@burlov.se. Möllegården kultur, Verkstan.
Drop in kl. 18-19. Vi målar till kl. 21.
19: Poesikväll med fri scen
Möllegården kultur kl. 19-21. Arr: Kultur i Burlöv.

UTSTÄLLNINGAR
MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Öppet:
ti–fr kl 11–16
lö–sö kl 12–16
Telefon: 040-625 63 70

9: Klädbytardag
Kl. 13-14 inlämning av kläder. Kl. 14–14.30 Livemusik och fika. Kl. 14.30–15.30 Hämtning av kläder. ABF Dalbyvägen 25 kl. 13-16. Arr: ABF Burlöv.

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.

10: Juristjouren
Gratis juridisk information av juridikstudenter.
Obligatorisk tidsbokning: Arlövs bibliotek kl. 16-18.
10-16:e oktober - Skåneveckan för psykisk hälsa
Bok och informationsbord. Arlövs bibliotek.
11: Handarbetskafé
Handledare Kikki Körner-Krakau. Info: kikki.kornerkrakau@burlov.se. Möllegården kultur, Kafé
Charlotte. Drop-in kl. 15-18. Vi slutar kl. 20.

Utgivningsdagar hösten 2016
20-21 oktober
17-18 november
15-16 december

13: En resa i böckernas läkande och tröstande
värld
Socionom och familjeterapeut Jan Hultman berättar bl a om kulturens förmåga att läka och trösta

kommun

15 Nördkafé – Vinyl
Skivförsäljning, utställning, föreläsning, musikquiz!
Möllegården kultur kl. 13-16.

9: PROVA PÅ! Halmbindning
Kursledare: Anja Kärhä. Anmäl senast 5/10 till
kikki.korner-krakau@burlov.se. Kostnad 100 kr.
Möllegården kultur, Verkstan kl. 12-16.

Kontakt
Postadress: Box 53, 232 21 Arlöv.
Besöksadress: Kärleksgatan 6.
Växel: 040-625 60 00
Tidningen finns även som PDF-fil
på www.burlov.se/bt

Burlövs

och som hjälp i livets olika skeenden och kriser
Föranmälan: 040-625 62 74 eller bibliotek.arlov@
burlov.se. Arlövs bibliotek kl. 18.

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?
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.

Burlöv rankas högt som framtidskommun
Burlöv hamnar på sjätte plats när tidningen Dagens Samhälle rankar Sveriges
storstadskommuner utifrån hur de har
presterat de gångna åren och hur väl
rustade de är för framtiden.
Tidningen har för andra gången utsett
Årets Superkommuner genom att väga
samman åtta framgångsfaktorer i kommunal utveckling.

framtidsinriktade. Det samlade resultatet visar vilka kommuner ”som är väl
positionerade för framtiden och det nya
kunskapssamhället”, enligt Anna Sönne,
tillförordnad chefredaktör på Dagens
Samhälle.

Ett fantastiskt resultat

Burlövs kommun hamnar på sjätte plats
bland storstadskommunerna, som andra
skånska kommun efter Lund (3) och före
både Stockholm (8) och Malmö (7).

- Framtiden tillhör Burlöv, det är ett som
är säkert. Jag är fantastiskt stolt över
den fina sjätteplaceringen, före många
kommuner som arbetar hårt för att möta
framtiden på ett positivt sätt och är väldigt framgångsrika, säger Lars-Åke Ståhl,
kommundirektör i Burlövs kommun.

Fyra av de faktorer man använt sig av i
undersökningen beskriver utvecklingen
under de senaste fem åren och fyra är

- Inte minst är det här resultatet ett kvitto
på vårt arbete med att förbättra skolresultaten, där ju Burlöv har klättrat 120

Näst bästa skånska kommun

placeringar i SKL:s mätning Öppna jämförelser på bara fyra år, fortsätter han.
- Jag är också väldigt glad för att Burlöv
ligger på sjunde plats av samtliga Sveriges kommuner i kategorin ”kommunal
ekonomi”. En stark och välskött ekonomi
är en trygghet för framtiden, avslutar
kommundirektören.

Yrken i kommunen - psykolog inom barn- och elevhälsan
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.
I skolan är det många olika yrken som
behövs för att vardagen ska fungera. En
viktig roll har psykologerna som stöttar
elever, föräldrar och övrig personal med
sin kompetens.
Sara Bergman är en av två psykologer
inom barn- och elevhälsan i Burlövs kommun. Hon menar att arbeta som psykolog
ger möjlighet att påverka den verksamhet
som alla barn ägnar stor del av sin vakna
tid åt.
– Ur ett samhällsperspektiv är det en
chans vi bara inte får missa. Ur individens
perspektiv och mot bakgrund av alla rapporter kring den ökande psykiska ohälsan
bland barn och unga så är det vår skyldighet att se varje barns behov.
Inom elevhälsan finns även skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger som
tillsammans med psykologerna främjar
och håller koll på elevernas utveckling
och välbefinnande.
Varför har du valt att jobba som psykolog
i skolans värld?
– Jag har alltid velat jobba med de som
riskerar att hamna lite utanför radarn; de
som inte har tillräckligt stora svårigheter
för att t ex vården ska kopplas in eller

Sara Bergman

som har svårigheter som inte platsar i
något ”fack” eller kategori. Men jag har
också ett stort intresse för neuropsykologin som lättast kan beskriva kunskap om
hur hjärnan egentligen funkar!
Sara arbetade tidigare vid Barnneurologen i Lund. Utifrån de barn hon jobbade
med där kom hon i kontakt med skolor
över hela regionen. Tanken på att jobba
i skolan, att kunna påverka på bredare
front, blev allt starkare och så sökte hon
sig till Burlöv.
– Mina viktigaste arbetsuppgifter är att
föra ut psykologisk kunskap i verksamheterna. Hälsa och lärande går hand i hand
och för att våra barn verkligen ska kunna
utvecklas och ta till sig undervisningen
måste vi väga in deras mående: psykiskt,
socialt och fysiskt. Därför har vi elevhälsan, för att alla perspektiv, inte bara det
pedagogiska, ska styra verksamheten.
Den stora utmaningen är att hitta
arbetsformer som gör att det psykolo-

giska perspektivet är levande hela tiden,
inte bara när det redan har gått snett. Vi
brukar prata om att lärande pågår hela
tiden och det instämmer jag fullständigt
i. Men lärande gäller även berättelsen vi
skriver om oss själva genom vårt samspel
med vår omgivning: hur vi blir bemötta
skapar oss!
Det är varje rektor som styr sitt elevhälsoarbete inom sitt område och som är
ansvarig och har den stora överblicken på
sin enhet. Så vill du komma i kontakt med
psykologer inom elevhälsan så ska det
vara förankrat hos rektor först.
– Jag jobbar egentligen inte precis med
enskilda elever, berättar Sara. Träffar
jag elever enskilt är det i samband med
en utredning och återkoppling efter en
sådan. Allt för att skapa förutsättningar
för eleven att utvecklas så långt hen kan
i enlighet med målen. Men behandling
sysslar vi inte med i skolan. Vi finns för att
stärka miljön runt eleven.
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Svenshögskolan och sporthallen invigdes
Den 19 augusti invigdes nya Svenshögskolan formellt med en invigning för elever
och inbjudna gäster på förmiddagen och
öppet hus för allmänheten på eftermiddagen. På lördagen var det den nya sporthallens tur med uppvisningar av lokala
föreningar samt musikunderhållning av
kulturskolan.
Kommundirektör Lars-Åke Ståhl inledde
fredagens invigning med att säga några
ord framför de elever som hade samlats
på sporthallens läktare, som har plats för
500 åskådare. Sedan följde tal från några
av de personer som varit ansvariga för
byggandet av den nya skolan samt Anders
Öhlin som är chef för utbildnings- och
kulturförvaltningen:
– Det har varit en lång process att färdigställa Svenshögskolan, med bland annat
en stor byggkonkurs som drabbade oss,
så nu när skolan är klar för att användas
känns det väldigt bra. Jag ser med stor
tillförsikt fram emot att fortsätta vår satsning på kvalité och utvecklingsarbete i de
nya lokalerna.
Svenshögskolans nye rektor Johan Lilia
pratade också en stund innan det var
dags att gå utomhus för att klippa det
blå-gula bandet. Stämningen var på topp
när Bengt Åström (S) vid halv tolv-tiden
på fredagsförmiddagen förklarade skolan
officiellt invigd, och han möttes av stort
jubel från alla elever, lärare och personal
på plats.

Sporthallen

Svenshögskolans rektor Johan Lilia invigningstalar

Full fart i de nya korridorerna

Årets pedagog och
arbetslag
Johan Wickenberg på Svenshögskolan blev
årets pedagog och årets arbetslag blev
Vux-laget på Komvux. Vinnarna korades
på utbildnings- och kulturförvaltningens
årliga kick-off.
Programmet för de 600 anställda innehöll
bland annat tal om fortsatta framgångar
för kommunens skolresultat samt lansering av den nya satsningen Kulturgarantin.
Pedagogerna fick ta emot diplom och pris
från en enig nämnd.

Från vänster: Runa Jensen, Cécile Tartar Jönsson, Åse Råstam, Fredrik Nyman, Lotta Sandén, Boel Jonasson och Johan Wickenberg.

Årets pedagog

Årets arbetslag

Johan arbetar varje dag för eleverna, för
lärarna och för hela skolans bästa. Han driver
utvecklingsarbete på enhetsnivå med ett
uppriktigt intresse och vilja för att alla ska
utvecklas. Han är alltid öppen för dialog och
funderingar i samspel med sina kollegor. Johan
har på kort tid skapat mycket fin relation med
sina elever och visar att alla kan lyckas.

Genom flippad undervisning, språkutvecklande
arbetssätt och digitala verktyg har arbetslaget
utvecklat undervisningen med stor framgång
och goda resultat. Lärarna finner styrka hos
varandra, har ett konstruktivt och kreativt
samspel samt ser alltid till elevernas bästa. De
skapar utmanande projekt som utvecklar vår
verksamhet.
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Vux-arbetslaget har genom kollegialt lärande
utvecklat flexibla studieformer för studerande
i kommunen. Tack vare ett professionellt
upplägg går de flesta kurser idag att läsa på
distans.

Språktrappan i förskolor och förskoleklass - med modersmål i fokus
Våren 2013 genomfördes ”Kartläggning av språkutvecklande arbetssätt och
lärmiljöer i förskolor och förskoleklasser i
Burlövs kommun” av specialpedagogerna
i centrala barn- och elevhälsan. Rapporten
lade grunden för kompetensutvecklingen
Språktrappan. Under hösterminen 2016
når man fram till utvecklingsområdet
flerspråkiga barn och interkulturellt förhållningssätt.
I kartläggningen framkom det att flertalet
pedagoger, förskolechefer och rektorer
ansåg att barn med annat modersmål
än svenska inte fick det modersmålsstöd
som de hade rätt till. Det framgick också
att det fanns få böcker på annat språk än
svenska ute i verksamheterna.

Många språk i förskolorna
Under vårterminen 2016 gjordes en
kartläggning av hur många barn det fanns
med annat modersmål än svenska och
vilka modersmål som var representerade
i förskolan. Kartläggningen visade att det
fanns totalt 45 språk i Burlövs kommuns
förskolor. De språk som dominerade var
svenska, arabiska, albanska, polska, kurdiska, bosniska, engelska och persiska.

Språkrika boklådor
Under hösterminen kommer förskolor
och förskoleklasser att få en nya boklådor.
Böckerna är utvalda utifrån kartläggningen och kommer att fördelas i verksamheterna efter den. Mångspråksbibliotekarien Mari Jansson har varit delaktiga
i urvalet av böcker för att säkra en god
kvalité på böcker för alla, från det yngre
barnet till det äldre.

Pedagog Sulté Hanno Eshow läser en tvillingbok för Khadija Qadan, 5år, Fatima Fakhro, 4 år, Amandus Lundgren, 3 år,
Khaled Rahim, 5 år, Mehdi Said, 4 år, och Hanna Schmidt, 4 år. Boken har både svensk och arabisk text.

Lådorna kommer att innehålla tvillingböcker, det vill säga samma bok på
svenska och på exempelvis arabiska. Det
har även valts ut böcker på svenska som
illustrerar värdegrundsfrågor och som
belyser ett mångfaldsperspektiv.

barns identitets-, kunskaps- och språkutveckling. Det är en stor vinst att bygga
broar mellan språken i verksamheten och
språket/språken hemma.

Alla språk kan inte tillgodoses, men detta
är en början som pedagogerna sedan kan
utveckla vidare. Bibliotekarierna kommer
även att erbjuda bokpåsar på andra modersmål än svenska som verksamheterna
kan låna.

•

låna hem en bok och få den läst på
sitt modersmål samtidigt som den
finns att läsa på svenska i verksamheten

•

uppleva att andra modersmål än
svenska är en integrerad del av verksamheten

•

bekanta sig med andra språk och
bli medvetna om skillnader i tal och
skrift.

Genom Språktrappan ska barnen bland
annat få möjlighet att

Modersmålet avgörande
Satsningen grundar sig på forskning som
visar att barn som tränar sitt modersmål redan från tidig ålder klarar skolan
bättre. Modersmålet är avgörande för

Mall för språkkartläggning
Specialpedagogerna i centrala barn- och
elevhälsan har tagit fram ett förslag på en
språkkartläggningsmall. Målet med den
är att öka flerspråkiga barns möjligheter
till en god språkutveckling såväl i första
som i andra språket/språken.
Mallen ska vara ett stöd i ett inledande
samtal med vårdnadshavare när barnet
börjar i verksamheten. I den beskrivs
barnets olika språk i olika miljöer. Dessa
innefattar hem, förskola, skola och fritid.
Syftet är att kartlägga barnets språkliga
behov och förutsättningar. Modellen
fungerar sedan som ett underlag för den
pedagogiska planeringen.

I tvillingboken är texten till vänster på svenska medan texten till höger är på arabiska.
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AKTUELLT
Budget 2017
Regeringen har deklarerat en tydlig
inriktning i sin vårproposition för fortsatt
riktade statsbidrag till kvalitetshöjande
åtgärder inom äldreomsorg, barnomsorg och pedagogisk verksamhet (skola).
Regeringen riktar specifikt medel för att
höja lärarlönerna, minska barngrupperna
i förskolan, stärka bemanningen inom
äldreomsorgen och öka lärartätheten på
lågstadiet i grundskolan. Utöver dessa
satsningar har kommunfullmäktige valt
att förstärka kvalitén ytterligare på de
områdena det kommande året.

Barn och utbildning
Skola och förskola är i fokus i budgeten
även 2017. Förutom full kompensation för
prisuppräkning och löneökningar samt för
fler barn i verksamheterna tillförs fler
pedagoger inom förskolan.
2017 fortsätter satsningen på att upprusta skolorna. Vi satsar på att ge barn och
unga en rik fritid t ex med sommarkollo
på Glimminge plantering. Vi fortsätter
också satsningarna på sommarlovsentreprenörer och sommarjobb till unga.
Grundskolan får medel för att stärka
elevhälsan och för att utöka undervisningstiden inom matematiken. Gymnasieverksamheten tillförs extra medel för
ungdomar som varken arbetar eller går i
skolan.

Återbruk Burlöv
– tar hand om det du gallrar ut!

Liknande satsningar gör vi i
ett EU-finansierat projekt som
kallas ”PEAK”.
Målsättningen
med dessa
satsningar är
att undvika att
ungdomar i
denna målgrupp hamnar i långvarigt utanförskap.
Resurs Burlöv är ett annat projekt som
ska få fler långtidsarbetslösa att komma
in på arbetsmarknaden.

Obs! Om du vill lämna saker när vi inte
har öppet går det bra att ringa!
Återbruk Burlöv är en aktivitet inom Arbetsmarknadsenheten för människor som behöver
arbetsträna. Inkomsterna från försäljningen
går till verksamheten.
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Trygghet
Fokus under de kommande åren är

Boende och näringsliv

Resultat

Under perioden 2016 -2019 planeras det
för ca 550 nya bostäder varav 150 på
Kronetorp. Här ingår byggande i egen regi
på stycketomter, gruppbebyggelse och
lägenheter i flerbostadshus.

Resultatet för 2017 års budget är +9,3
miljoner kr. Verksamheternas nettokostnader väntas öka med 6,8 procent
jämfört med 2016. Nämndernas anslag
ökar i förhållande till föregående års
budget med cirka 30 miljoner kronor för
mer verksamhet alternativt högre kvalitet
i den verksamheten som bedrivs.

Varje år läggs ca 80 nya företag till de
drygt 1200 som redan är etablerade i
kommunen. Målsättningen är att fortsätta
stimulera näringslivsutvecklingen i kommunen i syfte att skapa flera arbetstillfällen.

Promenera i den nya
järnvägens spår i Åkarp

Läs mer på: www.burlov.se/budget

FÖRETAG & NÄRINGSLIV
Kommande events &
möten
Företagsklimatet
28/9 kl 11.45

Öppet

Telefon 040 – 625 67 35

Under 2017 kommer ett nytt miljöprogram att fastställas med syftet att leda till
bättre miljö i kommunen och omvärlden.
Vi forsätter arbetet med energieffektiviseringen för att minska miljöpåverkan.

• trygghetsskapande åtgärder i det
offentliga rummet
• utveckla samarbetet med polisen
utifrån den nya polisorganisationen
• åtgärder rörande våld i offentlig miljö
• unga kriminella och unga i riskzonen
• hur vi kommunicerar om vårt 		
förebyggande arbete

Återbruk Burlöv reparerar sakerna och
säljer sedan vidare till överkomliga priser.

Du hittar oss på:
Företagsvägen 29, Hus 5, Arlöv

Miljö

Det görs även en satsning på öppenvård
2017. Placeringar av barn och unga har
under ett antal år ökat i kommunen och
för att bryta denna trend görs en satsning på att utöka öppenvården avseende
intensiv hemmabaserad ungdomsbehandling i syfte att undvika placeringar.

Här kan du lämna saker du vill bli av med
till återvinning – allt från möbler till porslin och gamla leksaker.

onsdagar kl 11–15
fredagar kl 11–15

Kommunen arbetar även för etablering av
fler personalintensiva företag i centrala
delarna av Burlöv. Utöver det har stora
markområden avsatts till försäljning på
Stora Bernstorp och Sege nya industriområde i enlighet med Översiktsplanen.

Illustration Trafikverket/WSP

Tillsammans med Trafikverket anordnar
Burlövs kommun promenader där utbyggnaden från två till fyra järnvägsspår
kommer att äga rum. Den 20 september
promenerar vi i Åkarp med start 17:45
då vi samlas vid Gränsvägens slut/Skånevägen. Promenaden slutar ungefär vid
20:00. Läs mer och anmäl dig på:
www.burlov.se/promenadakarp
Vi promenerar även i Arlöv men den promenaden äger rum redan 15/9, alltså samma dag
som tidningen delas ut.

Carola Netterlid från Svenskt
Näringsliv kommer och berättar
om företagsklimatet enligt deras
ranking. Burlövs kommun bjuder
på lunch och tårta på restaurang
Bruket (gamla Sockerhyllan).
Anmäl dig till:
sara.cederlund@burlov.se
Näringslivsansvarig Sara Cederlund:
sara.cederlund@burlov.se
040-625 60 00
Twitter: @Burlov_Sara
Facebook: Burlövs kommun
www.burlov.se/foretag

Sommar, sol och doft av kaprifol vid havet
för vårdtagare på Harakärrsgården

Senior & anhörigdag
Tema: Livskraft!

Boende på Harakärrsgården med personal spenderade en härlig sommarvecka
på kommunens lägergård Glimminge
plantering.

Torsdag 6 oktober 09.30-ca 16.00

Det var både boende på demensavdelningar och personer som går på dagvård
med demenssjukdom på lägret.

09.00-09.15.
Katja Larsson, kommunalråd i Burlövs
kommun, välkomnar oss till denna dag
med temat – Livskraft!

Senior- och anhörigdagen är fylld av föreläsningar, underhållning och utställare:

Utmaning för både personal och
vårdtagare

09.15-09.30.
Utställarna presenterar sig. Under hela
dagen finns det möjlighet till inköp.

En av utmaningarna bestod i att vara flexibel och samarbeta när man bor och lever
så nära inpå varandra. Alla vill inte, eller
kan inte, göra samma saker samtidigt.
Det var också en utmaning för personalen
att få ”spänna bågen” och göra lite utöver
det vanliga.

Viktigt med förtroende och tillit
Det sägs ju att demenssjuka personer
inte klarar förändringar – men det gäller
inte i allt, och framför allt inte alla menar
personalen på Harakärrsgården. De ser
individens förmågor och tillkortakommanden och de tror sig veta vem som
mår bra av stimulans.

Detta år bokade vi en hel vecka och
kunde erbjuda några anhöriga att följa
med. Nästa år har vi bokat två veckor,
och sol hela tiden! Så många som möjligt
ska få chansen att doppa tårna och höra
vågornas brus, avslutar hon.

13.00-14.00.
Jane Thamdrup, enhetschef för äldrepsykiatrin vid Vuxenpsykiatrin i Helsingborg
ger oss kunskap om vad psykisk ohälsa
innebär.
14.00.
Elsie Nilsson pratar lite skånska.
14.15-14.45.
Vi bjuder på eftermiddagskaffe med kanelbulle. Efter kaffet förflyttar vi oss från
församlingshemmet till kyrkan.
15.00-16.00.
K-G Hammar, tidigare ärkebiskopen,
berättar om vad Livskraft! betyder för
honom.
Foto: freeimages.com/Stasys EIDIEJUS

Detta innebär ingen nerbantning av personal. Vill du ha hjälp av personal finns de på
plats samma tider som tidigare. Kom in på biblioteket så får du veta mer!

Kl. 10.30 Clownen Viveka roar barn i alla åldrar
Kl. 11.15 Tal och invigning av Meröppet.
Snacks och cider!

10.30-11.30.
Ann-Marie Rauer, programledare i kulturprogrammet Sverige! tar oss med på resa
genom samtal som skänkt Livskraft!

12.30-12.50.
Kören Sångglädje under ledning av kantor
Sofia Zackrisson.

Meröppet på Åkarps bibliotek

Festlig invigning lördag 8 oktober

10.15-10.30. Paus.

11.40-12.30.
Lunch. Pastasallad med kyckling, bröd,
smör, dryck, kaffe/te.
Kostnad 60:-/person.

– Det som är viktigast är att man har förtroende och tillit för varandra, då kan vi
ge den trygghet man behöver för att våga
ge sig ut på äventyret, säger Ewa Wörlén
enhetschef på Harakärrsgården C-F.

”Meröppet” innebär att du kan använda biblioteket utan personal, på
kvällar till kl. 21 och hela helgerna. Alla
som är minst 18 år kan bli registrerade
och sen logga in med sitt lånekort +
PIN-kod. Vuxna kan ta med sina barn
men har ansvar för dem. Sen kan du
låna böcker, filmer, tidskrifter eller
bara sitta och läsa en stund. Barnen
kan pyssla, spela spel eller sitta och
bläddra i böcker. Det blir också möjligt
att använda ett avskilt rum för möten
av olika slag – läsecirklar, stick-café, styrelsemöten eller annat.

09.30-10.15.
Mannekänguppvisning—Senior Shop.
Tina Földes presenterar höstens
kollektion.

16.00.
Dagen avslutas med tänkvärda ord av
Maria Alm, präst.
Plats: Församlingshemmet,
Kyrkogatan 4, Arlöv
Senior- och anhörigdagen är ett samarbete mellan socialförvaltningen i Burlövs
kommun, Kommunala Pensionärsrådet
och Svenska Kyrkan—Burlövs församling.

Arr: Åkarps bibliotek, Kultur i Burlöv och ABF Burlöv
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