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Byggboom i Burlöv
Kommunpolis på plats

Stort antal nyanlända barn och höjda resultat i skolrankning

I utställningen ”Varför är tomten röd? på Möllegården kultur får du följa den lille gråa gårdstomtens
krokiga väg mot sin nya roll som jultomte med röd luva, vitt skägg och julklappssäck.

Information och nyheter från din kommun

AGENDA
Fri entré och ingen föranmälan om inget annat anges.

DECEMBER
17: ”Skånska landskap” fotoutställning av
Yanlun Peng
Vernissage kl. 13.00–15.00. Arlövs bibliotek –
Konsthallen. Utställningen pågår till 11 januari.
Arr. Arlövs bibliotek och Yanlun Peng.
19: Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder kl. 18.00.
20: Jul på Möllegården kultur
Lekar, långdans och teater för hela familjen. Trollmors sagor ger föreställningen ”Turali” kl. 15.00.
Möllegården kultur kl. 14.00–16.00.

JANUARI
10: Halvvägsträff för Vinterbokenläsare
Kom och bli inspirerad till vidare läsning! Vi tipsar
varandra om böcker att läsa, varnar för riktiga
bottennapp och pratar om läsning i största allmänhet. Öppet för alla. Häfte finns att hämta på
biblioteken. Kom gärna även på den avslutande
uppsamlingskvällen den 15 mars. Föranmälan:
040-625 62 74 eller bibliotek.arlov@burlov.se.
Arlövs bibliotek kl. 18.00.
10: Kupan öppnar efter juluppehåll
Massor av fina secondhandfynd och gratis fika.
Alla är välkomna till Röda Korsets mötesplats Kupan, Jakob Pers väg 3, Arlöv. Öppet tisdagar och
torsdagar kl. 14.00-18.00, lördagar 11.00-14.00.
14: Tre konstformer, tre individer, 3 x Wollinger
Måleri, Fotografi och Keramik. Människor har
alltid varit centrala i Hiens måleri, i synnerhet
kvinnorna. Peder fotograferar ofta landskapsbilder, men också urbana miljöer och arkitektur.
Jens fokuserar på ansiktets olika uttryck och
sinnestillstånd. Skulpturerna står sällan ensamma
utan samspelar med varandra. Vernissage kl.
13.00–15.00. Arlövs bibliotek – Konsthallen. Utställningen pågår fram till 10 februari. Arr: Arlövs
bibliotek och Hien, Peder och Jens Wollinger.
17: Beates bokfika
Ta med dig en bra bok så bjuder vi på fika medan
vi pratar böcker. När du har varit med tre gånger
får du en bok. Arlövs bibliotek kl. 09.45.

Info: kikki.korner-krakau@burlov.se. Möllegården
kultur, Kafé Charlotte. Drop-in kl. 15.00–18.00. Vi
slutar kl. 20.00.

kultur, Verkstan. Drop-in kl. 18.00–19.00. Vi målar
till kl. 21.00.

17: Måleriträff
Vi träffas och har kul med olika måleritekniker. 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. Kultur i Burlöv.

FEBRUARI
6: Försäljning av utgallrade tidskrifter
Börjar kl. 15.00 och fortsätter cirka fyra veckor.
Åkarps bibliotek.

24: Forskare berättar – Neandertalarnas öde
Vilka var neandertalarna? Hur såg de ut, hur levde
de och hur kom de att klara av ett liv i ett kargt
klimat präglat av istiden? Den kanske främsta
frågan som berör neandertalarna rör deras
öde, överlevde de eller dog de ut? Föreläsare är
Torbjörn Ahlström, professor i historisk osteologi.
Föranmälan: 040-625 62 74 eller bibliotek.arlov@
burlov.se. Arlövs bibliotek kl. 18.00. Arr: Lunds
universitet, Arlövs bibliotek.

6: Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder kl. 18.00.

25: Kristina Kappelin: Franciskus, påven som
kom ner på jorden
Journalisten och författaren Kristina Kappelin
berättar om påve Franciskus, som nyligen besökte
Sverige. I sin nyutkomna bok "Påven som kom
ner på jorden" beskriver hon både påven och
den katolska kyrkan ur ett nytt och överraskande
perspektiv. Entré: 80 kr (40 kr för medlem i Bibliotekets vänner) inkl. lätt förtäring. Föranmälan:
040-625 66 75 eller bibliotek.akarp@burlov.se.
Åkarps bibliotek kl. 19.00. Arr: Åkarps bibliotek,
Bibliotekets vänner och ABF Burlöv.
26: Öppning av utställning
Vi öppnar utställningen ”Skånes landskap i förändring” och bjuder på föreläsning och spettekaka.
Möllegården kultur kl. 18.00. Arr: Kultur i Burlöv.
27: Förintelsens minnesdag
Världsmusikgruppen Tummel visar sin film ”Flyttfåglar – en film om migration” och kyrkoherde Bo
Sandahl föreläser. Öresunds musikkår börjar spela
kl. 18.30 utanför Arlövs bibliotek. Sedan fackeltåg
kl. 18.45 från Arlövs bibliotek till Arlövs kyrka där
det kl. 19.00 blir konsert med Tummel, ljuständning, tal och musik med Kulturskolans elever.
Arlövs bibliotek kl. 17.30. Arr: Kultur i Burlöv,
Burlövs församling, ABF Burlöv, Arlövs bibliotek
och Kulturskolan.

Burlövstidningen
Ges ut av Burlövs kommun till samtliga hushåll och
företag i Burlövs kommun åtta nummer/år.
Ansvarig utgivare
Elisabeth Marcusson tel: 040-625 60 00.

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
Utgivningsdagar våren 2017
9-10 februari
9-10 mars
6-7 april
18-19 maj
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Tummel Foto: Carl Moberg

31: Filmklubb – Bland män och får
Arlövs bibliotek kl. 14.00.
31: Handarbetskafé
Vi träffas och inspireras av varandra. Här kan du
få hjälp och tips eller kanske prova på något nytt.
Info: kikki.korner-krakau@burlov.se. Möllegården
kultur, Kafé Charlotte. Drop-in kl. 15.00–18.00. Vi
slutar kl. 20.00.

Burlövs

kommun

B Art - Öppen ateljé vid Kronetorps mölla
Är du 13-18 år och bor i Burlöv? Intresserad av
konst och kreativitet? B Art är för dig! Nytt för i
år är vår nya ateljé vid Kronetorps mölla. Ateljén
är öppen nästan varje onsdag och torsdag kl.
15.00–18.00 från och med 1 februari. Vi är på
plats för att hjälpa dig med ditt skapande. Workshops kommer under våren. Håll utkik. Vi bjuder
alltid på en liten fika. Kronetorps mölla, onsdagar
och torsdagar kl. 15.00–18.00. Arr: Konstprojekt
B Art.

UTSTÄLLNINGAR
MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Julstängt: 24–26 december,
31 dec–1 januari och 6 jan.
Ordinarie öppettider:
ti–fr kl 11–16, lö–sö kl 12–16.
Telefon: 040-625 63 70.
28 oktober - 26 mars: Röd
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. Glashallen.
16 juni 2016 -15 januari 2017
Jätten, vättar och annat oknytt
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.

17: Handarbetskafé
Vi träffas och inspireras av varandra. Här kan du
få hjälp och tips eller kanske prova på något nytt.

Redaktion
Representanter från samtliga förvaltningar samt
förtroendevalda.

6: Juristjouren
Gratis juridisk information av juridikstudenter.
Obligatorisk tidsbokning. Arlövs bibliotek kl.
16.00–18.00. Arr: Arlövs bibliotek och Juristjouren
i Lund.

31: Måleriträff
Vi träffas och har kul med olika måleritekniker. Ta
med eget material eller köp genom kursledaren.
Info: annlouise.lindberg@burlov.se. Möllegården

26 januari – 8 mars 2017
Skånes landskap i förändring
På 1950-talet började maskindriften av jordbruken, en ökad bilism och den allmänna tekniska
och ekonomiska utvecklingen lämna avtryck i
landskapet. Förändringarna gick allt snabbare
vilket oroade den tidens natur- och landskapsvårdare. En av dem var Henning Weimarck, professor
i botanik vid Lunds universitet, som under flera
år reste runt och dokumenterade landskapet.
Sextio år senare har Sven Persson (fotograf) och
Per Blomberg (författare) följt i deras fotspår och
fotograferat ett urval av dessa platser. Ett fantastiskt tidsdokument om det skånska landskapet i
förändring. Möllegården kultur, Gömman.

Omslagsfoto från utställningen: Varför är tomten röd? på Möllegården kultur.

Yrke: Kock på Dalslundskolan
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.

Kostchefens
Brantevikssill

Anna Kalaitzidis jobbar i köket på Dalslundskolan. Med sina 27 år i Burlövs
kommun är hon en av de mest rutinerade
medarbetarna. Hon började direkt efter
studenten från livsmedelstekniska programmet. Hon har därefter även kompletterat sin gymnasieutbildning med kockutbildning och har ansvar för dietkosten.
För tillfället vikarierar hon som köksledare
vilket innebär att hon håller lite extra i
planering och beställningar av varor.
För att få verksamheten att fungera
handlar det mycket om att planera noga.
I våras började Ola Moberg som ny kostchef. Ola har många idéer om hur de kan
utveckla verksamheten och matlagningen. Ett exempel är att arbetslaget numera
själva planerar alla menyer och matsedlar.
Vid intervjutillfället i slutet på november
planeras matsedlarna för januari och
februari. Datasystem hjälper till med
portionsberäkningar och hur mycket som
behöver beställas hem av varje råvara.
Under skolloven passar de ofta på och
testar nya recept.

Svårt att veta om maten varit god
Tillsammans med sju kollegor på Dalslund ser Anna till att förskolor, skolor och
personer inom daglig verksamhet i hela
kommunen får mat varje dag. Bara på
Dalslundskolan är det 700 elever. Anna
uppskattar den dagliga kontakten med
eleverna. Det är inte alltid lätt att veta
om maten är populär eller inte. Är det
god och uppskattad mat, så är det ofta
så att eleverna tar mer än de orkar äta
upp och så hamnar maten i avfallshinken,
precis som när det är något som inte är så
uppskattat.

1 kg färsk sill- eller strömmingsfilé
Lag 1:
• 1,25 dl ättika 12%
• 7 dl vatten
• 0,75 dl salt
Lag 2:

Anna Kalaitzidis

Vegetarisk lasagne och köttbullmaskin
Med så många års erfarenhet så finns
det mycket traditioner, populära rätter
hänger med år ut och år in. Men det kommer även nytt. Under året har de bland
annat testat en vegetarisk lasagne och
någon ny fiskrätt. De har nyligen köpt in
en ny köttbullmaskin, så i framtiden hoppas de kunna servera egna köttbullar och
pannbiffar. Trenden är att laga allt mer
mat från grunden med färska råvaror. De
tar också in allt mer ekologiska produkter
i sortimentet. En annan nyhet på senare
år är att måndagarna är köttfria. Då serveras enbart vegetarisk mat.
Under hösten har de provat att baka
eget bröd och de har tagit fram en egen
ketchup, som ska serveras i alla förskolor
och skolor framöver.

Nytt tillredningskök på Dalslundskolan
Under sommaren 2017 börjar arbetet
med att bygga ett nytt tillredningskök på
Dalslundskolan i Åkarp.
Det innebär en tillbyggnad och ombyggnation av det befintliga köket. Enligt planerna ska det stå färdigt första kvartalet
2018. Det blir i framtiden Burlövs enda
kök för all mat som tillagas till förskolor,
skolor, ålderdomshem och övriga verk-

samheter. I det nya köket, som beräknas
kosta 44 miljoner, kommer cirka 15 personer att arbeta för att laga fräsch mat i
helt moderna och ändamålsenliga lokaler.
Köket på Harakärrsgården är gammalt
och inte anpassat för dagens verksamhet.
Därför kommer det att avvecklas när det
nya tillagningsköket på Dalslundskolan är
färdigt.

• 5 dl socker
• 2 rödlökar
• 2 gula lökar
• 1,5 msk hel vitpeppar
• 1,5 msk hel kryddpeppar
• 1 msk citronpeppar
• 2 lagerblad
• 2 dl hackad dill
• 1 tsk salt
• 1 dl ättiksprit 12%
• Garnering:
En hackad rödlök, dill eller purjolök
1. Skölj filéerna och dra av skinnet.
2. Låt dem rinna av i ett durkslag.
3. Blanda samman Lag 1 i en skål
(helst keramik, plast eller glas) och
lägg i samt vänd runt filéerna. Se till
att de ligger under lagen.
4. Ställ i kylen minst 12 timmar.
5. Förbered Lag 2: skala och finhacka röd och gul lök. Lägg på en
tallrik. Krossa pepparkornen grovt.
Smula lagerblad grovt. Skölj och
hacka dillen.
6. Häll av sillfiléerna i ett durkslag.
7. Varva sillen med lök, peppar, lagerblad, dill, salt samt ättika i några
lager i en glasburk eller täck över
med plast i en skål.
8. Ställ Brantevikssillen i kylen i två
dygn innan servering.
9. Förslag vid servering är att hälla
av lagen och lägga upp sillen på fat
samt garnera med hackad dill och
hackad eller strimlad rödlök.
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Bostadsprojekt med inflyttning 2017
Under 2017 beräknas cirka 132 lägenheter
stå klara i en- och flerbostadshus. Det kan
jämföras med 2016 då endast 16 lägenheter färdigställdes. Det planeras och byggs
nya bostäder i både Arlöv och Åkarp.
För närvarande håller de första husen i
kommunens nya stadsdel Kronetorpstaden på att byggas. Bostadsrättsförening-

en Allén i Kronetorpstaden kommer att
vara inflyttningsklar sommar/höst 2017
och består av 60 lägenheter.
Burlövs kommun har idag cirka 17 600
invånare och 2020 beräknas kommunen
växa till cirka 19 000. Historiskt sett har
den största befolkningstillväxten i Burlöv
ägt rum från mitten av 1960-talet till

Brf Allén
Kronetorp Park AB kommer att
uppföra cirka 400 lägenheter
närmast Kronetorps gård. Brf
Allén kommer att vara inflyttningsklar sommar/höst 2017
och består av 60 lägenheter.

Brf Strandlyckan
Marklägenheter med bostadsrätt och äganderätt. Totalt 25
bostäder. Inflyttning vintern
2017. Byggherre är Lindekullen
Mark AB.

mitten av 1970-talet och därefter legat
relativt oförändrad till 2005.
Mellan 1964 och 1974 ökade befolkningen i genomsnitt med 650 invånare/år med
en toppnotering 1965-1966 då befolkningen ökade med 1 700 invånare.

Brf Alunda
Bonum kommer att uppföra
ett seniorboende i form av 32
bostadsrättslägenheter.
Inflyttning höst/vinter 2018.
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Åkarp
Arlöv
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Vallhusen
Bostadsrätter i form av radhus.
Byggherre är Obos Bostad.
De 29 bostäderna kommer
att vara inflyttningsklara sommaren 2017.

2

Myresjöhus uppför bostadsrätter i form av parhus och
lägenheter. Totalt 53 bostäder
byggs i två etapper. Inflyttning
sommar/höst 2017.
Burlövs egnahem

Planerade arbeten från 2018 och framåt
Pilarna med siffror markerar där det kommer att byggas från och med 2018.

1. Kvarteret Ugglan
Burlövs Bostäder planerar för flerbostadshus, parkeringshus och centrumverksamhet. Planområdet kommer att rymma 150
hyreslägenheter. Beräknad inflyttning
från 2019.
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2. Kvarteret Fasanen

3. Frestaren

Norr om Dalbyvägen pågår arbete med
att ta fram en detaljplan för åtta flerbostadshus. Området ska innehålla ca 250
lägenheter med inflyttning från 2019.

Vid Lundavägen pågår planarbete med
att ta fram en detaljplan för flerbostadshus med 19 lägenheter och mindre lokal
på bottenplan. Inflyttning beräknas till
2019/2020.

4. Burlöv C
Planarbetet för stationen med torg, parkering och omgivande bebyggelse har just
påbörjats. Närmast järnvägen kommer
kontor, handel och parkering att prövas.
Lite längre bort kan även bostäder bli
aktuellt. Utbyggnad kan ske tidigast 2020
och framåt.

Stort antal nyanlända barn och höjda
resultat i skolrankning

Stark föreningstradition i Burlöv
Arlövs kvinnliga gymnastikförening tränar
numera tillsammans med deras manliga
motsvarighet i Pantrarna i Humlemadskolans gympasal. Det har de gjort de
senaste åtta åren men föreningarna, var
för sig, har funnits och tränat oavbrutet
sedan 1960-talet.

Foto: Lisa Wikstrand

Burlövs kommun får extrapengar av
Skolverket och kommunens elevers resultat har förbättras ytterligare. Enligt den
senaste rankningen Öppna jämförelser
ligger nu elevernas resultat på plats 82 av
totalt 290 kommuner.
Skolverket har meddelat att Burlöv tillhör
en av landets åtta kommuner som tagit
emot flest asylsökande barn och ungdomar i förhållande till vår befolkningsökning och det totala antalet elever. Med
anledning av detta får Burlövs kommun
drygt 1,5 miljoner kronor av Skolverket.
Pengarna ska gå till att stötta utbildningsverksamheten i kommunen under 2017.

Annorlunda omständigheter skapar nya möjligheter
Resultaten för elever i Burlövs skolor
fortsätter att stiga. Skolresultat kan mätas
på en mängd olika sätt och med olika
målgrupper, men en sak är alltid säker;
när nya förutsättningar skapas, förändras
också utgångsläget och rutiner ruckas.
De nyanlända barnen välkomnades in i
kommunens verksamheter och bidrog till
nya möten, utmaningar och inte minst
möjligheter.

Arlövs kvinnliga gymnastikförening och Pantrarna

att arbeta i en mindre kommun, vi krokar
arm och bestämmer oss för att detta är
vårt gemensamma arbete. Ledare, pedagoger och förvaltning, vi är alla viktiga
delar i ett lagarbete, säger Sandra. Det är
så vi får långvarig framgång och stigande
starka resultat. Om ett arbete ska förbli
hållbart och tåla förändringar behöver
det ägas av alla, avslutar hon.

Organisation efter behov och
språkutvecklande arbete
Förvaltningschef Anders Öhlin kan också
se varifrån de goda resultaten kommer.
– Vi har i flera år arbetat systematiskt
med att medvetandegöra vikten av språk
och kommunikation, säger han. För
några år sedan visade vår analys att detta
arbete kunde vara en nyckel till framgång
och vi hade rätt.

Stora förbättringar på fem år
Rapporten Öppna jämförelser: grundskola 2016 presenterades den 25
november. Burlövs kommun placerar
sig på plats 82, vilket är 150 placeringar
bättre än för fem år sedan.

Ett väl grundat och välförtjänt
resultat

2013: plats 232 av 290 kommuner

– Vi kan nu se tydliga trender och resultat
av vårt grundliga och gemensamma
arbete, säger Sandra Tauberman som är
utvecklingsledare för skolorna och förskolorna. Vi använder oss av fördelarna med

2015: plats 165

Riktigt lika länge har inte Kulturskolans
vuxenkör HotLips hållit på. Men med
deras 20 år av musicerande kvalificerar
de sig som en av de mest långvariga verksamheterna i Burlövs kommun.
Jonna Salomonsson har arbetat med
kören de senaste fyra åren:
— Det är ett härligt gäng att jobba med
som har utvecklats mycket.

Musikskola för vuxna
Bakgrunden till att HotLips startades var
att dåvarande musikledare Marianne
Ullstad gjorde en framställan 1995 till
barn-och utbildningsnämnden som sedan
fattade beslutet att även vuxna fick delta i
musikskolans ensembleverksamhet.
Efter Marianne Ullstad var Pekka Tanskanen körledare under många år. Genom
åren har det blivit konserter med bland
annat projekt tillsammans med körer i
andra kommuner, på äldreboende, invigningar och i samband med Kulturskolans
konserter.

2014: plats 192
2016 :plats 112
2017: plats 82

Vuxenkören HotLips

Läs mer om rapporten på www.skl.se.
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AKTUELLT
KF beslutade 2016-11-21
▪ Fullmäktige behandlade uppföljnings-

rapport 3 för 2016. Årets beräknade
resultat inklusive reavinster med mera
beräknas bli +49,6 miljoner kronor
(mnkr). I förhållande till föregående år
är det en ökning med 39,3 mnkr vilket
till största delen beror på att intäkter från skatter och statsbidrag ökar
kraftigt. Samtidigt har verksamheternas nettokostnader utvecklats relativt
måttligt till följd av riktade statsbidrag
till verksamheter inom vård, pedagogik
och flyktingverksamhet. Utöver detta
räknas även in planerade överskott till
följd av försäljning av mark på Södervångskolan motsvarande totalt 5,3
mnkr. Exklusive denna jämförelsestörande post beräknas resultatet bli 44,3
mnkr.

▪ Fullmäktige fastställde även en revide-

rad budget för 2017. Sedan fullmäktige
antog budgeten i juni månad har flera
händelser inträffat som har fått en
direkt påverkan på nästa års budget.
Regeringens budgetproposition medförde att skatteunderlagsprognosen
reviderades utifrån ändrade förutsättningar på arbetsmarknaden åren
2017–2020. Propositionen omfattar
också bland annat 10 nya miljarder i
statsbidrag till kommuner och landsting. Regeringens satsning på lärarlyftet samt fler anställda än tidigare får
stor påverkan på framtida pensionskostnader och därmed budgeten. Det
finns även betydande förskjutningar
och kostnadsökningar i genomförandet av investeringarna, framför allt för
nybyggnationen av nya Svenshögskolan
som både blev försenad och dyrare än
beräknat. Även bredbandsutbyggnaden blir något försenad jämfört med
tidigare uppskattningar.

Sophämtning på vintern

Halka och snö kan försvåra avfallstömningen på vintern och avfall kan frysa fast
i kärlen. Här tipsar vi om hur du kan underlätta problemen så att dina sopor kan
hämtas som vanligt även hela vintern.

Halka och snö vid dina avfallskärl
Halka och snö kan göra det svårt att
tömma ditt sopkärl. För att underlätta
framkomligheten för sophämtarna och
för att säkra din sophämtning ska du inför
tömningsdagen:
• Se till att det är halkfritt fram till ditt
sopkärl.
• Skotta rent från snö när det behövs.
• Undvika att skotta upp vallar på gatan
framför huset, då det är svårt att rulla
sopkärlet över vallarna.

Fastfruset avfall
Lägg några grenar i botten på trädgårdskärlet och placera en tidning i botten på
matavfallskärlet. Det hjälper till att förhindra fastfrysning.
Tänk på att du som har abonnemang för
trädgårdsavfall har ansvar för att se till
att avfallet är löst i tunnan. Det avfall som
eventuellt sitter fast i kärlet efter en normal tömning lämnas kvar. Om trädgårdsavfallet frusit fast i botten är det lättast
att använda en grep eller en spade för att
få loss det. Har du ett garage kan du ställa
in trädgårdskärlet för att innehållet ska
tina upp och lossna.

Julafton 		

stängt

Juldagen 		

stängt

Nyårsafton 		

stängt

Nyårsdagen 		

stängt

Övriga dagar ordinarie
öppettider - se burlov.se/bad.
Telefon: 040 - 625 61 84
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Vinteruppehåll för trädgårdsavfall
Sista tömning vecka 49 eller vecka 50 beroende på om du har tömning udda eller
jämna veckor.
Du som har tömning udda veckor har din
sista tömning av ditt trädgårdskärl vecka
49 och sedan din första tömning vecka 9
nästa år.
Du som har tömning jämna veckor har din
sista tömning av ditt trädgårdskärl vecka
50 och sedan din första tömning vecka 10
nästa år. Läs mer på: www.vasyd.se.

Nytt för förskolan
från 1 januari 2017

Barn till föräldrar som är arbetssökande
eller föräldralediga har rätt till 20 timmars
förskoleverksamhet per vecka i Burlövs
kommun från och med 1 januari 2017.

Avgift för 20 timmar

Burlövsbadet

Foto: Scandinav bildbyrå

Avgift utgår enligt taxa och placeringen löper under hela året om det
inte uppstår ett förändrat behov.
Från 1 september det året barnet fyller
3 år ingår allmän förskola i placeringen
och avgiften reduceras med motsvarande
0,75 %.

TRE BRA
JULKLAPPSTIPS
BRANDVARNARE

HAND
BRAND
SLÄCKARE

Från 1 september det år barnet fyller 3
år finns möjlighet till avgiftsfri placering
motsvarande 35 veckor per läsår.
Läs mer på www.burlov.se.
WWW.RSYD.SE

Burlöv har fått en kommunpolis

Öppettider
Jul och Nyår

Som vi berättade om i augustinumret av
Burlövstidningen är en ny polisorganisation på plats i Burlövs kommun. De två
områdespoliserna intervjuades och i samma artikel nämndes också att det skulle
anställas en kommunpolis. Den tjänsten är
nu tillsatt och här kan du bekanta dig med
personen som fick jobbet.

Medborgarhuset

23/12 kl 08.00–13.00
24–26/12 stängt

Selma har jobbat som polis sedan 2009.
Hennes fasta placering har sedan dess
varit på Rosengård som vid den tiden tillhörde närpolisområde Öster, där Burlöv
också ingick.

30/12 08.00–16.30
5/1 08.00–13.00
6/1 stängt

Tillträdde i oktober

Brett kontaktnät
Tidigare arbetade Selma främst brottsförebyggande gentemot ungdomar. Eftersom närpolisområde Öster även innefattade Burlöv har hon redan hunnit träffa
mycket ungdomar, föräldrar och skolpersonal i kommunen vilket har gett henne
ett brett kontaktnät. Som kommunpolis
i Burlövs kommun kommer Selma att arbeta med brottsförebyggande arbete på
en strategisk nivå gentemot kommunen
och andra aktörer.

På plats i Medborgarhuset
Selma finns på plats i Medborgarhuset
under följande tider: tisdagar: 11.00–
13.00 och torsdagar: 13.00–15.00. Som
besökare anmäler du dig i Medborgarhusets reception.

God Jul
& Gott Nytt År

Selma Tengeborg är kommunpolis

Kommunpolisen tipsar!
I juletid är det viktigt att vara uppmärksam på fickstölder ute i julhandeln. Ha
koll på var du har nycklarna, plånboken
och mobilen. Se gärna till så att du inte
har alla värdesakerna på samma ställe.
Sprid riskerna!
Ska du iväg på semester är det också
en god idé att be dina grannar hålla
lite extra koll på ditt hus eller lägenhet.
Lämna lampan tänd när du åker hemifrån och använd timer så att det ser ut
som om du är hemma.
Tänk på att inte skriva på sociala medier att du ska iväg på semester och att
du är försiktig med att dela bilder med
mera när du är iväg. Spridningen är stor
och snabb så risken är att informationen även når de som inte ska ha den.
Och till sist: ta det lugnt i trafiken!

Energirådgivare

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen hjälper dig kostnadsfritt och
opartiskt i energifrågor.

önskar Burlövs kommun!

Biblioteken i jul och nyår

Men från och med våren 2016 tillhör Burlövs kommun lokalpolisområde Kävlinge.
Sedan mitten av oktober arbetar hon som
kommunpolis.

Avvikande öppettider för
Arlövs bibliotek
23/12

11.00-15.00

24-26/12

stängt

30/12

11.00-15.00

31/12

stängt

5/1

11.00-15.00

6/1

stängt

Avvikande öppettider för
Åkarps bibliotek
27/12

12.00-15.00

28/12

12.00-17.00

29/12

12.00-17.00

5/1

11.00-15.00

Meröppet vardagar 10.00-21.00
lördag och söndag 10.00-19.00.

AKUT STÖD UNDER HELGERNA
Sociala jouren: 040-34 56 78.
Vid nödsituationer av social karaktär.

Kontakta oss vardagar 09.00 – 17.00 på
telefon 020-40 33 70 (samtalet är
kostnadsfritt).

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50.
(flera språk/teckenspråk)

Vi finns även på plats i kommunhuset på
tisdagar om du vill träffa oss! Anmäl dig i
receptionen på Medborgarhuset.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60.
psykologisk hjälp vid kris, kl. 13.00–
22.00.

Burlövs kommunala energi- och
klimatrådgivare:

Jourhavande präst: ring 112!
Jouren är öppen kl 21.00–06.00.

Bengt Drakenberg och
Anders Edvardsson

BRIS: 116 111, www.bris.se. För barn
upp till 18 år, anonymt.
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