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Kronetorpstaden växer fram
Gränsvägen i Åkarp förlängs

Förändringsagenter ska hjälpa ungdomar med sysselsättning

AGENDA
Fri entré och ingen föranmälan om inget annat anges.

MARS
11: Lördag på biblioteket
Kl. 13.00 Forskare berättar för barn – Hur ser
djur? Om ögon och deras ägare. Biologen Nellie
Linander berättar om en enorm variation av
djurögon, alla med unika egenskaper som ger
djuren totalt olika syn på världen. Vill du veta hur
världen ser ut för en hund, eller för en insekt?
Kom då på detta föredrag.
Kl. 13.00–15.00 Vernissage i Konsthallen

kultur, Verkstan. Drop-in kl. 18.00–19.00. Vi målar
till kl. 21.00. Arr: Kultur i Burlöv.
15: Vinterboken - uppsamlingskväll
Alla vinterbokenläsare som lämnat in ett häfte
får nu möjlighet att träffas. Häften med alla
inlämnade boktips delas ut och kvällen avslutas
med att alla får välja en bok som gåva. Om du
inte har möjlighet att vara med under kvällen är
du välkommen att hämta häften och bok under
ordinarie öppettider från och med 16 mars. Föranmälan: 040-625 62 74 eller bibliotek.arlov@burlov.
se. Arlövs bibliotek kl. 19.00. Arr: Arlövs bibliotek.
16: Kulturskolans konsert
Elever från Burlövs kulturskola spelar. Arlövs bibliotek kl. 18.30. Arr: Arlövs bibliotek och Burlövs
kulturskola.

”Färgstarkt och dekorativt”. Konstnären Anders
Eklund formar med färger
och visar sin dekorativa
konst. Utställningen pågår
fram till 8 april.
Kl. 14.00
Musikaliska pärlor med
Anders Eklund
Romain Vaudé på piano.
Förfriskningar bjuds! Allt på Arlövs bibliotek. Arr:
Arlövs bibliotek, ABF Burlöv, Anders Eklund och
Lunds universitet.
12: FAMILJENS PROVA PÅ! Kompisarmband
Kom hela familjen och gör kompisarmband av
moulinégarn. Kursledare Kikki Körner. Material
kan köpas på plats. Kostnad vuxen 100 kr, barn
50 kr + eventuellt material. Föranmälan senast
9 mars till kikki.korner-krakau@burlov.se. Möllegården kultur, Verkstan kl. 12.00–16.00. Arr:
Kultur i Burlöv.

18: Släktforskningens dag
Finn din släkt med hjälp av Burlöv-Lommas
släkt- och folklivsforskare. Arlövs bibliotek kl.
11.00–15.00. Drop-in. Arr: Arlövs bibliotek och
Burlöv-Lommas släkt- och folklivsforskare.
21: 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. Arr: Arlövs
bibliotek.
25: Nördkafé – Våfflor och vinyl
Skivförsäljning, utställning, föreläsning, musikquiz
med fina priser och massa musik! Våffeljärnen går
varma i kaféet hela dagen! Möllegården kultur kl.
13.00–16.00. Arr: Kultur i Burlöv.

14: Bokcafé ungdom
Vi bjuder på fika och en pocketbok vid varje träff.
För alla mellan 12 och 16 år. Vårboskolans bibliotek kl. 14.00–20.00. Arr: Arlövs bibliotek.

25: Sticklingsbytardag
Kronetorps Mölla kl. 11.00–14.00. I samarbete
med föreningen Medvind, ABF o Burlövs kommun.

14: Handarbetskafé
Vi träffas och inspireras av varandra. Här kan
du få hjälp och tips eller kanske prova på något
nytt. Handledare Kikki Körner. Info: kikki.kornerkrakau@burlov.se. Möllegården kultur, Kafé
Charlotte. Drop-in kl. 15.00–18.00. Vi slutar kl.
20.00. Arr: Kultur i Burlöv.

26: Utställning: Sydsvenska bilder
Landskapsfotografen Peter Nilsson har under
de senaste åren etablerat sig bland de främsta
landskapsfotograferna i landet och blev för ett par
år sedan invald i föreningen Naturfotograferna/N
(Sveriges bästa naturfotografer). I utställningen,
”Sydsvenska Landskap” visas bilder från platser i
Skåne och Småland. Möllegården kultur kl. 13.00.

14: Måleriträff
Vi träffas och har kul med olika måleritekniker.
Handledare Annlouise Lindberg. Ta med eget
material eller köp genom handledaren. Info:
annlouise.lindberg@burlov.se. Möllegården
Burlövstidningen
Ges ut av Burlövs kommun till samtliga hushåll och
företag i Burlövs kommun åtta gånger/år.
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.
Växel: 040-625 60 00
Tidningen finns även som PDF-fil
på www.burlov.se/bt
Utgivningsdagar våren 2017
9-10 mars
6-7 april
18-19 maj
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27: Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder kl. 18.00.
28: Handarbetskafé
Få hjälp och tips eller prova på något nytt. Handledare Kikki Körner. Info: kikki.korner-krakau@
burlov.se. Möllegården kultur, Kafé Charlotte.
Drop-in kl. 15.00–18.00. Vi slutar kl. 20.00. Arr:
Kultur i Burlöv.
28: Forskare berättar – Den nya klimatpolitiken
Föreläsare: Roger Hildingsson, Postdoktor vid
statsvetenskapliga institutionen på Lunds universitet. Föranmälan: 040-625 62 74 eller bibliotek.
arlov@burlov.se. Arlövs bibliotek kl. 18.00. Arr:
Lunds universitet och Arlövs bibliotek.
28: Måleriträff
Vi träffas och har kul med olika måleritekniker.
Handledare Annlouise Lindberg. Ta med eget
material eller köp genom handledaren. Info:
annlouise.lindberg@burlov.se. Möllegården kultur,
Verkstan. Drop-in kl. 18.00–19.00. Vi målar till kl.
21.00. Arr: Kultur i Burlöv.

APRIL
1: Klädbytardag
Naturskyddsföreningen anordnar sin årliga nationella klädbytardag och Möllegården kultur hänger
på. Ta med max tio plagg (hela och rena), lämna
in och byt till dig lika många. Även skor, skärp och
väskor. Både barn- och vuxenkläder välkomnas!
De plagg som inte väljs skänks till Erikshjälpen i
Åkarp. Möllegården kultur kl. 12.00–16.00. Arr:
Naturskyddsföreningen och Kultur i Burlöv.
1: Familjelördag på Möllegården kultur
”Ska vi va” med Teater 3
Ska vi va? är ett färgstarkt relationsdrama för
4-8-åringar, baserat på Pija Lindenbaums älskade
bok med samma namn, till tonerna av Benny
Anderssons musik. OBS! Begränsat antal platser,
biljetter 40 kr/vuxen och 10 kr/barn, säljs på Möllegården kultur och Arlövs bibliotek fr.o.m. den 1
februari. Möllegården kultur kl. 14.00. Arr: Kultur
i Burlöv.
2: PROVA PÅ! Nunotovning
En teknik då man med såpa och vatten tovar ull
med tunt tyg. Kursledare Arja Niemi. Material kan
köpas av kursledaren. Föranmälan senast 30 mars
till kikki.korner-krakau@burlov.se. Kostnad 100 kr.
Möllegården kultur, Verkstan kl. 12.00–16.00. Arr:
Kultur i Burlöv.
4: Filmklubb – Spotlight
Arlövs bibliotek kl. 14.00. Arr: Arlövs bibliotek.
5: Rolf Gustavsson: Farväl till EU? Diagnos &
prognos
Gustavsson är ett känt ansikte från sina många år
som utrikeskorrespondent för SVT och Svenska
Dagbladet. 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.

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.
26 mars – 28 maj Sydsvenska bilder
Landskapet formar oss och bidrar till vår identitet.
I den här utställningen visar landskapsfotografen
Peter Nilsson bilder från Skåne och Småland. Med
sina bilder vill han visa skönheten i naturen nära
oss, med såväl dramatik som stillhet och tystnad.
Han har under de senaste åren etablerat sig bland
de främsta landskapsfotograferna i landet och blev
för ett par år sedan invald i föreningen
Naturfotograferna (Sveriges bästa
naturfotografer). Möllegården kultur, Gömman.

Nu startar arbetet
med att förlänga
Gränsvägen i Åkarp

Kronetorpstaden växer fram

Som en förberedelse inför arbetet med
utbyggnaden av järnvägen från två till
fyra spår kommer Burlövs kommun tillsammans med Trafikverket att bygga ut
Gränsvägen i Åkarp.
Den del av Gränsvägens utbyggnad som
Burlövs kommun ansvarar för kommer
att vara färdig i slutet av sommaren 2017.
Under tiden som utbyggnaden av järnvägen pågår kommer trafiken till och från
Dalslundskolan och Östragårdens förskola
att gå via den nya Gränsvägen.

Kopplar på Lundavägen
Illustration: Sydark Konstruera

När du reser längs Lundavägen vid
Kronetorpsområdet fastnar blicken på en
hög byggkran. Halvfärdiga hus, byggställningar, grävskopor, gulklädda arbetare
med mera. Den nya stadsdelen Kronetorpstaden växer fram med början kring den
gamla herrgården.
Det börjar verkligen synas att ett nytt
framtidsområde är under framväxt i
kommunen, även om det kommer att ta
många år innan det är helt färdigt.
Kommunalrådet Katja Larsson är glad
för att nya bostäder börjar ta form efter
många års planering och politisk dialog.
- Burlövs kommun växer. Under 2016
ökade antalet invånare med 216. Vid årsskiftet var vi närmare 17 650 invånare i
kommunen. Behovet av nya bostäder
är mycket stort. En av kommunens
viktigaste uppgifter är att skapa
möjligheter och nu byggs det för framtiden. Kronetorpsstaden är en viktig del av
de många byggprojekt som har startats
eller är på gång inom de närmaste åren.

Vad är det som händer på
Kronetorp idag?
Under kommande år kommer många
entreprenörer att bidra på olika sätt med
olika typer av bostadshus och annan
byggnation för en mångfald i området.
För den inledande etappen ansvarar
Kronetorp Park AB, där Ulf Lyddby är VD:
- Just nu bygger vi det första kvarteret.
Det är nästan 90 lägenheter i bostadsrättsform, tre byggnader, tre bostads-

rättsföreningar. 3 ½ våningar med allt
från 2:or, 3:or, 4:or och några 5:or.
Inflyttningen planeras till sommaren 2017.
I kvarter två och tre planeras för hyresrätter, totalt drygt 180 lägenheter, där
hälften ska vara klara för inflyttning i
december 2017 och den andra hälften
senare under våren 2018.
Samtidigt planeras en förskola i området.
Den kommer ligga bredvid den stora uppbyggda parken och ska vara klar att tas i
bruk i början av 2018.

Hur ser det ut längre fram?
Förutom de fyra kvarter som uppförs nu,
finns konkreta planer på ytterligare en
utbyggnadsetapp. Det blir fler bostäder,
troligen i riktning mot Burlöv Center. Om
planarbetet rullar på som det ska kommer
kommunen ha detaljplaner färdiga inom
ett par år, berättar Katja.
I området pågår också planarbetet för
ett nytt badhus. Kommunens befintliga
badhus ska ersättas av ett nytt på ungefär
samma plats som idag.
Inom fem till sju år ska den nya pendlarstationen öppnas. Kommunen och
fastighetsägarna i närheten tittar nu mer i
detalj på hur det ska kunna se ut runt
stationen. Kopplingen till Hantverkaregatan och Företagsvägen ska vara inbjudande och trygg. En detaljplan ska tas
fram här också. När tågen börjar stanna
här med sex minuters intervall ska det
vara i en miljö som lockar och som man
vill vistas i.

När Gränsvägen är klar kommer den att
sträcka sig från Lundavägen ner till
Dalslundsvägens förlängning och cirka
3-400 meter ytterligare. Resterande del
av vägen kommer att byggas av den entreprenör som vinner Trafikverkets
totalentreprenad för järnvägsutbyggnaden.

Mycket trafik på Dalslundsvägen
i början
Under byggtiden kommer maskinerna till
en början att köra på Dalslundsvägen. Avsikten är att de ska bli klara med sträckan
upp mot Lundavägen så fort som möjligt
så att de sedan kan använda sig av den
nya Gränsvägen och på det sättet avlasta
Dalslundsvägen.

En damm och en våtmark
Där Gränsvägen kopplar på Dalslundsvägen kommer det att byggas en damm
som VA SYD kommer att ansvara för.
Ingemar Lindeberg, som är projektchef
på kommunteknik, säger att de även ska
anlägga en våtmark. Våtmarken anläggs
inom ramen för Segeåns vattenråd och
finansieras av länsstyrelsen.

241 träd när allt är klart
Den nya Gränsvägen kommer att byggas
med en cykelväg som vetter mot Hjärup
och en gångbana på den motsatta sidan.
Nästa del av arbetet kommer inte att
färdigställas förrän utbyggnaden av järnvägen är färdig. Då ska det bland annat
planteras totalt 241 träd, fördelade längs
båda sidor av vägen.

3

Förändringsagenter ska hjälpa unga
människor med sysselsättning
Sedan januari månad arbetar Kieran
Tubbs och Rezen Yzden som förändringsagenter i PEAK. De är en del av den
uppsökande verksamheten och deras
uppdrag är att tillsammans med ungdomslotsen utveckla det uppsökande
arbetet och marknadsföra PEAK.

Hur ser ni på ert uppdrag?

Rezen Yzden

- Vi vet hur svårt det kan vara som
ungdom att veta vad man ska göra och
hur man ska gå tillväga men kommer du
till PEAK så stöttar vi dig hela vägen ut.
Att vara förändringsagent innebär att vi
är två ungdomar som ska se till att vi på
PEAK skapar en skillnad. Vi ska marknadsföra och komma i kontakt med ungdomar som inte tidigare har hört talas om
projektet.

Vad är er bild av PEAK?
PEAK är ett ställe där man kan prata om
idéer, mål och drömmar. Personalen som
jobbar här stöttar var och en efter personens behov. Behöver man hjälp med ett
CV så stöttar vi med det, behöver man gå
på ett studiebesök så följer vi med. Man
kan prata om viktiga saker i livet som till
exempel jobb eller utbildning utan att
det ska behöva vara så formellt. Man ska
känna sig trygg på PEAK helt enkelt.

Varför ska man kontakta er?

Kieran Tubbs

PEAK
PEAK är ett ungdomsprojekt som står
för ungas Påverkan och Egenmakt
genom Aktiv Kraftsamling.
Idén är att samla krafterna i Burlöv för
att stötta ungdomar 15-24 år i studier
och arbetssökandet. Så att de kan nå
sitt toppresultat, sin ”peak”.
I projektgruppen ingår förutom förändringsagenter även ungdomslots,
arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, socialsekreterare, matchare
– mot arbete och studier, arbetsmarknads-sekreterare och samordnare.

Vi vet hur det är att vara ung i Burlövs
kommun och vad det är som driver ungdomarna. En av de största anledningarna
till att vi tog det här jobbet är just för att
hjälpa andra ungdomar att komma i
kontakt med PEAK så att de senare kan
få det stöd de behöver och nå sina mål i
livet.

Next Match Burlöv
matchar företags
och ungdomars
behov
Arbetsförmedlingen och Burlövs kommun tar nu nästa steg i arbetet med att
matcha företagarnas behov av arbetskraft
med kommunens unga som idag är utan
jobb eller som inte studerar. Projektet
kallas för Next Match och det har som
målsättning att öka förståelsen och möjligheterna för både arbetsgivarnas behov
och ungdomarnas förutsättningar.
Effectus, som är specialister inom innovationskraft och entreprenörskap, är
ansvariga för att genomföra arbetet.
Lisbeth Böhm och Cecilia Svensson har
lång erfarenhet av både företagsutveckling och arbete med ungas utveckling.

Hitta nya innovativa lösningar
- Vi kommer att genomföra intervjuer
och enkäter till både unga och till företagen, säger Lisbeth. Vår förhoppning är
att hitta möjligheter förbi de vardagliga
hindren. Det vore fantastiskt om vi kunde
hitta nya innovativa lösningar som gör att
fler unga får en god start i sitt arbetsliv
och att deras insatser kan hjälpa Burlövs
företag att växa på sikt.
Under mars och april kommer intervjuer
och enkäter att genomföras. Därefter
genomförs två dialogmöten för att utveckla nya arbetssätt eller lösningar.
Projektet utförs inom ramen för DUAöverenskommelsen (delegationen för
unga till arbete - www.dua.se) och ska
vara klart den 31 augusti 2017. Vill du
komma i kontakt med projektet kan du
ringa till Lisbeth på 070-636 44 20.

Vi tar tacksamt emot förslag och synpunkter på hur vi kan bli ännu bättre. Vi
tror på ungdomar och vi tror på PEAK.
Tillsammans kan vi uppnå mycket.

Läs mer och kontakta PEAK
Läs mer på www.peakburlov.se.
PEAK finns också på Facebook och
Instagram. Du kan ringa till PEAK på
telefonnummer 040-625 69 69.
Förändringsagenter är ett Finsamprojekt
under två år.
Lisbeth Böhm och Cecilia Svensson
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Yrken i kommunen: Utvecklingsledare för skolan
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.
Sandra Tauberman arbetar som utvecklingsledare för skolorna i Burlövs kommun.
Hon började för fem år sedan och sedan
dess har skolorna klättrat 150 placeringar
i SKL:s nationella skolranking ”Öppna
jämförelser”. Här berättar hon om varför
hon sökte sig till Burlöv och varför det har
gått så bra för skolorna.
Jag sökte mig till Burlöv för att det är en
liten, mångkulturell kommun med väldigt
stor potential. Jag försökte faktiskt under
två års tid innan jag fick en tjänst här. Jag
ville åt en utvecklingstjänst fast det inte
fanns någon ännu, men jag hade varit här
tidigare i samband med ett annat jobb så
jag visste att det var på gång – att Burlövs
kommun ville ha en utvecklande och
lärande organisation.

Vad gör en utvecklingsledare för
skolan?
Mitt jobb är att få skolans organisation
att analysera: Varför har vi fått de här
resultaten? För om vi kan vi hantera och
begripa varför vi har fått de här resultaten, då kan vi bara bli bättre. Alltså att äga
anledningen, för då vet vi också hur vi ska
göra för att komma vidare.

Språk och varierad undervisning
I Burlövs kommun så har vi sett att
språket är porten in till bättre resultat.
Jobbar vi medvetet med språket i kombination med att undervisningen är rik,
att vi inte bara har ett sätt att undervisa
utan flera, så är det de två enskilt största
faktorerna som har lett till att vi får högre
måluppfyllelse.

Jobba med det som går att
påverka
Så mitt jobb är att vi får en organisation
som vet varför vi får ett visst resultat
och som vet hur vi ska komma vidare.
När jag började jobba här så förklarades
resultaten ofta med att barnen har det
jobbigt hemma eller att de inte har fått
någon frukost eller med andra saker som
låg utanför själva skolan. Istället för att
säga: Vad gör vi? Det finns en massa saker

Jag har mycket att ge och jag tycker ju om Burlöv, säger Sandra Tauberman.

som vi inte kan påverka. Därför måste vi
jobba stenhårt med de faktorer som vi
kan påverka. Och inte gömma oss bakom
en massa ursäkter för det handlar ju om
vilka förutsättningar ungarna får - och vi
är ju förutsättningarna! Om barnen har
det tufft hemma, då måste vi jobba ännu
hårdare. Så är det bara.

svara på den frågan med ett bestämt
ja, då gör vi det inte. Och idag tycker vi
att det har fungerat, bevisligen! Vi har
klättrat 150 placeringar på den nationella
rankingen under de här fem åren. Ja, det
blir bättre för barnen!

Blir det bättre för barnen?

Stora förbättringar på fem år

Jag tycker att lärarna är mer professionella idag, de har mer distans till sitt yrke och
tar det inte personligt om de får ett dåligt
resultat med klassen. Istället fokuserar
dagens lärare på att hitta en annan metod
eller ett annat sätt att arbeta på för att
på det sättet få en bättre effekt. Det är
en stor skillnad som jag har sett under de
här åren. Vår devis som vi har sagt under
alla år som faktiskt har börjat slå igenom
är: Blir det bättre för barnen? Kan vi inte

Rapporten Öppna jämförelser: grundskola 2016 presenterades den 25
november förra året. Burlövs kommun
placerar sig på plats 82, vilket är 150
placeringar bättre än för fem år sedan.
2013: plats 232 av 290 kommuner
2014: plats 192
2015: plats 165
2016 :plats 112
2017: plats 82
Läs mer om rapporten på www.skl.se.
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AKTUELLT
KF beslutade 2017-02-06
▪ Kommunfullmäktige beslutade att utar-

beta en skyfallsplan i samarbete med
VA SYD. Beslutet var svar på en motion
av Nils Holmqvist (M).

▪ Fullmäktige beslutade också om avgifter
för anslutning till kommunens öppna
stadsnät. Taxan omfattar såväl enskilda
hushåll som flerfamiljshus, företag med
flera.

▪ Burlövs kommun beviljades förra året

7,2 miljoner kronor i statsbidrag för
att stimulera ökat bostadsbyggande
i kommunen. Fullmäktige beslutade
om riktlinjer för hur statsbidraget ska
hanteras.

Lärlingsutbildning och validering
Vill du lära dig ett yrke på en arbetsplats?
När du går lärlingsutbildning så sker större delen av utbildningen ute på en arbetsplats tillsammans med en yrkesskicklig handledare och övriga studier på Komvux.

Arbetar du inom ett yrke eller en bransch och saknar
den formella utbildningen?
Det kan till exempel vara arbete inom förskolan, vården, industrin eller restaurangbranschen. Om du vill få den formella utbildningen, och har erfarenhet inom yrket
kan validering vara ett alternativ för dig. Då tas dina kunskaper inom yrket tillvara
och studietiden kan förkortas.

Kontakta Komvux för mer information!
Webb: www.burlov.se/komvux		

Telefon: 040-625 65 38

E-post: komvux@burlov.se			

Facebook: Komvux Burlöv

▪ Kommunfullmäktige antog en kultur-

plan för 2017–2019. I planen anges att
målet är att det varje dag året runt ska
finnas en kulturaktivitet för alla.

▪ Fullmäktige antog en plantaxa som

gäller från och med den 1 mars. Taxan
reglerar vilka avgifter som kommunen
tar ut i ärenden om planbesked, detaljplaner, planprogram med mera.

▪ Kommunfullmäktige antog också en

detaljplan för kvarteret Ugglan på
Dalbyvägen. Syftet med planen är att
göra det möjligt att uppföra bostäder,
handel, kontor, parkeringshus och
förskola på området. Planen omfattar
också en bearbetning/ombyggnad av
Dalbyvägen för att göra den mer stadsmässig och anpassad för gående och
cyklister tillsammans med bilar. Den
nya bebyggelsen ska fungera tillsammans med omgivande hus i park längs
Elisetorpsvägen och den mer kvarterslika bebyggelsen längs Dalbyvägen.
Den planerade förskolebyggnaden ska
kunna ersätta den befintliga för att ge
plats för sex avdelningar.

▪ Fullmäktige beslutade även om en

justering av verksamhetsområdet för
VA SYD:s allmänna vatten- och avloppsanläggning för Burlövs kyrkby. Verksamhetsområdet är det område inom
vilket vattenförsörjning och avlopp
(spillvatten och dagvatten) ordnas
genom VA-anläggningen.

Kulturplanen, stadsnätstaxan och plantaxan finns alla tillgängliga på kommunens webbplats. Där kan du även hitta
mer information om detaljplanen för
kvarteret Ugglan.
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Medborgarlöfte 2017 för Burlövs kommun
Med polisens medborgarlöfte vill man
skapa ett effektivare brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbete genom att
engagera och involvera medborgarma
och lokalsamhällets aktörer.
Arbetet ska i stor utsträckning fokusera
på det som medborgarna uppfattar som
lokala problem. Genom medborgarlöftet genomför polisen och kommunen
insatser mot lokala problem i syfte att
öka medborgarnas trygghet och minska
brottsligheten.

Situationen idag
Efter genomförda medborgardialoger,
medarbetardialoger och dialog med kommunen har framkommit att det finns en
upplevd otrygghet i de centrala delarna
av Arlöv samt vid Burlövs tågstation.

Det här ska vi åstadkomma
tillsammans
Lokalpolisområde Kävlinge ska samverka
med kommunen och invånarna i
Burlövs kommun för en ökad trygghet
och minskad brottslighet. Polisen ska öka
sin synlighet vid Vårboskolan, Lundavägen, Timmermansgatan, Dalbyvägen,
Trädgårdsgatan, Nygatan, cykelbanan
söderut mot Skolgatan och sedan norrut
på Lundavägen upp till Vårboskolan.

Lokalpolisområdeschef Patrik Ahrlin och
kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson (S)

Området sträcker sig geografiskt som
en rektangel runt Sockerbitstorget och
söderut till Skolgatan.
Polisen ska även öka sin synlighet på
tågstationerna i Burlövs kommun. Syfte
och mål är att arbeta brottsförebyggande,
trygghetsskapande och kontaktskapande.
Polisen och Burlövs kommun vill uppnå en
ökad upplevd trygghet på ovan nämnda
platser i nästa trygghetsmätning.
Medborgarlöftet finns att läsa i sin helhet
på: www.burlov.se.

Sök till Särvux!
Utifrån dina behov och mål kan vi
erbjuda lärlingsutbildning, praktik
och kurser. I kursen Digital
kompetens får du till exempel lära
dig att använda surfplatta, mobil och
dator för att göra roliga och
användbara saker.

Kontakta Komvux:
Webb: www.burlov.se/komvux
Telefon: 040-625 65 38
E-post: komvux@burlov.se
Facebook: Komvux Burlöv

Biblioteken i Burlöv och Lomma
blir större tillsammans
Den 4 januari tog biblioteken i Lomma och Burlöv ett steg till i ett
påbörjat samarbete. Nu har alla biblioteksanvändare fri tillgång
till böcker, ljudböcker, filmer med mera från fyra bibliotek med ett
enda bibliotekskort.
Genom dagliga transporter går det att hämta sina lån redan dagen efter om de inte är
utlånade, annars går det bra att beställa. Allt kan göras hemifrån, men givetvis hjälper
bibliotekets personal gärna till. Lånen lämnas sedan tillbaka på valfritt
bibliotek.
Den gemensamma katalogen hittar du på webbsok.mikromarc.se/
lomma-burlov eller scanna qr-koden här bredvid. På webbplatsen kan
du söka, lämna inköpsförslag, reservera och göra omlån.

Informationsmöte om fiber
Om fiberutbyggnaden i Burlövs egnahem.
Anmäl dig på: stadsnat@burlov.se eller
direkt på stadsnätsportalens webbplats:
burlov.stadsnatsportalen.se/egnahem

Var med på Burlövs
miljödagar 21–22 april

Earth Hour
Burlövs kommun deltar i årets
Earth Hour genom att släcka belysningen
på Kronetorps mölla och gatubelysningen
i vissa kvarter. Earth Hour 2017 äger rum
lördagen den 25 mars klockan 20.3021.30.

Burlövs kommun ordnar olika aktiviteter i
miljöns tecken, bland annat finns Återbruk
Burlöv, VA SYD och energirådgivare på
plats. Samtidigt deltar vi i Håll Sverige
Rents skräpplockarkampanj.

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

Nya cykelpumpar
Två cykelpumpar har monterats i kommunen. En finns vid Burlöv Center bakom
busshållplatsen vid Lundavägen och den
andra i korsningen vid Lundavägen/
Alnarpsvägen.

Datum: 14 mars 2017
Tid: 18.30-19.30
Plats: Medborgarhuset, Arlöv
Anmäl dig senast den 12 mars!

Farligt Avfall-bilen
till Arlöv!
Torsdag 23 mars kl. 16.30–17.15 Arlöv,
Burlövsbadets parkering.
Till Farligt Avfall-bilen kan du som
privatperson lämna farligt avfall, även
mindre el- och elektronikprodukter.

ÅTERBRUKET
Loppisverksamhet

Öppettider
Onsdag och Fredag

Aktiviteterna, utdelning av påsar med
mera kommer att vara på stationer vid
Burlöv Center i Arlöv och ICA Nära i Åkarp
kl. 14.00–17.00 på fredagen och
kl. 10.00–13.00 på lördagen.

Plocka skräp — få cykelhjälm
Våra skolor och förskolor går i bräschen,
men privatpersoner, föreningar och
företag kan också delta genom att hämta
material och lämna fyllda sopsäckar på
våra stationer i Arlöv och Åkarp. De första
som fyller en sopsäck får en cykelhjälm.
Du kan anmäla dig som skola, företag,
förening eller privatperson fram till
26 mars på: www.hsr.se/2017
Mer information och länkar till anmälan
finns också på www.burlov.se/miljodag

Kl. 11.00-15.00
Inlämning av loppissaker:
Varje vardag mellan 11.00-15.00.
Företagsvägen 29 Hus 5, Arlöv.
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