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Stor familjedag 18 februari
Driftiga ungdomar förmedlar jobb

Foto: Tillitsverket

Massor av skoj för barn i alla åldrar - hela programmet för februarilovet!

AGENDA
Fri entré och ingen föranmälan om inget annat anges.

FEBRUARI
11: Jack och bönstjälken
En fantasifull föreställning som bygger på en klassisk folksaga som teatergruppen Banditsagor nu
ger i en ny modern tappning. För barn från 4 år.
Åkarps bibliotek kl 10.00.
Arr: Åkarps bibliotek, Kultur i Burlöv och ABF
Burlöv.
13: Kulturskolans konsert
Elever från Burlövs kulturskola spelar.
Arlövs bibliotek kl 18.30.
14: 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.
14: Bokcafé ungdom
Kom och prata om böcker, få boktips och tipsa
andra om dina favoritböcker. Vi bjuder på fika och
en pocketbok vid varje träff. För alla mellan 12
och 16 år.
Vårboskolans bibliotek kl 14.20.
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.korner-krakau@burlov.se.
Möllegården kultur, Kafé Charlotte. Drop-in kl.
15.00-18.00. Vi slutar kl 20.00.
14: Måleriträff
Vi träffas och har kul med olika måleritekniker.
Handledare Annlouise Lindberg.
Möllegården kultur, Verkstan. Drop-in kl. 18.0019.00. Vi målar till kl 21.00.
15: Forskare berättar – Vårt sårbara samhälle:
Igår, idag och i framtiden
Är vi medvetna om sårbarheten när det gäller
produktion, både för samhället och den enskilda
personen? Vad kan vi göra för att hantera dessa
risker på ett klokare sätt än vi gör idag? Föreläsare är Ulf Paulsson, pensionerad universitetslektor från Ekonomihögskolan.
Föranmälan: 040-625 66 75 eller
bibliotek.akarp@burlov.se.
Åkarps bibliotek kl 19.00.
Arr: Lunds universitet, Åkarps bibliotek

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 februari
9-10 mars
6-7 april
18-19 maj
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18: Familjedag ”Skapa, Leka, Lyssna”
Tillitsverket kommer till Burlöv Center med sin
upplevelseutställning ”Skapa, Leka, Lyssna”.
Utställningen vill bjuda in till upplevelser om den
lekande, skapande människan och besökarna
bjuds på en dag fylld av lek, skapande, teater- och
sagoäventyr.
Burlöv Center kl. 10.30-15.30.
Arr: Kultur i Burlöv, Tillitsverket och Burlöv Center.
18: LÖRDAG PÅ BIBLIOTEKET
Kl. 11.00-15.00 Byt leksaker med Retoy! Ta med
leksaker du inte leker med längre och byt till
roligare.
Kl. 13.00 Trolleriföreställning med Magiske Måns
Kl. 13.00-15.00 Vernissage: ”Folk på stan” – foto:
Stefan Björnberg. Utställningen pågår fram till 8
mars. Förfriskningar bjuds! Allt på Arlövs bibliotek.
Arr: Arlövs bibliotek, ABF Burlöv och Stefan
Björnberg.
20 - 24: B Art - småslöjd med Kalle Forss
Under sportlovet samarbetar konstprojekt B Art
med Kalle Forss från Hemslöjden. Kalle är författare till en bok om småslöjd. Vi kommer att tälja,
skapa i plåt och många andra material. Vi bjuder
på en lättare lunch. Ytterligare info och anmälan:
b.art.ungaskonst@gmail.com.
Möllegården kultur.
Arr: Konstprojekt B Art och Kultur i Burlöv.
25: Försäljning av utgallrade tidskrifter
Arlövs bibliotek. Börjar kl. 11.00 och fortsätter i
cirka 4 veckor.
25: Familjekonsertserie ”Korv & Jazz” – Båtjazz
med Emma and the Jazzcrusaders
Emma and the Jazzcrusaders är tillbaka med ett
gäng låtar som ger barnen igenkänning när man är
glad och stark, och kanske också när man känner
sig liten och rädd, men kom ihåg – tillsammans
är vi starka! För barn från ca 5 år. Biljetter: 50 kr/
vuxen och 10 kr/barn, korv ingår i priset. Biljetterna säljs fr o m 1 februari på Möllegården kultur
eller på Arlövs bibliotek. Ev. överblivna biljetter
säljs på plats 30 min innan föreställningen.
Möllegården Kultur kl 14.00.
Arr: Kultur i Burlöv och UNGA Musik i Syd.
26: Jazzkafé med kvartetten ”Hemma”
Burlövsonen Marcos Cerutti tar med ett par av
sina musikervänner från S:t Sigfrids folkhögskola i
Växjö och bjuder på äldre jazzlåtar i ett modernare
stuk och med personliga inslag i musiken.
Möllegården kultur kl 13.00-16.00.
28: 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.korner-krakau@burlov.se.
Möllegården kultur, Kafé Charlotte. Drop-in kl.
15.00-18.00. Vi slutar kl. 20.00.
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. 18.0019.00. Vi målar till kl 21.00.

MARS
Burlövs

kommun

2: Filmklubb – En labyrint av lögner
När en journalist av en tillfällighet identifieras som
en före detta vakt från Auschwitz är det ingen som
verkar vilja ta tag i frågan förutom den unge åkla-

garen Johann Radmann. Arlövs bibliotek kl. 14.00.
4: Familjelördag på Möllegården kultur
Skapardag på Möllegården kultur. Skapande, byggande och pysslande för hela familjen!
Möllegården kultur kl. 13.00-16.00.
5: Familjekonsertserie ”Korv & Jazz” – Fri luft
En föreställning om fantasi och improvisation där
ålder och genus suddas ut och alla är medskapare! Med musikerna Lindeborg, Andersson och
Findin. Biljetter 50 kr/vuxen och 10 kr/barn, korv
ingår i priset. Biljetterna säljs fr o m 1 februari
på Möllegården kultur eller på Arlövs bibliotek.
Ev överblivna biljetter säljs på plats 30 min innan
föreställningen.
Möllegården Kultur kl. 14.00.
Arrangör: Kultur i Burlöv och UNGA Musik i Syd.
7: Serietecknarsällskapet i Åkarp
Vi träffas och fikar och gör serier tillsammans,
biblioteket står för material och Karin hjälper alla
som vill ha stöd i sitt skapande. Vid sista tillfället
gör vi ett fanzine. För alla mellan 9-18 år.
Föranmälan görs på 040-625 66 75 eller
bibliotek.akarp@burlov.se.
Åkarps bibliotek kl 14.00-15.30.
7: Möt Lina Wolff
Augustprisvinnare 2016 för sin bok ”De polyglotta
älskarna” som bl a handlar om Ellinor som via
nätet försöker hitta ”den rätte”. Wolff har tidigare
också fått tidningen VI:s litteraturpris.
Föranmälan: bibliotek.arlov@burlov.se eller
040-625 62 74.
Arlövs bibliotek kl. 18.30.
Arr: Arlövs bibliotek och ABF Burlöv.
8: Internationella kvinnodagen
Vi uppmärksammar internationella kvinnodagen
med historisk föreläsning och levande musik i
Kafé Charlotte. Försäljning av smörgåsar och fika
i kaféet.
Möllegården kultur kl 18.00.

UTSTÄLLNINGAR
MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Öppet:
ti–fr kl 11–16
lö–sö kl 12–16
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 januari – 8 mars: 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.
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Februarilovet 2017
Lördag 18 februari

Familjedag ”Skapa, Leka, Lyssna”

Tillitsverket kommer till Burlöv Center med sin
upplevelseutställning ”Skapa, Leka, Lyssna”.
Utställningen vill bjuda in till upplevelser om den
lekande, skapande människan och besökarna
bjuds på en dag fylld av lek, skapande, teater- och
sagoäventyr.
Burlöv center
kl. 10.30-15.30.
Arr: Kultur i Burlöv,
Tillitsverket och
Burlöv Center.

Byt leksaker med Retoy!

Ta med leksaker du inte leker med längre och byt
till roligare. Hos Retoy kan du alltid leka, pyssla och
rita teckningar! Kul för både barn och miljö, och
dessutom gratis! Läs mer om Retoy och hur du
förbereder dig på www.retoy.se/sa-har-gar-dettill/. Arlövs bibliotek kl. 11.00-15.00.

Trolleriföreställning med Magiske Måns

Efter föreställningen finns det chans att lära sig
trick. Succé i repris! Underhållning för både barn
och vuxna!
Arlövs bibliotek kl. 13.00.
Arr: Arlövs bibliotek och ABF.

20-24 februari

B Art - slöjda på ett nytt och spännande
sätt

Under lovet samarbetar konstprojekt B Art med
Kalle Forss från Hemslöjden. Vi kommer att tälja,
skapa i plåt och många andra material. B Art är ett
konstprojekt till för dig som är 13- 18 år gammal.
Aktiviteterna är kostnadsfria. Vi bjuder på en lättare lunch. Max 12 deltagare. Ytterligare info och
anmälan: b.art.ungaskonst@gmail.com
Möllegården kultur kl. 10.00-15.00.
Arr: Kultur i Burlöv och Konstprojekt B Art.

20-25 februari
Tipspromenad

Under veckan kan du gå på en lurig tipspromenad
i biblioteket, svara på frågor och vinna ett fint pris.
Alla deltagare belönas med sega råttor.
Arlövs bibliotek och Åkarps bibliotek.
Arr: Biblioteken i Burlöv.

Måndag 20 februari
Surprisemåndag

Vi öppnar upp dörrarna som vanligt på Betan
kl. 17.00. Öppet till 21.00.
Arr: Ungdomsgruppen.

Tisdag 21 februari
Melloverkstad

Välkommen att skapa din egen melloartist eller
kanske en glittrig mikrofon att sjunga i framför
spegeln. Vi har dukat upp med olika slöjdmaterial
– bara fantasin sätter gränser! För alla åldrar.
Möllegården kultur kl. 11.00-16.00.
Arr: Kultur i Burlöv.

Boksport

Visst kan man tävla med böcker! De som är bäst i
våra tävlingsgrenar som Boktorn, Bokdomino och
2000 sidor vinner fina priser.
Burlövs
Åkarps bibliotek kl. 13.00-14.00. kommun
Arr: Biblioteken i Burlöv.

Surprisetisdag

Vi öppnar upp dörrarna som vanligt på Betan
kl. 17.00. Öppet till 21.00.
Arr: Ungdomsgruppen.

21-22 februari

Prova på tennis med Åkarp-Burlövs TK

Sportlovstennis för barn i åldrarna 4-13 år. Alla är
välkomna oavsett spelstyrka. Klubbens ledare finns
på plats hela tiden. Racketar finns till utlåning.
Man kan välja en av dagarna eller båda. Kostnadsfritt. Begränsat deltagarantal, först till kvarn gäller.
Målgrupp: 4-13 år. Föranmälan senast lördagen
den 18 februari till Stina 070-201 88 37 eller
infomaster@akarpstk.net. Åkarps Tennishall,
Stationsvägen Åkarp (vid Idrottsplatsen) kl. 11.0012.00. Arr: Åkarp-Burlövs TK.

Onsdag 22 februari
Skidresa till Vallåsen

Följ med ungdomsgruppen på skidresa till
Vallåsen! Obs! Håll koll på våra affischer som kommer ut på Vårboskolan, Dalslundskolan och Medborgarhuset för mer information om anmälningar.
Arr: Ungdomsgruppen.

Boksport

Visst kan man tävla med böcker! De som är bäst i
våra tävlingsgrenar som Boktorn, Bokdomino och
2000 sidor vinner fina priser.
Arlövs bibliotek kl. 13.00-14.00.
Arr: Biblioteken i Burlöv.

vecka 8 - 20-24 februari

Fredag 24 februari
Hallen + Arken

Öppet som vanligt på Arken.
Arken kl. 18.00-22.30.
Arr: Ungdomsgruppen.

Lördag 25 februari
Familjekonsertserie ”Korv & Jazz” – Båtjazz
med Emma and the Jazzcrusaders
Häng med på en seglats i lagom bris, i storm eller
helt utan vind i seglen! Emma and the Jazzcrusaders är tillbaka med ett gäng låtar som ger barnen
igenkänning när man är glad och stark, och kanske
också när man känner sig liten och rädd, men kom
ihåg – tillsammans är vi starka! För barn från ca
5 år. Biljetter: 50 kr/vuxen och 10 kr/barn, korv
ingår i priset. Biljetterna säljs fr o m februari på
Möllegården kultur eller på Arlövs bibliotek. Ev
överblivna biljetter säljs på plats 30 min innan
föreställningen.
Möllegården Kultur kl. 14.00.
Arrangör: Kultur i Burlöv och UNGA Musik i Syd.

Tacokväll

Vi öppnar som vanligt på Betan kl 18.00 för att ha
en fin avslutning på lovet med massa kul och mys.
Ungdomsgruppen bjuder på tacos.
Betan kl 18.00-23.00.
Arr: Ungdomsgruppen

Pärla din favorit-Pokémon

Kom och pärla med oss! Vi hjälper dig att pärla
din favorit-Pokémon eller något
annat kul.
Åkarps bibliotek kl. 13.00-15.00.
Arr: Biblioteken i Burlöv.

Torsdag 23 februari
Fifaturnering

Vi öppnar upp på Arken kl. 17.00. Turnering drar
igång 17.30. Anmälning sker på plats. Arken kl.
17.00-21.00.
Arr: Ungdomsgruppen.

Melloverkstad

Välkommen att skapa din egen melloartist eller
kanske en glittrig mikrofon att sjunga i framför
spegeln. Vi har dukat upp med olika slöjdmaterial
– bara fantasin sätter gränser! För alla åldrar.
Möllegården kultur kl. 11.00-16.00.
Arr: Kultur i Burlöv.

Bibliotekets barnfilmklubb: Hitta Doris

Det har gått ungefär ett år sedan Nemos äventyr.
Glömska Doris lever ett härligt liv vid revet tillsammans med Nemo och Marvin. Plötsligt en dag
minns hon att hon har en familj som kanske letar
efter henne. Tillsammans beger sig trion av på
ett äventyr över havet
mot Kalifornien och det
berömda Marinlivsinstitutet med dess stora akvarium. För att hitta sina
föräldrar tar Doris hjälp
av akvariets spektakulära
Foto: Pixar
invånare. Svenskt tal.
Arlövs bibliotek kl. 13.00-14.40
Arr: Arlövs bibliotek.

Februarilov på Burlövsbadet

Inträde för barn 7–17 år: 20 kronor
Alla aktiviteter är gratis! Runnerz, Funboatz, Zorbaboll och droppträd måndag–torsdag
kl. 12.00–15.00. Barn under 7 år måste bada
tillsammans med vuxen. Barn 7-9 år måste bada
under uppsyn av vuxen.

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
Tel: 040-625 61 84 www.burlov.se/bad

ÖPPETTIDER & KONTAKT
Ungdomsgruppen Burlöv
Telefon: 040-625 63 84.

Biblioteken i Burlöv

www.burlov.se/bibliotek
Arlöv
Må, On
10.00–19.00
Ti, To
09.00–18.00
Fr
10.00–17.00
Lö
11.00–15.00
Åkarp
Må
8.30–12.00, 15.00–19.00
Ti
8.30–15.00
On
8.30–12.00, 15.00–19.00
To
8.30–12.00, 15.00–19.00
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Beställ stadsnätet
- nu även på nätet
Burlövs kommun bygger sedan drygt ett
år ut stadsnät till villaområden i kommunen. Fram till för några månader sedan
var man tvungen att skriva ut sitt avtal på
papper och skicka in. Men nu har stadsnätet kommit ut på nätet, på riktigt.
Den 15 november smyglanserades den
nya stadsnätsportalen på adressen
burlov.stadsnatsportalen.se. Där kan villaägare söka på sin hemadress
och se hur planerna ser ut
för det egna området.
Har man BankID går
det också att göra sin
beställning på nätet bekräftelsen kommer
direkt via e-post.

”Ett lyft”
– Det känns verkligen som ett lyft för
projektet. Nu kan vi ge bättre information och det är lättare för besökaren att
hitta sådant som är relevant för just dem,
säger Kristina Jeppsson, som jobbar som
kommunikatör för stadsnätet.
En annan nyhet är att portalen även har
särskilda intresseformulär för företag,
bostadsrättsföreningar och ägare till flerfamiljshus och företagslokaler.
– Tanken är att det ska vara lätt att få
kontakt, så att vi tillsammans kan komma
fram till en lösning som passar verksamhetens eller föreningens behov.

Brandman för en dag - eller mer
Den 14 januari anordnade Räddningstjänsten Syd en ”prova-på-dag” i Burlöv
för 11 anmälda, som var nyfikna på jobbet som Räddningspersonal i beredskap
(RiB) eller som det tidigare hette deltidsbrandman. Dagen ordnades främst för att
det ständigt behövs fler medarbetare som
kan ta uppdraget som deltidsbrandman.
– Vi vill gärna få in fler kvinnor som RiB,
men ofta får jag höra från kvinnor att
”brandman är ett arbete som inte passar
mig” eftersom de har en uppfattning är
att det är ett tungt och alltför tufft jobb,
berättar distriktschef Mikael Kess.

Vill locka fler
Genom att anordna en ”prova-på-dag” vill
Räddningstjänsten Syd visa både kvinnor
och män att dessa förutfattade meningar
inte alltid stämmer.
– Genom att de själva kan få prova på
arbetsuppgifterna hoppas vi ändra den
uppfattningen och locka fler att söka sig
hit, säger Mikael Kess.

Sex minuter
Som Räddningspersonal i beredskap
(RiB) har man beredskap i snitt var fjärde
vecka. När man då får larm på sin personsökare måste man ta sig från sitt hem
eller från sitt huvudarbete till brandstationen, klä på sig larmkläder och kunna
åka ut med brandbilen inom sex minuter.
Med andra ord måste du bo eller arbeta
inom cirka fem minuter från våra deltidsstationer.

Sex minuter har man på sig att få på utrustningen.

Burlöv är en av sex deltidsstationer inom
Räddningstjänsten Syd och de söker fler
som vill engagera sig för att till exempel
hjälpa nödställda personer, hjälpa till
vid olyckor och släcka bränder. Man får
en tre veckor lång utbildning och jobbar
därefter som RiB när larmet går.

Intresserad?
Är du redo för en ny utmaning i livet och
vill göra tester för att se om du passar
för uppdraget? Du får som RiB lära dig
saker som du har nytta av hela livet och
samtidigt gör du en värdefull insats för
Burlöv och alla som bor här eller vistas
i kommunen. Räddningstjänsten söker
både kvinnor och män.
Läs mer på Räddningstjänsten Syd
(www.rsyd.se) under Lediga tjänster där
det finns information om fler chanser att
delta på en ”prova-på-dag”. Där kan du
även lämna en intresseanmälan direkt.
Du kan även kontakta RiB-koordinator Bo
Lundh, 046-540 47 38.

Tågarp blir testet
På stadsnätsportalen finns också möjlighet att publicera aktuella nyheter för respektive område. På det sättet ska boende
kunna hålla sig uppdaterade om vad som
händer i just deras område.
– Just nu håller vi på att bygga ut stadsnätet i Tågarp. Det blir det första riktiga
testet, säger Kristina Jeppsson.
Tidigare låg all information om stadsnätet
på kommunens webbplats. Där skulle det
inte ha fungerat att lägga upp detaljnyheter om arbetena i ett visst kvarter, menar
Kristina Jeppsson.
– Men nu visas de bara för den som går
in på områdessidan. På det sättet får man
riktad och relevant information och slipper sådant som inte rör en själv.
Visst är det en del att bära på, men Mikael Kess tycker inte att man ska låta sig avskräckas av det.
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Driftiga ungdomar förmedlar jobb till sina kompisar
Daniel Titze, Jonas Werne, Hampus Petersson och Lukas Nihlstorp går sista året
på ekonomiprogrammet och har som uppgift att starta, sköta och lagom till slutet
av maj också avsluta ett företag. Killarna
har sett ett stort behov av att förmedla
kontakter mellan företagare som behöver
tillfällig arbetskraft och ungdomar som
behöver dryga ut studiestödet.

Ungdomar är inte lata
Det är inte bara förtjänsten som lockar
utan de har även ambitionen att ta död
på myten om lata ungdomar.
– Vi vet ju själva att ungdomar inte har
pengar och vill ha jobb, men det är svårt
att hitta, säger killarna. Man har inte så
många kontakter eller ingångar på företag, och det är inte lätt som tonåring att
själv springa runt till olika företag för att
få 20 ”nej tack” och ett ”kanske” till svar.

Matchar mot företagens behov
På Emploi får den arbetssökande presentera sig själv och redogöra för sina styrkor
så matchar de sedan dessa mot de olika
företagens behov. UF-företaget ska spara
tid åt både arbetsgivaren och arbetstagaren. Deras främsta syfte med företaget
är att hjälpa ungdomar, samtidigt som de
underlättar för arbetsgivare i och med att
de erbjuder dem tillfällig personal som
kan ställa upp direkt.
Tanken bakom deras företag är att
kvalitetssäkra den arbetskraft som man
rekommenderar till arbetsgivaren. På
det sättet slipper denne att sitta med på

Daniel Titze, Hampus Petersson och Lukas Nihlstorp utgör tre fjärdedelar av UF-företaget Emploi.

en massa olika intervjuer och ändå vara
osäker på om den person de väljer ut
klarar av att komma i tid, vara ansvarsfull
och pålitlig.

Garanterar skötsamma personer
Emploi garanterar att de personer som de
förmedlar klarar av att komma i tid och
sköter sig under hela arbetsdagen. Exempel på jobb som de redan har förmedlat
är catering-, lager- och bartenderjobb.
Enkla jobb, men det är ju där som ungdomar behövs. Jobb som de har på gång är
städ- och hantverksarbeten.
I ett av jobben som de förmedlade gjorde
tjejen så bra ifrån sig att arbetsgivaren
frågade killarna i Emploi om de fick lov
att kontakta henne direkt för fortsatta
uppdrag. Det hade killarna inte alls något

emot eftersom ett av de övergripande
syftena med företaget är att få ungdomar
i arbete.

Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet (UF) ger barn och
ungdomar möjlighet att träna och
utveckla sin kreativitet, företagsamhet
och sitt entreprenörskap. Det är en
politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Läs mer om Ung Företagsamhet i Burlövstidningen nummer 4
2016, då vi skrev om Emma och hennes
kompisars företag som återanvände
ljusmassa till förmån för barncancerfonden. Du kan också läsa mer om Ung
Företagsamhet på webbplatsen:
www.ungforetagsamhet.se

Tycker du om Burlövs kommun?
Det är glädjande att många kommuninvånare använder sig av möjligheten till
att tycka till om det som sker i kommunen och vår service. ”Tyck om Burlöv” ger
möjlighet till snabb och nära dialog med
er medborgare! De flesta använder sig av
tjänsten från vår webbplats www.burlov.se.

också vara så att ett politiskt beslut eller
lagstiftning styr om och hur vi kan agera.
Ibland är det inte ens vår fråga – synpunkten rör helt enkelt inte vårt ansvarsområde. Det kan istället vara polisens,
Region Skånes, E-ONs eller Skånetrafikens
ansvar. Då försöker vi hänvisa vidare.

En synpunkt – ett svar

Vissa frågor återkommer

Tyck om Burlöv är ett verktyg för oss att
ta emot en synpunkt och ge ett svar som
flera kan ha nytta av. Flera får veta att vi
jobbar med en fråga, hur vi jobbar eller
tänker lösa den. I vissa fall finns det ingen
enkel lösning. Det kan saknas resurser i
form av personal eller pengar. Det kan

Titta gärna om det redan finns någon
som har lagt samma fråga eller synpunkt.
Under vintern har vi till exempel fått in
många synpunkter på smällare skrivna av
upprörda kommuninvånare. Varje gång
har vi fått ge samma svar: Ja, vi jobbar
med frågan, vi har tät dialog med polisen

runt detta och många från kommunen
samverkar med polisen och andra för att
komma tillrätta med smällare och annat
tråkigt som händer.

Viktigt med dialog
Avslutningsvis vill vi självklart ha fortsatt
god dialog med alla engagerade medborgare! Möt oss och för dialog där vi finns i
din vardag när du har synpunkter och är
berörd.
Besök eller ring Medborgarservice,
samtala direkt med oss eller följ oss på
Facebook!
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AKTUELLT
KF beslutade 2016-12-19
▪ Carl Ahrling (M) har i en motion föresla-

Upplevelseutställning för alla åldrar

git att kommunen inrättar en avlämningsyta, eller så kallad drop-off-zon,
på den nuvarande personalparkeringen
på Södervångskolan, för att förbättra
trafiksituationen kring skolan när
föräldrar lämnar och hämtar sina barn.
Fullmäktige beslutade att 3–4 platser
på parkeringen ska upplåtas som avlämningsyta, med möjlighet att stanna
15 minuter, om det är anläggningstekniskt möjligt.

▪ Fullmäktige antog nya riktlinjer för

alkoholserveringstillstånd i Burlövs
kommun. Fullmäktige antog också en
ny taxa för insatser för äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen
och hälso- och sjukvårdslagen. Enligt
föreskriften får kommunen inte ta ut
avgifter som överstiger maxtaxan, som
för 2017 är 2 013 kr per månad. Även
inom förskola och fritidshem finns en
maxtaxa, som justerades för år 2017.
Dessutom antogs en ny avfallstaxa för
år 2017. Beslutet innebär en genomsnittlig sänkning av avgifterna med
3,3 %. Alla de antagna taxorna och
riktlinjerna gäller från och med den 1
januari 2017 och finns på kommunens
webbplats.

▪ Kommunfullmäktige beslutade också att
1 000 kr per medarbetare ska användas för personalfrämjande åtgärder,
som tack till personalen för ett gott
arbete under 2016.

FÖRETAG & NÄRINGSLIV
Äntligen! Nu drar vi igång näringslivsåret i Burlövs kommun igen.
Årets första frukost
16/2 kl 08.00-09.00
Vi ses på Kryddhyllan på Burlöv Center
där Harun med medarbetare dukat
upp en härlig frukost åt oss. Temat,
utöver nätverkande, är EU-kommunföretagare. Madeleine Tham, EU-samordnare i Burlöv och Lomma, kommer
och berättar allt hon kan - och det är
en hel del!
Näringslivsansvarig Sara Cederlund:
sara.cederlund@burlov.se
040-625 60 00
Twitter: @Burlov_Sara
Facebook: Burlövs kommun
www.burlov.se/foretag
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Vem blir du efter ett besök i teatergarderoben? Och vad händer i manegen? En modeparad eller en cirkusföreställning?
Vågar du och vill du vara med?

Helgen innan sportlovet inleds med en utställning i kreativitetens tecken. I ett samarbete mellan Kultur i Burlöv, Tillitsverket
och Burlöv Center bjuder vi nu in stora och
små för att skapa, leka och lyssna.

Men framför allt så bjuds allmänheten
in till en stor familjedag lördagen den
18 februari kl 10.30-15.30. En dag fylld
av lek, skapande, bygglek, teater- och
sagoäventyr.

Treårigt projekt

En utställning för alla

Det ideella initiativet Tillitsverket har, i
ett projekt som löpt över tre år, skapat
utgångspunkter för kunskapande och
upplevelser om leken och skapandets
tillitsbyggande kraft. Detta tillsammans
med pedagoger, myndigheter, företagare,
forskare, unga, vuxna och givetvis barn i
alla åldrar.

Utställningen hade premiär i oktober då
den visades för första gången på Artipelag i Värmdö. Där möttes den av många
positiva reaktioner, bland annat från
Josefin Jakobsson:

Dessa tre års fördjupning sammanfattas
nu i upplevelseutställningen Skapa, Leka,
Lyssna – en hyllning till människans skaparkraft som nu ska ut på turné i Sverige,
och första stoppet på turnén är Burlövs
kommun.
– Vi är väldigt glada och stolta över att få
ta emot Tillitsverket och deras utställning
i Burlövs kommun, säger Harald Winter,
enhetschef på Kultur i Burlöv, och extra
roligt att Burlöv Center ställer upp med
lokal så att vi kan visa den på en plats
som är så lättillgänglig för kommunens
alla invånare.

Familjedag den 18 februari
Utställningen kommer till Burlöv Center
den 16-18 februari och i samband med
det bjuder Burlövs kommun in barn från
kommunens förskolor och skolor. Man
anordnar också fortbildningsdag för
förskolepedagoger samt en halvdag för
näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle kring tillit och förändringskraft.

– Det är en helt fantastisk utställning, jag
tycker alla ska komma hit och se den. Det
är verkligen för alla som någon gång blivit
född, alla som är människor, alla åldrar
och alla som är föräldrar till alla åldrar.
Det känns så otroligt viktigt att just nu i
den värld vi lever i så är det så viktigt att
vi tar hand om nästa generation.
Det finns således mycket att se fram emot
och saker att uppleva när utställningen
kommer till Burlöv Center. Varmt välkomna alla!
Mer om utställningen kan man läsa på
www.tillitsverket.se.

Sommar, sol och nyttiga erfarenheter

Dags att nominera!

Projektarbete, starta eget eller sommarjobb? Möjligheterna som erbjuds är många. Från
och med den 1 mars kan du söka kommunala sommaruppdrag i Burlövs kommun.

Nu söker vi kandidater till kommunens
miljöpris och stipendier, som alla kommer att delas ut på Guldsöndagen den
7 maj. Passa på att nominera någon
som du tycker är välförtjänt.

Miljöpris 2017
Miljöpriset ska uppmuntra och belöna
idéer, innovationer och åtgärder inom
miljö- och naturvårdsområdet. Priset
går till enskilda personer, företag,
föreningar eller motsvarande som är
verksamma i Burlövs kommun.

Idrottare
Foto: Scandinav bildbyrå

Även om det är kallt och grått just nu
kommer sommaren att vara här snabbare
än du anar. Burlövs kommun vill erbjuda
dig som ung möjlighet till en värdefull
jobberfarenhet under sommaren 2017.
Intresset för de sommaruppdrag som
erbjuds är alltid stort och det brukar vara
runt 200 personer som söker platserna
varje år, varav cirka hälften får chansen.
Här har vi samlat svaren på några vanliga
frågor gällande kommunens sommaruppdrag för ungdomar.

Vilka typer av uppdrag finns det?
Vi erbjuder tre olika typer av uppdrag:
•
•
•

Sommarjobb inom kommunala verksamheter (främst vård och skola)
Starta eget företag under sommaren
2017.
Projektarbete

Vem kan söka?
Du måste vara skriven i Burlövs kommun
och får inte ha haft sommarjobb eller
uppdrag via kommunen tidigare. För dig
som söker plats inom kommunens verksamheter gäller att du ska vara mellan
15 och 18 år gammal när sommarjobbet
påbörjas. För dig som vill starta eget företag eller jobba med projektarbete gäller
att du ska vara mellan 15 och 19 år när
uppdraget börjar.

Hur ansöker jag?
På www.peakburlov.se kommer du att
hitta all information om var du ska logga
in för att ansöka. Du kommer att behöva
skriva ett kort personligt brev och fylla i
uppgifter om dig själv.

Hur går det till?
När vi har fått in din ansökan får du först
en bekräftelse på att du har ansökt och
kommer sedan att kallas till intervju. Alla
sökande som inte har jobbat i kommunen
tidigare och uppfyller kraven ovan får
komma på intervju eftersom vi tycker att
det är en bra träning för framtiden.
Efter intervjuerna matchar vi de sökande
mot de olika sommaruppdragen och meddelar dig om du har fått en plats och i så
fall var. När du har fått ditt besked måste
du välja om du vill tacka ja eller nej.
Innan sommaruppdraget startar håller vi
ett informationsmöte, så att du vet vad
du kan förvänta dig och så att du känner
till de eventuella säkerhetsföreskrifter
och rutiner som gäller för din arbetsplats.

Får jag någon lön?
Alla uppdrag utom starta eget ger en lön.
Lönen är avtalad om innan och den är
inte individuellt satt. De som blir entreprenörer för en sommar kommer också
att få en ersättning för den utbildning
som de går samt ett startbidrag till sitt
företagande.

Kan jag önska vilket sommaruppdrag jag ska få?
Ja, men det är kommunen som gör
matchningen. Det innebär att du kanske
inte får det du önskat utan erbjuds en
plats som är den bästa möjliga för dig
som sökt utifrån de resurser som finns.
Du har givetvis rätt att tacka nej till en
plats om du inte vill ha den. Vi kommer
göra allt vi kan för att du ska bli nöjd och
få rätt uppdrag. Läs mer på:
www.peakburlov.se.

Stipendiet till aktiva idrottsutövare
delas ut som stöd och uppmuntran
och för förkovran till personer som är
bosatta i, eller har stark anknytning till,
Burlövs kommun.

Föreningsledare
Stipendiet till föreningsledare delas
ut som stöd och uppmuntran och
förkovran till personer verksamma i
föreningar inom Burlövs kommun.

Kulturstipendium
Stipendiet är avsett att möjliggöra
kvalificerad utbildning och fortbildning
inom skilda konstnärliga områden för
utövare som är i början av sin konstnärliga bana. För att komma i fråga ska
man vara mantalsskriven i Burlöv eller
ha nära anknytning till kommunen.
Skicka ditt förslag senast
den 1 mars till:
Burlövs kommun, Box 53, 232 21 Arlöv
eller
e-post: burlovs.kommun@burlov.se.
Skriv på kuvertet eller i e-postrubriken
vilket pris eller stipendium nomineringen gäller.

Stiftelsen Hilda och GunnarWesterlins fond
I år kommer inga ansökningar om
bidrag att tas emot till stiftelsen
Hilda och Gunnar Westerlins fond,
eftersom fonden inte har genererat
tillräckligt hög avkastning för att
kunna delas ut.
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