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AGENDA
Fri entré och ingen föranmälan om inget annat
anges.

APRIL
9: FAMILJENS PROVA PÅ! Halmbindning
Kursledare Arja Kärhä säljer materialpaket för
80 kr. Föranmälan senast 6/4 till kikki.kornerkrakau@burlov.se. Kostnad 100 kr för vuxen och
50 kr för barn. Möllegården kultur, Verkstan kl.
12.00–16.00.
10 – 14: B Art - graffitimålning under påsklovet.
B Art samarbetar med graffitikonstnär vid Kronetorps mölla. För dig mellan 13 och 18 år. Kontakt:
b.art.ungaskonst@gmail.com. Kronetorps mölla,
Dalbyvägen 63, Arlöv. Arr: Konstprojekt B Art.
11: Påskpyssel på bibblan!
Enkelt och roligt pyssel för alla. Åkarps bibliotek
kl. 13.00–15.00.
11: Handarbetskafé
Få hjälp och tips eller prova något nytt? Handledare Kikki Körner. Möllegården kultur, Kafé Charlotte. Drop-in kl. 15.00–18.00. Vi slutar kl. 20.00.
11: Måleriträff
Ta med eget material eller köp på plats. Info:
annlouise.lindberg@burlov.se. Möllegården
kultur, Verkstan. Drop-in kl. 18.00–19.00. Vi målar
till kl. 21.00.
12: Påskpyssel på bibblan!
Enkelt och roligt pyssel för alla. Arlövs bibliotek kl.
13.00–15.00.
12- 26: Jubileumsvår: Alfons Åberg 45 år!
Under två veckor, 12- 26 april, kan du ta del av en
Alfons Åberg–utställning och en tipsrunda med
fina priser på Burlövs bibliotek!
13: Påskparad
Alla påskkärringar och påskgubbar är välkomna.
Vi samlas på gården, klockan 15.00 promenerar vi
tillsammans till Harakärrsgården där det bjuds på
fika. Vi klär påskriset och leker ägglekar på Möllegården kultur. Varma kläder rekommenderas.
Möllegården kultur kl. 15.00.
18: Forskare berättar – Sakernas internet:
en uppkopplad värld
Sakernas internet (Internet of Things) är en ny
trend där vanliga föremål blir uppkopplade till

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
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20: Valle Westesson: Balla ställen i din närmiljö
Valle Westesson berättar om sitt arbete med böckerna om 100 balla ställen. Föranmälan: 040-625
62 74 eller bibliotek.arlov@burlov.se. Arlövs bibliotek kl. 18.30. Arr: Arlövs bibliotek och ABF Burlöv.
21: Världsbokdagen
Förskolorna i Burlöv ställer ut sina verk och vuxna
studenter med bakgrund i olika delar av världen
presenterar minnesvärda läsupplevelser på sina
modersmål och på svenska. Arlövs bibliotek. Arr:
Arlövs bibliotek och Burlövs vuxenutbildning.
22: LÖRDAG PÅ ARLÖVSBIBLIOTEKET
Kl. 12.00. Barnteater: Barbro badar.
Kl. 13.00. Forma din trädgård. Hur man planerar
och formar en trädgård på bästa sätt efter de
förutsättningar som finns.
Kl. 13.00–15.00. Vernissage " B Art".
Fri entré, förfriskningar bjuds! Arr: Arlövs bibliotek
och ABF Burlöv och B Art.
25: 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.
25: Handarbetskafé
Möllegården kultur, Kafé Charlotte. Drop-in kl.
15.00–18.00. Vi slutar kl. 20.00.
25: Måleriträff
Möllegården kultur, Verkstan. Drop-in kl. 18.00–
19.00. Vi målar till kl. 21.00.
25: Vi är blommor
Kulturskolans småbarnskörer sjunger tillsammans
på Arlövs teater kl. 18.30.
30: Valborgsmässofirande
Arlöv: Bål, körsång och tal till våren. Hundparken
vid Dalbyvägen mitt emot vårdcentralen kl. 19.30.
Åkarp: Bål, körsång och tal till våren. Hvilans
idrottsplats, kl. 20.30.
Arr: Burlövs scoutkår och Kultur i Burlöv.

MAJ
2: Serietecknarsällskapet i Åkarp
För alla mellan 9 och 18 år. Föranmälan görs på
040-625 66 75 eller b0ibliotek.akarp@burlov.se.
Åkarps bibliotek kl. 14.00–15.30.
2: Filmklubb – Det vita folket
Arlövs bibliotek kl. 14.00.
6 maj – flera veckor framåt
Ett stort urval av utgallrade böcker finns att köpa.
Kom och fynda! Arlövs bibliotek.
6: Lekdag på Möllegården kultur
Familjelördag på Möllegården kultur. Lekar för alla
åldrar! Möllegården kultur kl. 13.00–16.00.
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nätet. Forskaren Emma Fitzgerald berättar om
spännande tillämpningar som har potential att
förvandla och förbättra samhället och industrin.
Föranmälan: 040-625 66 75 eller bibliotek.akarp@
burlov.se. Åkarps bibliotek kl. 18.00. Arr: Lunds
universitet, Åkarps bibliotek.

7: Guldsöndag
Burlövs kommuns priser och stipendier delas ut.
Möllegården kultur kl. 13.00–16.00.

9: Elevutställning - Mo Gårds folkhögskola
Arlövs bibliotek. Arr: Arlövs bibliotek och MoGård
folkhögskola i Åkarp.
9: Handarbetskafé
Möllegården kultur, Kafé Charlotte. Drop-in kl.
15.00–18.00. Vi slutar kl. 20.00.
9: Måleriträff
Handledare Annlouise Lindberg. Möllegården
kultur, Verkstan. Drop-in kl. 18.00–19.00. Vi målar
till kl. 21.00.
10: Sommarläslusta
Bibliotekspersonalen berättar om böcker de läst
och tyckt om. Äppelkaka med vaniljsås serveras i
pausen. Föranmälan: 040-625 62 74 eller bibliotek.arlov@burlov.se. Arlövs bibliotek kl. 19.00.
13: Nördkafé – Cyklar
Workshops, tävlingar och massa aktiviteter! Ta
med din cykel och rusta den fin under professionell ledning. Möllegården kultur kl. 12.00–16.00.
Arrangör: Kultur i Burlöv i samarbete med ABF och
projektet Drevet.
13: Extra vernissage - Mo Gårds elevutställning
Denna vernissagedag finns elever och lärare på
plats! Arlövs bibliotek kl. 11.00–15.00. Arr: Arlövs
bibliotek och MoGård folkhögskola i Åkarp
16: Beates bokfika
Arlövs bibliotek kl. 09.45.
16: Stora bokbytardagen
Läs mer på: www.storabokbytardagen.se. Arlövs/
Åkarps bibliotek under ordinarie öppettider. Arr:
Arlövs bibliotek, Stora bokbytardagen.
16: Bokcafé ungdom
Vi bjuder på fika och en pocketbok vid varje
träff. För dig 12-16 år. Vårbyskolans bibliotek kl.
14.00–20.00.
17-31: Jubileumsvår: Elsa Beskow första bok
120 år!
17-31 maj, kan du ta del av en Elsa Beskow–utställning och en tipsrunda med fina priser!

UTSTÄLLNINGAR
MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Öppet:
ti–fr kl. 11.00–16.00
lö–sö kl. 12.00–16.00
Telefon: 040-625 63 70
26 mars - 28 maj: Sydsvenska bilder
Landskapsfotografen Peter Nilsson visar bilder från
Skåne och Småland. Han har etablerat sig bland
de främsta landskapsfotograferna i landet och är
invald i föreningen Naturfotograferna/N (Sveriges
bästa naturfotografer).
25 april – 17 september: Cykelambassaden
En utställning som vill stimulera framtidens
klimatpiloter genom att hylla cykeln som transportmedel och få fler att välja cykeln för ett mer
hållbart samhälle. Utställningen rymmer ett urval
cykelmodeller, samt information och fördjupande
läsning om cykelns historia och olika cykelmodellers utveckling.
7 maj - tillsvidare
Med anledning av att det är 100 år sedan Charlotte Weibull föddes öppnar vi en ny permanent
utställning om hennes liv och gärningar.
Omslagsfoto: Fanny Jakobsson

Kulturpedagoger använder Världsbokdagen i språktrappan
Sedan 2015 har kulturpedagogerna
Marie Sehlin och Kristina Helgesen från
kulturskolan arbetat med förskolor och
förskoleklasser i projektet ”Språktrappan”. Projektet är en del av kommunens
satsning på språkutveckling där kulturpedagogerna använder sig av de estetiska
språken: musik, drama, rörelse, rytmik,
bild och form för att närma sig och stärka
barnens språkliga utveckling.

Referensgruppen för den
nystartade medborgardialogen.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
har arbetat fram en ny metod för medborgardialog. Som en av tolv kommuner i
Sverige har Burlövs kommun blivit utvalda
att delta i ett tre år långt projekt där den
nya metoden ska testas i komplexa samhällsförändringsfrågor.

Kulturpedagogerna har också ett samarbete med biblioteket, skolbiblioteket och
centrala specialpedagogteamet.
Varje år uppmärksammar biblioteket
Världsbokdagen den 23 april. I år har
biblioteket valt att förlänga detta firande
till två veckor, mellan den 18– 28 april.
Biblioteket bjuder under den här perioden in alla förskolor och förskoleklasser
att lämna in material från deras fördjupade arbete med språk. Med detta kreativa
arbete som grund skapar de sedan en
utställning mitt i biblioteksrummet.
Under en av dagarna är kulturpedagogerna med barnen och tillsammans har
de en uppvisning av deras gemensamma
arbete.
Alla kommunens förskolor och förskoleklasser är under dessa två veckor
inbjudna till att besöka biblioteket för att
se på sina egna verk och ta del av vad de
andra barnen har skapat.

Medborgardialog
om utbyggnaden
av järnvägen

VÄRLDSBOKDAGEN
På Världsbokdagen den 23 april uppmärksammar Unesco* böckers, författares och upphovsrättens betydelse för
att sprida idéer och kunskap och för att
bidra till förståelse och tolerans mellan
människor. Böcker är ett av våra allra
mest effektiva verktyg för att arbeta för
fattigdomsbekämpning och fredsbyggande, och målet med Världsbokdagen
är att uppmuntra författare och kämpa
mot analfabetism.
* FN:s organisation för att skapa
fred genom ökat samarbete mellan
medlemsländerna inom utbildning,
vetenskap, kultur och kommunikation/
information.
Källa: www.unesco.se

Målsättningen med arbetet som har startat i Burlövs kommun är att med hjälp av
intervjuer sammanställa och arbeta fram
förslag till förbättringar när det kommer
till utbyggnaden av fyra spår mellan Lund
och Arlöv. De stora besluten, som till exempel att järnvägen ska byggas ut till fyra
spår, är redan tagna men det finns många
andra beslut i anslutning till, och kring det
här jätteprojektet som går att påverka.
Det kan handla om buller-, säkerhetsfrågor eller något annat. Målsättningen med
projektet är att arbeta fram minst ett,
men gärna flera, förslag till förbättringar
för medborgarna i Burlövs kommun i
samband med utbyggnaden till fyra spår.
Dessa förslag lämnas sedan över till den
politiska nämnd som förslaget berör.
Nämnden fattar sedan ett beslut i frågan.

Unik IT-satsning på Boklunden och Granliden
Burlöv har som enda svenska kommun
vågat införa ett särskilt IT-stöd för att
uppnå ökad delaktighet och kvalitet hos
brukare inom både äldreomsorgen och
LSS-verksamheter. It-projeketet ”Att våga”
genomförs nu på Granliden och Boklunden våning 1 och 2.

Syftet är att använda välfärdsteknologi på
ett nytt sätt med stor öppenhet gentemot
brukare och närstående. Ett IT-stöd som
utgår från brukaren, samtidigt som det
underlättar för omsorgspersonalen. Systemet består av en dator med pekskärm
som används av både brukare, närstående och personal. En dator - tre vägar in.
På www.burlov.se kan du se en film om
projektet som heter ”Att våga”.

Pierre Almgren, omvårdnadspersonal på Boklundens äldreboende
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Fladdermöss välkomnas med holkar
Fladdermöss bor normalt i håligheter i
gamla träd, men på grund av det
moderna skogs- och jordbruket finns det
inte så många gamla träd kvar. Därför
flyttar fladdermössen gärna in på vindar
eller liknande utrymmen i bostadshus.
För att hjälpa fladdermössen att hitta bostäder satte Burlövs kommun under förra
sommaren upp ett 30-tal fladdermusholkar på 13 olika platser.

Används året runt
Fladdermusholkarna kan användas av
fladdermössen både under sommaren då
de har ungar och som sovplatser under
vintern då de går i ide. Fladdermusholkar
skiljer sig från fågelholkar eftersom de har
en ingång på undersidan. I fladdermusholkarna finns en pinne där fladdermusen
hänger upp och ner för att vila sig. Även
privatpersoner kan köpa eller bygga en
fladdermusholk och sätta upp i träd eller
på husknuten.

Lyssna efter fladdermöss –
låna en detektor
Fladdermöss är aktiva på natten och
använder ultraljud för att lokalisera sig
i mörkret. Ultraljud är ljud som är på en
så hög frekvens att vi människor inte kan
höra dem. För att kunna lyssna på fladdermössen behövs därför en detektor
som ändrar ultraljuden till frekvenser
som vi kan höra. Du kan låna en detektor
på medborgarservice i entrén till Med-

borgarhuset i Burlövs kommun. Det är
gratis. Efter du har varit ute och lyssnat
får du gärna berätta om du har lyckats
höra några fladdermöss och var. Det är
till stor hjälp för oss och vårt framtida
arbete med att främja livsmiljöer för fladdermöss. På Burlövs kommuns webbplats
finns en karta på områden där vi satt upp
fladdermusholkar. På de ställena borde
du kunna höra fladdermöss nattetid.
Läs mer på www.burlov.se/fladdermoss

FLADDERMÖSS
I Sverige och Skåne finns det 19 fladdermusarter. Samtliga fladdermusarter
är fridlysta och får därför inte skadas
eller dödas och deras boplatser får inte
förstöras. Av de 19 fladdermusarterna
är nio rödlistade. Rödlistning innebär
att en art hotas av att dö ut och helt
försvinna från Sverige. I Burlövs kommun har hittills fyra arter av fladdermöss hittats men det kan finnas fler.
Det finns många myter om fladdermöss och vissa är rädda för dem. Men
fladdermössen är helt ofarliga och
undviker oftast människor. Ibland kan
de flyga i närheten när de jagar efter
insekter, som är fladdermössens föda.
Tänk på att använda handskar om du
får in en fladdermus i bostaden och
måste ta ut den. Den kan bitas när du
tar i den.

Miljöstrateg Johan Rönnborg
spikar fast en fladdermusholk

Blomsterprogrammen 2017
Under 2017 kommer vissa förändringar
att ske i blomsterprogrammen. Blomsterarrangemanget ”4-spår” var ett tillfälligt
inslag i Åkarp som symboliserade utbyggnaden av Södra stambanan. Arrangemanget blommade för sista gången 2016.

Urnornas placering kommer att se annorlunda ut för året och Medborgarhusets
entré kommer att prydas med en ny urna.
För första gången kommer vi även att
ha ett höstprogram vilket innefattar
höstplantering på Sockerbitstorget, vid
Medborgarhuset och i våra fasta urnor
på Lundavägen, Elisetorpsvägen samt
Badhusvägen.

Vårprogrammet
Vårprogrammet består av fyra sammansättningar.
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Konetorpsrondellen

Spring Green är en vit/grön kombination
av bland annat narciss, hyacinter och förgätmigej. Blomningen har sin prakt under
senare delen av mars fram till maj.

Black Delight är en mörkare blandning
från vitt, mörkt vinröd till svarta toner tulpaner och penséer. Även denna blomning
har sin prakt under april och maj.

La Belle Epoque är en blandning av vita
och rosa toner med bland annat tulpaner,
narciss och penséer. Blomningen har sin
prakt under april och maj.

Sunrise är en blandning i pastell som enbart består av penséer. Denna blandning
har sin prakt från april till i början av juni.

Yrken i kommunen: Verksamhetscontroller
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.
Det är viktigt att följa Burlövs kommuns
resultat för att se hur bland annat servicen utvecklas. Göran Hofstedt arbetar
som verksamhetscontroller och ansvarar
för att sammanställa, informera och prata
med politiker och tjänstemän om resultat i
olika mätningar och undersökningar.
Göran har tidigare arbetat för Region
Skåne och Trelleborgs kommun där
han var verksam på olika förvaltningar
som arbetsmarknads- och kommunledningsförvaltningen. Han tycker det är en
utmaning att arbeta med resultat- och
kvalitetsutveckling utifrån en övergripande nivå i kommuner. De många olika
verksamheterna, från socialförvaltningen
till kultur och fritid, skapar tillsammans en
intressant bredd.

Resultatstyrning ska leda
till förbättringar
Burlövs kommun arbetar hela tiden med
att utveckla och förbättra hur resultaten
ska förstås. Syftet är att förbättra den
styrning som behövs för att åstadkomma
positiva resultat och att skapa arbetssätt
för att kunna följa upp och säkerställa att
önskade resultat uppnås.

Sommarprogrammet
Sommarprogrammet ”Sammet” består av
två karaktärer.
Första karaktären är en blandning som
kommer att synas i urnor och utanför
Medborgarhuset. Blandningen består
bland annat av dahlia, lejongap, fjäderborstgräs, petunia och begonia. Blom-

Men vad är då ett positivt
resultat?
För en kommun måste målet vara att
erbjuda kommunens invånare bästa
möjliga service utifrån de resurser, det
vill säga skatteintäkter, andra pengar från
till exempel avgifter och statsbidrag, som
kommer in i kommunens kassa. För att
nå detta har kommunens tjänstemän ett
uppdrag som utgår från en vision och
de mål som kommunens politiker har
bestämt samt lagkrav att följa. Målen
anger färdriktningen, medan kommunens
medarbetare möter upp med sin yrkeskunskap kring vad som exakt ska genomföras.
– Det måste finnas en balans mellan
tydlighet och tillräcklig flexibilitet för att
skapa utrymme för medarbetarna att ta
professionella beslut som påverkar de
mål och den vision som politikerna stakar
ut, menar Göran.

Nytta för medborgaren
För att arbeta utifrån ett resultat- och
kvalitetsperspektiv krävs att alla förstår
vad som skapar förändring för den enskilde, vad som tillför nytta till medborgarna
och en positiv utveckling.
Vill du läsa mer om kommunens målarbete och resultat i kvalitetsmätningar
finns mycket information på:
www.burlov.se/kvalitet

ningen har sin prakt under juli till
september/oktober.
Den andra karaktären kommer att vara
mer ängslik. Hänsyn har tagits till våra
insekter och flera av arterna är attraktiva
för både humlor och bin. Blandningen
består bland annat av dahlia, fingerborgsblommor, blomstermorot, scabiosa och

Göran Hofstedt

BURLÖV I KORTHET
Spara gärna häftet om Burlöv i korthet
så har du lite fakta om din vardag nära
tillhands. Kontakta en
politiker om du vill du diskutera resultaten i de olika
undersökningarna.
Burlövs

kommun

Berätta gärna via
Burlöv i ko
rthet
”Tyck om Burlöv” om du
tycker informationen är
tydlig eller om den skulle
kunna presenteras på ett bättre sätt
(www.burlov.se/tyckomburlov).

Foto: Lisa Wikstrand

sommarljus. Blomningen har sin prakt i
juni/juli till september men flera av arterna kan komma att stå fram till frosten.

Höstprogrammet
En klassisk mix av höstblommor som ljung,
kål och plättar i luften. Blomningen har sin
prakt under hösten fram till frosten.
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AKTUELLT
Trafiköar i Burlövs
egnahem

De är nominerade till Årets företagare

Den 17 mars placerades fyra stycken
trafiköar ut i kurvan där Smedjevägen
och Astervägen möts. Trafiköarna har
placerats ut efter att flera av de boende
klagat på höga hastigheter i kurvan där
sikten är begränsad. Förhoppningen är att
nu kunna undvika framtida olyckor.

Vi vet hur viktigt det är att leverera med
kvalitet, samtidigt som vi är pålitliga
hantverkare och partner, säger Magnus
Hallberg, ägare av Malmö Byggnadsplåtslageri AB. Rent logistiskt är Stora
Bernstorp en bra placering, med tanke
på kommunikationer till alla de projekt vi
arbetar med hos bygg- och fastighetsbolag i både Malmö och Lund.

Kommunteknik, som är ansvariga för Burlövs kommuns trafiksäkerhetsarbete, planerar att genomföra ytterligare åtgärder i
området genom att måla ut en gång- och
cykelbana på Astervägen som idag helt
saknar trottoar. Målningen kommer att
genomföras under sommarhalvåret 2017.

Malmö Byggnadsplåtslageri AB

Åkarps Bilmek
Jag känner glädje i de kunder som återkommer, har verkligt förtroende för oss
och litar på oss. För oss är det viktigt
med ärlighet gentemot kunderna och att
ha en hög kunskapsnivå så att de kan få
den service de förväntar sig, säger Pierre
Neubauer, som tillsammans med Olof
Grönkvist, äger och driver Åkarps Bilmek.

Carbonia

Loppis

Den stora loppisen på Burlövs Ryttarförening (BuRF) äger rum den 7 maj.
Förutom loppisen blir det café med
hembakat och varmkorv, ponnyridning
och ansiktsmålning för alla barn och flera
lotterier med massor av fina vinster.
Inkomsten går oavkortat till verksamheten på BuRF! Det går inte att hyra bord.
Läs mer på www.burf.nu

Carbonia har sedan starten arbetat med
att serieproducera olika kolfiberprodukter för fordon, flygplan, tv-branschen,
ljusreflektorer med mera. Produkter som
kan ersätta stål, men väger en femtedel av vad stålet väger, är fyra gånger
starkare och har god motståndskraft mot
kemiska material. Tobias Blomberg som
är ägare och vd i Carbonia AB säger att
affärsidén är att vara kostnadseffektiv.

Läs mer och rösta på: www.burlov.se/aretsforetagare. Det vinnande företaget presenteras på
Guldsöndagen 7 maj.

Nya egenavgifter
för färdtjänst

Gäller från och med den 1 april 2017.
Mer information på burlov.se

Område

ÅTERBRUKET
Loppisverksamhet

Öppettider
Onsdag och fredag:
Kl. 11.00-15.00.
Inlämning av loppissaker:
Varje vardag mellan 11.00-15.00.
Företagsvägen 29 Hus 5, Arlöv.
6

Foto ovan: Tommy Paremo, Burkövsnyheter

Pris/enkelresa

Inom kommunen

22 kr.

Upp till 3 mil, men
utanför kommunen

56 kr.

Farligt Avfall-bilen
till Åkarp!

3,1-6 mil

109 kr.

6,1-10 mil

140 kr.

10,1 mil → inom
Skåne

182 kr.

Tisdag 2 maj kl 17.45-18.30 i Åkarp,
Stationsvägen 12, vändplatsen

Angränsande kommuner utanför Skåne-

229 kr.

Till Farligt Avfall-bilen kan du som
privatperson lämna farligt avfall, även
mindre el- och elektronikprodukter.

Laholm, Markaryd,
Älmhult, Olofström och
Sölvesborg

Ny webbplats är lättare att läsa på
mobiltelefon och läsplatta
Sedan slutet av mars har Burlöv en helt ny
webbplats. Elisabeth Marcusson, kommunikationschef, och Jonas Hedlid, kommunikatör, har lett projektet med att skapa
ett modernt verktyg för att informera om
kommunens verksamheter och service.

Varför har kommunen fått en ny
webbplats?
Den gamla webbplatsen hade onekligen
några år på nacken, det var hög tid att
modernisera. Dels hade vi en äldre teknisk lösning som inte gav besökarna möjlighet att ta del av information på ett bra
sätt i mobiltelefoner eller på läsplattor.
Många vill ju idag när som helst och var
som helst kunna plocka upp sin telefon
och kunna hitta information man söker.
Sedan behövde vi göra ett omtag och se
över all information. Ett av kommunens
mål är att vi ska ha information av hög
kvalitet. Nu har vi sett över, förbättrat
och uppdaterat i princip allt, det känns
mycket bra.

Guldsöndag 7 maj

Vad är nästa steg i kommunikationsarbetet?
Vi kommer att börja titta på hur vi kan
förbättra blanketter och utveckla fler etjänster. Detta måste vi göra tillsammans
med många kollegor för att välja var och
när vi ska erbjuda e-tjänster och sedan
hitta rätt teknik som gör att vi ger bättre
service till våra medborgare och förenklar
arbetssätt internt hos oss som jobbar i
kommunen.

GULDSÖNDAG

13.00 Välkommen till Möllegården kultur.
13:.5 Invigning: Charlotte Weibull – en
utställning om Sveriges enda folklivskonstnär
14.00 Lekar och pyssel för hela familjenkorvgrillning och tipspromenad.
15.00 Prisutdelning
Årets företagare, Idrottsutövarstipendiet,
Pontus Jansson priset, Föreningsledare-stipendiet, Kulturstipendiet och Miljöpriset.
15:30 Fika i trädgården.
Ta med vänner, familj, kollegor eller andra
i ditt nätverk!

Vad är fördelarna med den nya
webbplatsen?
Vi är mycket nöjda med att vi har fått en
ny och mer modern profil. Vi har bättre
bilder, ett större och mer lättläst typsnitt.
På många ställen har vi kortat ner långa
texter. Det finns bra länkar till våra blanketter och e-tjänster samt information
om var du kan läsa mer om ett ämne. Vi
vill också slå ett slag för vår nya sökfunktion. Skriv i rutan vad du önskar läsa om,
så ska du lätt hamna rätt!
Evenemangskalendern, med allt som
händer i kommunen, har också blivit
tydligare.

Rollatorcafé
Vi bjuder på fika och du får träffa
kommunens sjukgymnaster och
arbetsterapeuter.
Onsdag 26 april
på Arlövs teater
kl. 09.00-15.00
(lunchstängt
12.00-13.00)
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