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AGENDA
FEBRUARI
20 Vernissage - ”Drömmarnas äventyr”
En utställning med Håkan Holmqvist som visar
sina färgrika målningar i akryl inspirerade av tiden
i Sydamerika där han bl.a. studerade färgsättning.
Utställningen pågår under bibliotekets öppettider
till 16/3. Arlövs bibliotek, Konsthallen kl 13 -15.
Arr. Arlövs bibliotek och Håkan Holmqvist.
23 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 9.45.
23 Måleriträff drop-in
Vi träffas och provar på olika tekniker. Tag med
ditt eget material eller köp på plats. Handledare
är Annlouise Lindberg. Ev. frågor till
annlouise.lindberg@burlov.se.
Möllegården kultur, Verkstan kl 18-21.
28 Folkmusikkafé
Anders och Maria Larsson, som turnerat i både
USA, Tyskland och Sverige de senaste åren spelar
folkmusik, både nyskriven och traditionell.
Möllegården kultur, Kafé Charlotte kl 13-16.
29 Juristjouren
Gratis juridisk information av juridikstudenter.
Obligatorisk tidsbokning. Arlövs bibliotek kl 1618. Arr: Arlövs bibliotek och Juristjouren i Lund.
29 Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder kl 18 i Stora
Sessionssalen, Medborgarhuset i Arlöv.

MARS
1 Bokkafé; tema ”Vänskap”
Är du mellan 13-16 år och gillar att läsa och/eller
behöver tips på nya böcker? Då ska du komma på
Bokcafé där vi fikar, pratar och tipsar varandra om
nya böcker. Alla som kommer får en bok i present
med sig hem.
Åkarps bibliotek kl 14-15.
1 Handarbetskafé drop-in
Vi träffas, har kul och låter oss inspireras av varandra! Du kan få hjälp och råd och kanske vill du
prova på något helt nytt. Handledare är
Kikki Körner-Krakau. Ev. frågor till
kikki.korner-krakau@burlov.se.
Möllegården kultur, Kafé Charlotte kl 15-18.
Burlövstidningen
Ges ut av Burlövs kommun, 10 nummer/år, delas ut
till samtliga hushåll och företag i Burlövs kommun.
Ansvarig utgivare
Charlotta Wemme Dehlin tel: 040-625 60 00.
Redaktion
Representanter från samtliga förvaltningar samt
förtroendevalda.
Kontakt
Burlövs Kommun
Postadress: Box 53, 232 21 Arlöv.
Besöksadress: Kärleksgatan 6.
Växel: 040-625 60 00
www.burlov.se
Utgivningsdagar våren 2016
18-19 februarí
17-18 mars
21-22 april
2-3 juni
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5 Familjelördag på Möllegården kultur
Teater Allena kommer och spelar föreställningen
”Gomidda, Grisen” om Gubben som ska bjuda Grisen på en överraskning till middag. För barn från
3 år. Föreställningen börjar kl 14, pyssel i Verkstan
hela dagen. 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 13-16.
6 Ramelbuljong
En underhållande eftermiddag på kryss genom
Povel Ramels verk med framträdanden, allsång,
film och soppbuffé. Kostnad: 200 kr, inklusive
soppbuffé. Föranmälan: info@poveldiggarna.se
Möllegården kultur kl 15-18.
Arr: Poveldiggarna och Kultur i Burlöv.
8 Babycafé: babybokcirkel
Biblioteket tipsar om gamla ramsor och nya böcker
för de allra minsta. Fika och träffa andra nyblivna
föräldrar. För barn 0-2 år med föräldrar. Ingen
föranmälan. Arlövs bibliotek kl 10.
8 Internationella kvinnodagen
Vi uppmärksammar internationella kvinnodagen
med föreläsning och levande musik i Kafé Charlotte. Denna dag inviger vi även vår nya utställning
”Sveriges seriehistoria” i Gömman. Försäljning av
smörgåsar och fika i kaféet. Fri entré!
Möllegården kultur kl 18.
9 Forskare berättar: Hur säkerställer vi Sveriges
livsmedelsförsörjning i framtiden?
Framtidens livsmedelstrygghet bjuder på hot såväl
som möjligheter. Vilka lösningar finns på problem
som kan komma med befolkningstillväxt, ökad
konsumtion, klimatförändringar, risk för krig och
terrorism samt begränsningar i jordens egna resurser? Föreläsningen hålls av Christian Jörgensen,
doktor i Nationalekonomi vid Lunds universitet
och anställd vid Agrifood Economics Centre.
Åkarps bibliotek kl 19. Arr: Arlövs bibliotek, Lunds
universitet.
10 Filmklubb – Buddha föll av skam
Arlövs bibliotek kl 14.
12 Nördkafé – Superhjältar
Visst finns superhjältar! Och nej, man blir aldrig
för gammal för serier och superhjältar! Vi träffas
och går loss på allt som har med superhjältar att
göra. Superhjältequiz, serietidningsloppis och gratis ansiktsmålning till alla barn. Kl 14 Föreläsning
”Superhjältar på myternas marknad”. Författaren
och journalisten Fredrik Strömberg pratar om vårt
behov av hjältar med övernaturliga krafter,
i serier och på film. Möllegården kultur kl 12-16.
14 Juristjouren
Gratis juridisk information av juridikstudenter.
Obligatorisk tidsbokning.
Arlövs bibliotek kl 16-18.
Arr: Arlövs bibliotek och Juristjouren i Lund.
15 Babycafé: sjung med ditt barn
Babygung med musik och sång av och med musikpedagogen Anna Cederquist. Fika och träffa andra
nyblivna föräldrar. För barn 0-2 år med föräldrar.
Ingen föranmälan. Åkarps bibliotek kl 10.
15 Handarbetskafé drop-in
Vi träffas, har kul och låter oss inspireras av
varandra! Du kan få hjälp och råd och kanske vill
du prova på något helt nytt. Handledare är Kikki
Körner-Krakau. Ev. frågor till
kikki.korner-krakau@burlov.se.
Möllegården kultur, Kafé Charlotte kl 15-18.

16: Påskpyssel på bibblan!
Enkelt och roligt pyssel för alla.
Åkarps bibliotek kl 13.30-15.
16 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 17/3. Föranmälan:
040-625 62 74 eller
bibliotek.arlov@burlov.se. Arlövs bibliotek kl 19.
17 Konsert
Elever från Burlövs kulturskola spelar.
Arlövs bibliotek kl 18.30.

UTSTÄLLNINGAR
MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Öppet:
ti–fr kl 11–16
lö–sö kl 12–16
Telefon: 040-625 63 70
2 februari-28 februari
Skolplanschen – med bild på schemat
Utställning visar ett urval av skolplanscher, som
från slutet av 1800-talet till 1970-talet var ett
viktigt pedagogiskt läromedel i de svenska klassrummen. Vanliga förekommande motiv är bland
annat växter, djur, årstider, främmande miljöer och
historiska händelser och sådant som står i bibeln.
Först importerades skolplanscherna från Tyskland,
sedan gjorde vi egna här. Sverige blev med tiden
ledande på området. Ofta anlitades kända konstnärer som Carl Larsson och Bruno Liljefors.
Möllegården kultur, Gömman.
8 mars-11 maj
Sveriges seriehistoria
Sverige har en anrik och intressant seriehistoria
som sträcker sig över århundranden och omfattar allt från enkla skämthistorier till intrikata
serieromaner. I den här utställningen presenteras
hela den spännande historien – från 1700-talets
konstnärliga experiment till 2000 – talets svenska
serieunder. Utställningen »Sveriges seriehistoria« arrangeras av Seriefrämjandet och Svenskt
Seriearkiv och är en del av projektet Framtidens
seriearkiv. Projektet stöds av Lunds kommun,
Framtidens Lund och Malmö stad.
Möllegården kultur, Gömman.
4 oktober 2015–27 mars 2016
Repslagare och robotar - ett arbetsliv i
förändring
Dagens arbetsliv förändras i hög fart tack vare den
nya teknologin och många gamla yrken existerar
inte längre. Vem vinner och vem förlorar på en
sådan utveckling - och hur ser framtidens arbetsliv
ut? Kommer robotarna att ta över och var ligger
din arbetsplats i morgon?
Möllegården kultur, Glashallen.
Nationaldräktsaffären på Baltiska utställningen
Med föremål från Charlotte Weibulls samlingar
har vi återskapat Ingrid Anderssons monter från
Baltiska utställningen i Malmö 1914. Utställningen
är ett samarbete mellan Charlotte Weibulls Vänförening och Burlövs kommun.
Möllegården kultur, Weibullrummet
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Februarilovet 2016
22-27 februari

Onsdag 24 februari

Tipspromenad

Prova på tennis!

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 & Åkarps bibliotek. Arr: Biblioteken i Burlöv.

22-26 februari

Ha kul med fotografi!

Du får en chans att lära dig fotografering tillsammans med en pressfotograf
från Sydsvenskan, Hussein El-Alawi.
Han kommer att berätta om sitt
arbete och dela med sig av sina tips om
fotografi. Vi kommer att skapa fotoberättelser om
Burlöv tillsammans. Skicka intresseanmälan till
liga.lagzdina@gmail.com. Håll utkik efter tider och
grupper och annan praktisk information på B Arts
Facebooksida. Kronetorps mölla. Arr: B Art.

Måndag 22 februari
Måndagsturnering

Sikta in dig på en kväll med pingis samt biljard
(eight ball). Ålder: 13-18. Betan Vårboskolan kl
17-21. Arr: Ungdomsgruppen Burlöv.

23 - 28 februari
Pyssel, knep och knåp

Under hela veckan samlar vi knep och knåp av
olika svårighetsgrad för de lovlediga i Verkstan. Gå
gärna Älgen & Grisens tipspromenad med priser.
Möllegården kultur kl 11-16. Arr: Kultur i Burlöv.

Bibliotekets barnfilmklubb: Insidan ut

Hyllad animerad film om det vi alla har i oss och
som styr genom livet: känslorna. Glädje, Rädsla,
Ilska, Avsky och Vemod. Känslorna bor i Huvudkontoret, ett kontrollcentrum inuti hjärnan. Men
ibland kan det bli lite mycket på en gång och då
kan det utbryta tumult i Huvudkontoret.
Arlövs bibliotek kl 13-14.30. Arr: Arlövs bibliotek.
Burlövs-Tidningen
Utgiven
Burlövs kommun.
Prova
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Sportlovsskytte

Prova på skytte (en gratis
serie på 30 skott). För barn 7 - 12 år,
ungdomar och vuxna. Harakärrsgården
(källaren) i Åkarp kl 10-16.
Arr: Åkarps sportskyttar.

Pizzakväll

Kom och baka din egen hemmalagade pizza. Buon
appetito! Föranmälan: 070 - 840 11 05.
Ålder: 13-18. Betan Vårboskolan 17-21.
Arrangör: Ungdomsgruppen Burlöv.

Torsdag 25 februari
Överstrykningspoesi

Grupper

Baddare
Fisk
Silverpingvin
Guldpingvin
Silverpingvin
Hajen
Baddare

mån-fre

Priser

16.30–17.00
16.30–17.15
17.00–17.45
17.15 –18.00
17.45–18.30
18.00–18.45
18.30–19.00

400 kr
450 kr
450 kr
450 kr
450 kr
450 kr
400 kr

Februarilov på Burlövsbadet

Inträde för barn 7–17 år: 20 kronor
Alla aktiviteter är gratis! Runnerz, Funboatz, Zorbaboll och droppträd måndag–torsdag kl. 12–15. 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

Med hjälp av gamla böcker, tuschpennor och saxar
så skapar vi något nytt och oväntat. Plats: Arlövs
bibliotek & Åkarps bibliotek kl 13-14. Arr: Biblioteken i Burlöv.

oll

Ta tag i en kudde eller din vän och försök att inte
hoppa av rädsla för ikväll blir det skräckfilm!
Ålder: 13-18. Betan Vårboskolan kl 17-21.
Arrangör: Ungdomsgruppen Burlöv.

Visst kan man tävla med böcker! De som är bäst i
våra tävlingsgrenar som Boktorn, Bokdomino och
2000 sidor vinner fina priser. Arlövs bibliotek &
Åkarps bibliotek kl 11-12. Arr: Biblioteken i Burlöv.

Intensivsimskola under lovet med undervisning
varje dag från måndag till fredag! Anmälan sker via
hemsidan www.sydsim.nu/anmalningar. Var ute i
god tid, antalet platser är begränsat.

ab

Skräckfilm

Boksport

Simskola med SK Sydsim

rb
Zo

Tisdag 23 februari

Sportlovstennis för barn i åldrarna 4-13 år. Alla är
välkomna oavsett spelstyrka. Klubbens ledare finns
på plats hela tiden. Racketar finns till utlåning. Kostnadsfritt. Begränsat deltagarantal, först till kvarn
gäller. Föranmäl dig senast lördagen den 20 februari
till Stina 070 - 201 88 37 eller
infomaster@akarpstk.net. Åkarps Tennishall, Stationsvägen vid Idrottsplatsen kl 11-12.
Arrangör: Åkarp-Burlövs TK.

vecka 8 - 22-26 februari

Hiphop/raptext workshop

Sabotage har varit aktiv på den
svenska hiphopscenen i flera år och
nu har du möjligheten att under
hans ledning få prova på att skriva
din egen raptext, lära dig freestyle,
hiphopens historia, låtuppbyggnad med rimteknik och möjligheten att arbeta fram en låt redo att
spelas in. Från 10 år. Åkarps bibliotek kl 15-17.30.
Arr: Kultur i Burlöv och Åkarps bibliotek.

n
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Fifaturnering

Välj laguppställning och välj lag, priset är äran att
bli bäst i vår fifaturnering. Ålder: 13-18. Arken
Dalslundsskolan, kl 17-21. Arr: Ungdomsgruppen
Burlöv.

Fredag 26 februari

Arken har öppet som vanligt. Ålder: 13-18. Arken
Dalslundsskolan kl 18-22:30. Arr: Ungdomsgruppen
Burlöv.

Hiphop/raptext workshop

Sabotage har varit aktiv på den svenska hiphopscenen i flera år och nu har du möjligheten att under
hans ledning få prova på att skriva din egen raptext,
lära dig freestyle, hiphopens historia, låtuppbyggnad med rimteknik och möjligheten att arbeta fram
en låt redo att spelas in. Från 10 år. Arlövs bibliotek
kl 15-17.30. Arr: Kultur i Burlöv och Arlövs bibliotek.

Lördag 27 februari

Betan har öppet som vanligt. Ålder 13-18. Betan
Vårboskolan kl 18-23. Arr: Ungdomsgruppen
Burlöv.

ÖPPETTIDER & KONTAKT
Möllegården kultur,

www.mollegardenkultur.se
Tel 040 - 625 63 70
info@mollegardenkultur.se
Ti–fr 11–16, Lö –sö 12–16, Måndagar stängt.

Ungdomsgruppen Burlöv
Telefon: 040-625 63 84

Biblioteken i Burlöv

www.burlov.se/bibliotek
Arlöv
Åkarp
Må, On
10–19
Må
Ti, To
9–18
Ti
Fr
10–17
On
Lö
11–15
To

8.30–12, 15–19
8.30–15
8.30–12, 15–19
8.30–12, 15–19
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Färre våldsbrott i Burlövs kommun
I Sveriges kommuner och landstings (SKL)
rapport ”öppna jämförelser – trygghet och säkerhet” går det att läsa om
en tydlig förbättring gällande anmälda
våldsbrott i Burlövs kommun. Det begås
nu lite drygt elva anmälda våldsbrott per
1 000 invånare. Detta är 37 % mindre
jämfört med tidsperioderna 2002-2004
och 2012-2014.

Den 27 januari är den internationella minnesdagen för förintelsens offer – samma
datum som koncentrationslägret Auschwitz befriades 1945.
I Burlövs kommun har arrangemanget
aldrig tidigare lockat så mycket besökare
som i år. En bidragande orsak till det var
utan tvekan den kände tenoren och samhällsdebattören Richard Söderberg, som
inledde kvällen på Arlövs bibliotek där
han föreläste om Förintelsens miljontals
offer.

Färre våldsbrott och stölder
Förutom att våldsbrotten minskar så
blir även antalet anmälda stölder färre
jämfört med förra årets rapport. Detta
tillsammans med att antal personskador som behöver vårdas på sjukhus och
utvecklade bränder i byggnader också har
minskat gör att Burlövs kommun klättrar
34 platser i jämförelser med andra kommuner.

Lite längre tid för räddningstjänsten att komma fram
Vidare framkommer det att larmbehandlingstid respektive svarstid för räddningstjänsten tyvärr har ökat mot föregående
år medan svarstiderna för ambulansen är
oförändrade.
Samhällets kostnader för olyckor utslaget
per invånare i kommunen är 6 400 kr.
Som jämförelse kan nämnas att median-

Mycket folk på
Förintelsens minnesdag

– När vi ser all rädsla och allt hat i vårt
samhälle, hur kan vi då vilja stoppa någon
som älskar? Vi behöver ju mer kärlek inte
mindre, så kör, älska, älska! var Richards
uppmaning till publiken.
Kvällen fortsatte sedan med fackeltåg
till Arlövs kyrka där arrangemanget
avslutades med musik av Richard
Söderberg och Johan Reis på piano, tal
av prästen Maria Alm och ljuständning
medan elever från Burlövs kulturskola
spelade musik.

Foto: Scandinav bildbyrå

kostnaden är 7 800
kr medan den lägsta
respektive högsta
kostnaden är 4 400
kr och 12 800kr.

Richard Söderberg

I Burlövs kommun arrangerades Förintelsens minnesdag i år av Kultur i Burlöv, Kulturskolan, Biblioteken i Burlöv,
Burlövs församling och ABF Burlöv.

Elisabeth Marcusson är ny kommunikationschef
Elisabeth Marcusson är en av flera nya
medarbetare som nyligen har valt Burlövs
kommun som sin nya arbetsplats. Hon är
kommunens nya kommunikationschef.

påtaglig på ett väldigt positivt sätt. Jag
har bosatt mig i Lund och trivs väldigt bra
och ser nu fram emot att få möta våren
här i Skåne.

Vem är du och vad fick dig att
börja jobba i Burlövs kommun?

Din roll som kommunikationschef
innebär ansvar för Medborgarservice, hur ser du på det?

— Jag kommer från Småland och närmast
ifrån Nässjö, där jag har jobbat på ett
kommunägt energibolag. Jag är en person
som tycker det är spännande att lära mig
nya saker och tyckte att det var dags för
en ny utmaning i livet.
Skåne har lockat mig länge och tjänsten
som kommunikationschef i Burlövs kommun intresserade mig direkt. En kommun
med ett spännande läge mellan Lund och
Malmö som satsar framåt och utvecklas. Jag har lärt känna några av alla nya
kollegor och viljan att göra det bästa för
kommunens invånare och företagare är
4

Kommunen startade under slutet på 2014
sin Medborgarservice. Självklart har det
varit en utmanande resa att göra. Nu börjar vi bli varma i kläderna och vi ska fortsätta att finslipa våra rutiner. Bra service
handlar ju just om god kommunikation.
Jag hoppas att tillsammans med erfarna kollegor kunna bidra till en fortsatt
utveckling och en positiv bild av Burlövs
kommun, både vad gäller tydligt kommunikationsarbete och professionell service
till medborgarna.

Berättelser från Burlöv
Under 2014-2015 genomfördes projektet
”Berättelser i Burlöv” som vi har berättat
om i Burlövstidningen tidigare. Projektet vände sig till de boende på Burlövs
kommuns äldreboende Boklunden och
Harakärrsgården.

Boendes berättelser blev
föreställning
Projektet handlade om att kunna erbjuda
de äldre stimulerande och utvecklande
kulturupplevelser för att på så sätt stärka
deras hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Ett 40-tal olika aktiviteter ägde rum,
bland annat besökte de Möllegården kultur. Men framför allt var det stort fokus
på den uppsökande verksamheten, när
skådespelaren Nanna Nore och musikern
Julia Westberg från Teater Sagohuset
besökte boendena. Kulturarbetarna
berättade och sjöng tillsammans med de
äldre och fick även ta del av deras berättelser. Dessa historier mynnade sedan ut i
en föreställning som spelades upp för de
äldre.

”Ett projekt som betytt
någonting”
– När vi i slutet av projektet anordnade
tårtkalas med alla inblandade och Nanna
och Julia hade sångstund med de äldre, så

Foto: teater Sagohuset

var det så uppenbart att detta var ett projekt som verkligen hade betytt någonting.
Både för de äldre, men även för Nanna
och Julia, och för alla oss som var inblandade i projektet, berättar Harald Winter
som är enhetschef för Kultur i Burlöv.
– Vi är väldigt glada över att få kulturen
till oss på våra boenden i kommunen,
berättar Ewa Wörlén enhetschef på demensboendet Harakärrsgården. Det är en
så otroligt viktig del i åldrandet att få minnas och berätta om egna erfarenheter.

Projektet fortsätter
Region Skåne har beviljat bidrag till en
fortsättning av projektet och arbetet
med kultur för äldre i Burlövs kommun
fortsätter. Workshops för personalen är
i full gång och under februari månad kom-

Foto: teater Sagohuset

mer Teater Sagohuset ut till de äldre på
boendena igen.

Berättelser som förenar
Det blir visning på Möllegården kultur av
utställningen ”Från repslagare till robotar” där en del av de äldre delat med sig
av sina berättelser från sitt yrkesverksamma liv. Arbetslivet förr i tiden är också ett
tema som återkommer i projektet.
På boendena kommer föreställningen
”Vattenmamman” att spelas och då bjuds
även förskolor och skolor in för att titta.
En tanke med projektet är nämligen att
barn och äldre ska få mötas och lära
känna varandra.
Projektet är ett samarbete mellan Burlövs
kommun, Teater Sagohuset i Lund och
ABF med stöd från Region Skåne.

#Nätkärlek i Burlövs skolor
Under en vecka i januari satte skolorna i
Burlöv det högaktuella temat näthat och
nätmobbning under luppen. Under veckan
bjöds föräldrar och personal på föreläsning och på högstadiet arrangerades det
ett panelsamtal.
Klyftan mellan vuxna och barn kan vara
väldigt stor när det handlar om ungas liv
på nätet. Skärmtid, sociala medier och
spel är vanliga orsaker till konflikter, det
känner säkert de flesta föräldrar till.

Föreläsning
Christina Stielli berättade i sin föreläsning
“Ett liv två världar - om barn och ungas
liv på nätet” om internets betydelse för
unga idag och hur det skapar möjligheter och problem. Hon betonade särskilt
behovet av att vuxna intresserar sig och
engagerar sig i sina barns liv på nätet.

Christina Stiellis fem snabba råd till vuxna:
1. Utforska nätet tillsammans med
barnet.
2. Sätt gränser precis som med allt annat.
3. Skapa förtroende.
4. Involvera.
5. Intressera.

Panelsamtal
Som en uppföljning till föreläsningarna
ordnades det ett panelsamtal för högstadiet. I en diskussionspanel bestående av
polis, psykolog, kurator, lärare och elever
diskuterades för- och nackdelar med
nätet, samt vad man bör göra om man
blir utsatt för kränkningar eller mobbning.
Eleverna var imponerande kloka i sina
reflektioner och samtalet gav inspiration
till vidare diskussioner i klassrummen.

Vad bör du göra om du blir kränkt på
nätet?
1. Kontakta en vuxen som du har förtroende för
2. Dokumentera kränkningen genom
skärmbilder
3. Anmäl kränkningen till sidan där den
blivit publicerad
4. Lämna konversationen
5. Polisanmäl eventuellt i samråd med en
vuxen
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AKTUELLT
KF beslutade 2016-02-01
 Kommunfullmäktige beslutade att kommu-

nen ska inventera och genomföra åtgärder
för att permanent höja vattenkvaliteten
i Kalineån. Förslaget kom från en motion
av Mats Lithner (L). Kommunen ska också
genomföra åtgärder för att förbättra livsbetingelserna för fladdermöss i Burlövs
kommun. Även detta förslag kom från Mats
Lithner (L).
 Fullmäktige beslutade också om att påbörja

FÖRETAG & NÄRINGSLIV I BURLÖVS KOMMUN
Kommande events & möten

Ny informationsserie!

Vi uppmanar och erbjuder dig företagare
att lära dig mer för att förenkla din tillvaro
som företagare. Missa inte detta supertillfälle!
9/3 kl 17:15-19:45
Föreläsare: Bengt Guldstrand
Plan och bygg (del ett)
• När krävs bygglov
• Handlingar
• Kontrollansvarig
• Vad är en detaljplan
• Information om vad som finns i detaljplanen samt var de går att hitta.
• Detaljplan kan ha tilläggsbestämmelser

försäljning av tomtmark i Åkarp. Den ena
tomten utgör del av fastigheten Åkarp 4:2,
Byvägen 11 och omfattar ca 700 kvm. Den
andra tomten omfattar Åkarp 21:1 samt
delar av Åkarp 4:2 och 4:71, Källvägen/Dalslundsvägen. Tomten omfattar ca 2 500 kvm
och innehåller idag ett gammalt vattenverk
och en transformatorstation som inte längre
är i bruk, samt ett antal kolonilotter.
 Vid sammanträdet antogs också en tillgäng-

lighetsplan för Burlövs kommun. Planen
innehåller åtgärder inom en mängd olika
områden: bemötande, information, social
service, förskola/skola, fritid och kultur,
lokaler, bostäder, trafikmiljö och kommunikationer samt arbete och sysselsättning.
Exempel på åtgärder är att trafikmiljön och
allmänna platser kontinuerligt ska anpassas, inventeras och göras tillgängliga för
personer med funktionsnedsättning, och att
samtliga kommunala lokaler ska skyltas med
tydliga bildsymboler och orienteringstavlor.
Tillgänglighetsplanen finns på kommunens
webbplats.

Är du ung och bor i Burlövs kommun?
Från och med den 24 februari kan du
söka sommarjobb! För mer information
håll koll på:
www.burlov.se eller
www.peakburlov.se
Kontakt: Uliana Hellberg,
040-625 64 15 eller
e-post: peak@burlov.se

Måndagar

Kom och njut av musik varje måndag kl. 17 – 20
Stefan Lindhe med sin gitarr håller i musiken.

Tisdagar

Varje tisdag kl. 14–15.30 skapande och kreativ verkstad,
handledningen är gratis men materialet betalar du själv.
Vi har även symaskiner.

Onsdagar

Lär dig engelska för nybörjare varje onsdag kl. 14 –15.30
Du pratar och tränar engelska i en avslappnad miljö. Det är även stick-café 13 – 15.
Lär dig lättsvenska/Språkcafé varje torsdag kl. 14 – 15.30.
En trevlig stund på ABF där vi pratar och tränar nybörjarsvenska.
ABF Burlöv, Dalbyvägen 25 i Arlöv
Telefon: 040 – 35 24 00, e-post: info.burlöv@abf.se
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Välkommen på frukostträff för företagare!
10/3: Ett ypperligt tillfälle för nya affärer och
utvecklande möjligheter. Självklart är även
du som anställd välkommen!

Kommunala sommarjobb

All verksamhet är gratis - anmäl dig gärna till ABF (adress och e-post längst ner).

Välkomna!

• Granskning av bygglovsärenden
• Vad tittar vi på och varför. Utgångspunkt
dp, PBL, PBF, BBR
• Handläggningstid
• Vad händer efter bygglovsbeslutet
• Tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök
• Slutsamråd
• Energirådgivning
Anmälan till: sara.cederlund@burlov.se

KONTAKT: Näringslivsansvarig Sara Cederlund: sara.cederlund@burlov.se 040-625 60 00
Twitter: @Burlov_Sara
Facebook: Burlövs
kommun • www.burlov.se/foretag
KONTAKT
Burlöv: Sara• Cederlund
sara.cederlund@burlov.se
040-625

ABF - öppen verksamhet

Torsdagar

13/4 kl 17:15-19:45
Föreläsare: Bengt Guldstrand
Plan och bygg (del två)

Vi söker det fula
Vilken är din fulaste pryl? Är den
kanske undangömd i något skåp
eller på en vind?
Nu är det i så fall dags att plocka
fram den! Vi vill nämligen ha med
den i vår nya utställning: ”Fult” – en
utställning om tycke och smak, som
öppnar den 8 maj.
Ta en bild och mejla till:
anneli.kunosson@burlov.se
Senast den 15 mars behöver vi
din bild. Finns det en liten historia
bakom föremålet är det ett stort
plus!
Varmt välkommen att höra av dig!

Möllegården kultur

Föreningar engagerade
ensamkommande

Medborgarkväll
Tema: Integration
Vad är Burlövs kommuns medborgarkvällar?
Ett par gånger om året bjuder vi in till ett möte som rör ett angeläget tema för oss
i Burlövs kommun. Du får möjlighet att träffa ansvariga politiker och ställa frågor
om stort som smått inom ramen för kvällens tema.
Tema 1 mars 2016

Integration
- Så fungerar det i vår kommun!
• Statens respektive en kommuns ansvar.
• Så jobbar vi, nuläget i Burlövs kommun.
• Vill du hjälpa till och bidra? Dialog kring kvällens tema.
Var:

Biblioteket i Arlöv.

När:

1 mars 2016, kl 18:30—20.

I början på februari presenterade nio föreningar tillsammans med Burlövs kommun
sina verksamheter för ensamkommande
ungdomar. Inbjudan riktade sig särskilt
till ensamkommande ungdomar som bor
i Burlöv, men alla mellan 12 och 18 år var
välkomna!
Burlövs kommun pratade om Burlövsbadet, ungdomsgruppen, bibliotekens
verksamhet och Möllegården kultur.
Inom ramen för Burlövs kommuns integrationsarbete pågår flera aktiviteter.
Den 1 mars planeras nästa Medborgarkväll, som har temat Integration. Du som
kommuninvånarna får då möjlighet att
träffa ansvariga politiker från exempelvis
utbildnings- och kulturförvaltningen och
socialförvaltningen för att få mer information om hur vi samverkar kring integration. Se mer i annonsen här intill.

Kontakt: burlovs.kommun@burlov.se

Varmt välkommen!

Hall of Fame

Miljödagar 22–23 april

Välkommen till AA-gruppen

Visste du att Burlövs kommun har ett
eget Hall of Fame? Syftet är att lyfta
fram personer som goda förebilder för
dagens invånare och kanske främst för
ungdomarna. Det är viktigt att gentemot
omvärlden visa på Burlövs positiva värden som kommun.

Burlövs kommun kommer att ordna
olika aktiviteter i miljöns tecken.
Samtidigt deltar vi i Håll Sverige
Rents skräpplockarkampanj.

Onsdagar 18.00-19.30. Lundav. 67 i
Arlöv (Verdandis lokal). Sista onsdagen
i månaden öppet möte.

Hjälp till att plocka skräp den 22–23
april! Våra skolor och förskolor går i
bräschen, men privatpersoner, föreningar och företag kan också delta
och får då hjälp med material.

• ingår mental besatthet =
förståndet kidnappas
• fysisk allergi = begär efter mer när
vi väl har tagit första glaset
• själsligt förfall = omoraliskt tänk,
dålig självkänsla mm.

I Burlövs kommuns Hall of fame hittar
du samtida kändisar som Robin Paulsson och Lukas Moodysson, men också
tonsättaren Lars-Erik Larsson, karateutövaren Ann-Christine Arunasalam som
var med och vann EM-guld 1982. Och så
givetvis Carl Göran Ljunggren, mer känd
som Kal P Dal.
Läs mer om vem som ingår i Hall of Fame
på www.burlov.se/halloffame.
På webbplatsen hittar du också information hur du gör för att föreslå någon som
förtjänar att bli invald.

Mer information kommer!
Håll utkik och anmäll dig på:
www.burlov.se/miljodag.

ANGELÄGET

I BEGREPPET ALKOHOLISM

ALKOHOLISM
är en dödlig sjukdom
som är behandlingsbar.

FRÅGOR
skriv gärna till e-post:
Burlövs
Vill du veta mer? Kontakta: jonna.salomonsson@burlov.se eller petra.ziegler@burlov.se
angelaget.arlov@gmail.com
kommun
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