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Stort intresse för kvalitetsarbetet
på förskolorna
Utbyggnaden till fyra spår går in i genomförandefas

AGENDA
Fri entré och ingen föranmälan om inget annat
anges.

OKTOBER
28: LÖRDAG PÅ BIBLIOTEKET
Kl. 12.00–15.00 Burlövs Öppna Stadsnät. Kl.
12.30 Forskare berättar för barn Kl. 13.30 Det
kryper och krälar. Kl. 13.00–15.00. Vernissage.
Fri entré! Allt på Arlövs bibliotek. Arr: Arlövs
bibliotek, ABF Burlöv.
29: Jazzkafé med kvartetten ”Hemma”
Marcos Cerutti. Möllegården kultur kl. 13.00–
16.00.
30: Kommunfullmäktige
Kl. 18.00 Medborgarhuset i Arlöv.

NOVEMBER
1: Rap/lyrik- och street dance-workshop med
Freestyle Phanatix
Arlövs bibliotek kl. 13.00 och kl. 15.00.
1: Väsenvandring i Åkarp
Från 7 år. Start på Åkarps bibliotek kl 17.00.
Avslutning på Möllegården kultur kl. 18.00.
1 november – 28 februari: Vinterboken
Läs fem till åtta böcker under fyra månader och få
en bok i present!
4: Vernissage - Utställning KAOS - Bästa Biennalen
Kronetorps mölla, Dalbyvägen 63, Arlöv kl.
13.00–16.00. Arr: B Art.

Vårboskolans bibliotek kl. 14.00–15.00.
8: Kristina Kappelin: Tänk Sverige fast tvärtom ett föredrag om att leva i Italien
Föranmälan 040-625 66 74 eller bibliotek.arlov@
burlov.se Arlövs bibliotek kl. 19.00.
9: Invigning av Julens sagor
Välkommen! Möllegården kultur kl. 15.00 – 17.00.

Möllegården kultur. Arr: Kultur i Burlöv och Västra
Åkarps Villaförening.
30: Kulturskolans konsert
Arlövs bibliotek kl. 18.30. Arr: Arlövs bibliotek och
Burlövs kulturskola. Föranmälan: bibliotek.arlov@
burlov.se eller 040-625 62 74.

DECEMBER

12: PROVA PÅ! Textiltryck
Material kan köpas på plats men du kan gärna ta
med egen textil. Kostnad 100 kr. Anmälan senast
9/11 till kikki.korner-krakau@burlov.se. Möllegården kultur, Verkstan kl. 12.00–16.00.

2: Familjelördag – Grattis grisen!
För barn från 3 år. OBS! Begränsat antal platser,
biljetter 40 kr/vuxen och 10 kr/barn. Möllegården
kultur kl. 14.00 Arr: Kultur i Burlöv.

13: Juristjouren
Gratis juridisk information av juridikstudenter.
Obligatorisk tidsbokning: 040-625 62 74. Arlövs
bibliotek kl. 16.00–18.00.

3: Familjeteater: Sagan om det röda äpplet
För barn från 4 år. Föranmälan: bibliotek.arlov@
burlov.se eller 040-625 62 74. Arlövs bibliotek kl.
12.00.

14: Filmklubb – Pärlemorknappen
Arlövs bibliotek kl. 14.00.

4: Juristjouren
Arlövs bibliotek kl. 16.00–18.00. Arr: Arlövs bibliotek och Juristjouren.

15: Mikael Bergstrand: Svensk 80-talsnostalgi
och indiska äventyr
Föranmälan: 040 -625 66 76 eller bibliotek.akarp@
burlov.se Entré 80 kr (40 kr för medlem i Bibliotekets vänner) Lätt förtäring ingår. Åkarps bibliotek
kl. 19.00. Arr: Åkarps bibliotek, Bibliotekets vänner
och ABF.
18: Barnteater – Varför gråter pappan?
För barn 4 - 8 år. Föranmälan 040 -625 66 76 eller
bibliotek.akarp@burlov.se. Åkarps bibliotek kl.
11.00.

4: Läslusta på Åkarps bibliotek
Föranmälan 040- 625 66 76 eller bibliotek.akarp@
burlov.se. Åkarps bibliotek kl. 19.00. Arr: Åkarps
bibliotek, Bibliotekets vänner och ABF.
5: Måleriträff
Möllegården kultur, Verkstan. Kl. 18.00–21.00.
6: Bokcafé ungdom – Tema: Vänskap
12-16 år. Vårboskolans bibliotek kl. 14.00–15.00

20: Kommunfullmäktige
Kl. 18.00 Medborgarhuset i Arlöv.

7: Julpyssel
Arlövs bibliotek kl. 14.00–16.30. Åkarps bibliotek
kl. 14.00–16.30.

21: Bokcirkel – Musselmiddag
Till denna träff har vi läst Musselmiddag av Birgit
Vanderbeke. Föranmälan: 040-625 66 76 eller
bibliotek.akarp@burlov.se. Åkarps bibliotek kl.
19.00–20.00.

9 – 10 december: Julstuga i hembygdsmuseet i
Burlövs gamla prästgård
Burlövs gamla prästgård, kl. 13.00–17.00. Arr: Bara
härads hembygdsförening och Burlövs Folkdansgille.

7: Måleriträff
Info: annlouise.lindberg@burlov.se. Möllegården
kultur, Verkstan. Kl. 18.00–21.00. Drop-in.

Tisdag 21 november: Handarbetskafé
Handledare är Kikki Körner. Info: kikki.kornerkrakau@burlov.se. Möllegården kultur, Kafé
Charlotte. Kl. 15.00–18.00. Drop-in.

11: Barnteater: Den röda tråden med Sagofén
Isadora
För barn 3-5 år Föranmälan: 040-625 66 76 eller
bibliotek.akarp@burlov.se. Åkarps bibliotek kl.
09.30.

7: Showan Shattak: Ingen jävla hjälte
Vårbogården kl. 18.00. Arr: Adesso, Burlövs
Bostäder, Burlövs kommun och ABF.

21: Måleriträff
Info: annlouise.lindberg@burlov.se. Möllegården
kultur, Verkstan. Kl. 18.00–21.00. Drop-in.

11: Kommunfullmäktige
Kl. 18.00 Medborgarhuset i Arlöv.

8: Bokcafé ungdom – Tema: Fantastik
Ingen föranmälan, för alla mellan 12 och 16 år.

25: LÖRDAG PÅ BIBLIOTEKET Fantastikfest!
Kl. 11.00–15.00: Vernissage: Vad är fantastik för
dig? Kl. 12.30: Harry Potter-konsert. Kl. 13.00–
15.00: Mangaworkshop. Från 8 år uppåt. Föranmälan på 040-625 62 74 Fri entré! Allt på Arlövs
bibliotek. Arr: Arlövs bibliotek, ABF Burlöv.

7: Beates bokfika
Ta med dig en bra bok så bjuder vi på fika medan
vi pratar böcker. Arlövs bibliotek kl. 09.45.
7: Handarbetskafé
Info: kikki.korner-krakau@burlov.se. Möllegården
kultur, Kafé Charlotte. Kl. 15.00–18.00. Drop-in.

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 hösten 2017
26-27 okt
14-15 dec
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25 – 26: Julmarknad
Möllegården kultur kl. 12.00–16.00.
26: Jazzkafé med Ulrika Smedman och jazzband
Möllegården kultur, Kafé Charlotte kl. 13.00–
16.00.
28: Författarbesök av Majgull Axelsson
Föranmälan: bibliotek.arlov@burlov.se eller 040625 62 74. Arlövs bibliotek kl. 18.30. Arr: Arlövs
bibliotek och ABF.

Burlövs

kommun

29: Julsmyg
Alla barn inbjuds att vara med i årets julsmyg!
Start på Åkarps bibliotek kl. 17.00. Avslutning på

12: Julpyssel
Vårbogården kl. 18.00. Arr: Adesso, Burlövs Bostäder, Burlövs kommun och ABF.

UTSTÄLLNINGAR
MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Öppet:
ti–fr kl. 11.00–16.00
lö–sö kl. 12.00–16.00
Telefon: 040-625 63 70
10 november – 14 januari Julens sagor
Gömman
Upplev äkta julsagor i en stämningsfylld utställning.
6 oktober – 14 januari: Sápmi runt hörnet
Glashallen
7 maj - tillsvidare: Charlotte Weibull – Sveriges
enda folklivskonstnär
En utställning om ett unikt entreprenörskap.
Omslagsfoto: Lisa Wikstrand

H ö s t l o v s a k t i v i te te r
B Arts målarvecka under läslovet
B Art samarbetar med två unga kvinnliga bildkonstnärer, Durkhanai Stanezai från Afghanistan
och Farah Alisy från Syrien lär dig tekniker som
frottage, collage, ritning, målning. Detta års tema
är KAOS. Resultatet ställs ut på Kronetorps mölla.
Konstveckan är en del av Bästa Biennalen - konstfestivalen med fokus på barn och unga. Vi bjuder
på lättare lunch. Aktiviteterna är kostnadsfria. För
ytterligare info och anmälan: b.art.ungaskonst@
gmail.com. Begränsat antal platser. Skicka ditt
namn, ålder, epost och telefonnummer vid anmälan. Kronetorps mölla, kl. 10.00–15.00. Arr: B Art.

31: Potatistryck
Här använder vi potatis för att skapa egna mönster som vi trycker på tyg. Möllegården kultur kl.
13.00–15:00. Arr: Kultur i Burlöv.
31: Storbingo på Arken
För dig från årskurs 7 och upp till 17 år. Arken,
Dalslundskolan kl 17.00-21.00. Arr: Ungdomsgruppen.

1: Hennamålning, naglar och pyssel
Välkommen att prova på hennamålning, naglar
och pyssel. Från årskurs 7. Aktivitetsgården Betan
i Arlöv kl. 17.00–21.00. Arr: Ungdomsgruppen
Burlöv.
1:Rap/lyrik- och streetdance-workshop med
Freestyle Phanatix
Lär dig grundstegen eller slipa på din teknik i
breakdanceworkshopen. I rap/lyrik-workshopen
får du lära dig rytmik, röstteknik och får en inblick
i skrivprocessen bakom en låttext. Arlövs bibliotek kl. 13.00 och kl. 15.00. Arr: Kultur i Burlöv och
Arlövs bibliotek.

30 oktober-3 november

Burlövsbadet

30 oktober till 2 november mellan kl 12.00-15.00
är följande aktiviteter igång. Alla aktiviteter är
gratis!
Barn under 7 år måste bada tillsammans med
vuxen. Barn 7-9 år måste bada under uppsyn av
vuxen.

Mellan kl. 12.00 –15.00 är det
gratis entré för barn 6 –15 år.
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1: Väsenvandring
När skymningen faller ger vi oss ut på vandring
bland väsen i Åkarp. Från 7 år. Vågar du möta mylingar, troll och den förskräckliga suggan Gloson?
Start på Åkarps bibliotek kl 17.00. Avslutning på
Möllegården kultur kl. 18.00. Arr: Kultur i Burlöv
och Åkarps bibliotek.
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1: Prova på tennis – Åkarp-Burlövs TK
KL. 11.00-12.00. Se annons för 31 oktober.

30: Halloween-pärla!
Pärla din favorit fantastikfigur, Pokémon eller ett
läskigt monster! Vi har mallar, pärlor och pärlplattor. Åkarps bibliotek kl. 14.00–16.00. Arr: Åkarps
bibliotek.
31: Filmklubb – Höstlovsbio Vaiana
Från 7 år, Svenskt tal. Arlövs bibliotek kl. 09.30.
Arr: Arlövs bibliotek.
31: Maskerad!
Kom utklädd till något läskigt eller din favoritkaraktär från böckernas värld. Var med och rösta
på bästa utklädnad och vinn fina priser! Vi bjuder
på snacks. Åkarps bibliotek kl. 10.30–12.00. Arr:
Åkarps bibliotek.
31: Prova på tennis – Åkarp-Burlövs TK
Höstlovstennis 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. Anmälan: Senast söndagen den
29 oktober. Robin 070-231 87 33 eller Stina
070-201 88 37 eller mejla infomaster@akarpstk.
net. Åkarps Tennishall (Stationsvägen, Åkarp, vid
Idrottsplatsen), kl. 11.00–12.00. Arr: ÅkarpBurlövs TK.

2: FIFA 18, TV-spelsturnering!
Vinnaren får ett sportspel till valfri konsol. Vi lottar dessutom ut ett TV-spel bland alla som deltar
i turneringen. För alla mellan 9 och 15 år. Föranmälan: 040-625 62 74 eller bibliotek.arlov@
burlov.se. Arlövs bibliotek kl. 11.00–16.30. Arr:
Arlövs bibliotek, Ungdomsgruppen och ABF.
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2: Halloween-pärla!
Pärla din favorit fantastikfigur, Pokémon eller ett
läskigt monster! Vi har pärlor, pärlplattor och
fika. Arlövs bibliotek kl. 13.00–15.00. Arr: Arlövs
bibliotek.
3: Maskerad och drop-in disco!
Kom utklädd till något läskigt eller din favoritkaraktär från böckernas värld. Dansa till rolig
musik och fika med oss. Bästa utklädnad vinner
två biobiljetter! Arlövs bibliotek kl. 10.00 -15.00.
Arr: Arlövs bibliotek.
3: FIFA18-spel, bakning, spökboll
För dig från årskurs 7 och upp till 17 år. Arken,
Dalslundskolan kl 17.00-21.00. Arr: Ungdomsgruppen
4: Vernissage - Uställning KAOS - Bästa Biennalen
För första gången ställs konstverk ut i själva möllan. Kafé och levande musik. Kronetorps mölla, kl.
13.00 - 16.00. Arr: B ART.
4: Filmvisning på Betan
Vi avslutar höstlovet med "skräckfilmvisning". Vi
bjuder på fika. Varmt välkommen! Från årskurs 7.
Aktivitetsgården Betan i Arlöv, kl. 17.00 –22.30.
Arr: Ungdomsgruppen Burlöv.
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Badets
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
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Yrken i kommunen: kulturpedagog

Kulturpedagogerna bidrar till att uppfylla
både språkgarantin och kulturgarantin.
Dessa är unika satsningar och viktiga pusselbitar för de senaste årens framgångsrika resultat i Burlövs förskoleklasser och
skolor.
I Burlövs kommun arbetar två personer
som kulturpedagoger. Burlövstidningen
träffar Marie Sehlin i Kulturskolans lokaler. Ibland kommer barn på besök, men
hon och kollegan Kristina Helgesen är lika
ofta ute i förskolor och förskoleklasser
och möter barnen.

Förmån att få jobba med barn
Marie är utbildad dramapedagog och
trivs väldigt bra med sin tjänst som
kulturpedagog. Hon menar att det är en
förmån är att få jobba med barn i åldrarna 1-6 år.
─ Det är helt underbart, tänk att få skapa
och jobba så fritt och ändå med pedagogisk och vetenskaplig grund. Barnen
involveras praktiskt i sitt lärande!
Maries kollega Kristina är musikpedagog
och det är tillsammans, med olika bakgrund och erfarenheter, som de har en
unik möjlighet att undervisa barnen på ett
annorlunda sätt.

Marie Sehlin

Lär sig språk med glädje, lek och
dans
Burlövs inriktning och målsättning med
kulturpedagoger är främst att de ska
bidra i arbetet med språkgarantin. Kulturpedagogernas arbete ska vara språkförstärkande genom att barnen är delaktiga
i rytmik, drama, rörelse och sång. Via
estetiska lärprocesser kan de ta till sig

nya ord och uttrycksätt genom glädje,
lek och dans. De tränar på olika begrepp,
förstår egna känslor eller hur det är för en
person i en bok eller en sång.
─ Det är så givande att se barnen våga
prova nya ord. Deras vilja att kommunicera genom musik, rörelser och dans är
fantastiskt. Hela kroppen är med i processen för att uttrycka sig, förklarar Marie.

Mätningarna från 2016 års luftkontroller är färdiga
Eftersom Burlöv ligger nära kontinenten
och mycket infrastruktur går genom
kommunen, som exempelvis E6 och E20,
kan man förvänta sig större påverkan på
luftkvaliteten än i landsbygdskommuner.
Burlövs kommun har därför kontrollerat
halterna av de vanligaste luftföroreningarna under en förhållandevis lång period.

Låga partikelhalter
Under 2016 var partikelhalterna de lägsta
som kommunen uppmätt de senaste
10 åren. Partikelhalterna varierar mellan åren. Det är framförallt beroende av
hur mycket intransport som sker från
långväga partiklar. Under ett normalt år
brukar kommunen ha åtminstone ett par
veckor av höga partikelhalter under vår
och höst. Så skedde inte 2016, mycket
tack vare gynnsamma vindar. Partikelhalterna ligger långt under de gränsvärden
som kallas miljökvalitetnormer. Miljökvalitetsnormerna är satta utefter vad som är
4

acceptabelt för människa och miljö. Även
de lokala miljömålen för partiklar klarades
och för första gången även de nationella
avseende årsmedelvärde. Stationerna för
partikelmätningar finns vid Lundavägen i
Arlöv och församlingshemmet i Arlöv.
De främsta källorna till partiklar är
förbränning av bränslen, bland annat
vid energiproduktion, uppvärmning eller fordonstrafik, men även slitage mot
vägbanan. I många stadsmiljöer dominerar vägtrafikutsläppen. Skåne är dock
den del av Sverige som har högst andel
intransport av partiklar från omgivande
regioner.

Mängden kvävedioxid under
miljökvalitetsnormen
Burlövs kommun kontrollerar även halterna av kvävedioxid, en förorening som
är starkt förknippad med vägtrafik. Dessa
mätningar görs med enklare metoder
men på fler platser eftersom kommunen

har många och stora vägar. Kvävedioxid är
en skadlig förorening i sig, men även en
viktig markör för andra föroreningar från
förbränning.
Utifrån mätningarna kan man konstatera
att de högsta halterna återfinns i gatumiljö där luften stängs in på grund av
höga byggnader exempelvis på delar av
Lundavägen. Kommunen har även mätt
kvävedioxid vid de närmaste husen längs
E6:an i Åkarp. Halterna från samtliga kvävedioxidmätningar ligger långt under miljökvalitetsnormerna. Kvävedioxidhalterna
varierar inte lika mycket som partikelhalterna över åren därför att de inte påverkas lika mycket av långväga transporter
utan har oftast en lokal källa. Miljömålet
för kvävedioxid (årsmedelvärde) klarades
i samtliga miljöer där mätningar skett.
Läs mer i Luftrapport 2015-2016 på
www.burlov.se

kulturpedagog: fortsättning
Fakta
Språkgarantin

Marie Sehlin och Kristina Helgesen

Ett arbetssätt med vetenskaplig
grund
För en oinvigd ser det ”bara” ut som om
vi leker, men det finns mycket vetenskap
bakom vårt arbete. Många vet idag att vi
människor tar till oss kunskap bättre om
vi får röra oss, musisera och skapa i kombination med att läsa och skriva.
─ Genom om att lära via lek, dans, sång
och musik tar våra hjärnor till sig kunskap
på ett lekfullt sätt. Hela hjärnan får vara
med. Det blir liksom att hjärnhalvorna
samarbetar mer och då utvecklas din förmåga att förstå samband, intygar Marie.
En annan del i Maries och Kristinas arbete
är att medverka i Kulturgarantin. Det
innebär att de spelar teater för de minsta
barnen (1-3 år) i kommunen. Teatern ska
vara språkförstärkande och interaktiv och
med stor delaktighet från barnens sida.

Språkgarantin tydliggör att alla pedagoger, som möter barn och elever,
har ansvar för att arbeta med deras
språkutveckling samt att utveckling
av språk, lärande och identitet är nära
sammankopplade.

Kulturgarantin

Kulturgarantin garanterar att alla barn i
hela kommunen varje år får nya kulturupplevelser, hela vägen från första året
i förskolan till sista året i grundskolan.
Eleverna får uppleva dockteater, musikprogram, teater, dans, film, delta i olika
skapande aktiviteter och sagostunder.

Estetisk lärprocess

Med uttrycket menas att eleven är en
medskapare snarare än ett oskrivet
blad och lärarens roll är att iscensätta
kunskapssituationer och agera handledare, snarare än att förmedla kunskapen. I estetiska lärprocesser står själva
handlingen, det vill säga det estetiska
uttrycket (exempelvis dans, drama,
bild, musik, digitala verktyg med mera),
i centrum för att ge kunskap och förståelse om det teoretiska ämnet

Offentlig konst i Burlöv: Treklang
Treklang är en bronsskulptur av Fred
Åberg från 1986. Den är rest som en hyllning till kompositören Lars Erik Larsson
som föddes i Åkarp 1908.

Lars-Erik Larsson

Utbyggnaden till
fyra spår går in i
genomförandefas
I takt med att arbetet att bygga ut järnvägen till fyra spår nu går in i en genomförandefas kommer det att märkas mer
påtagligt runtom i kommunen. Nästa steg
i utbyggnaden är att en ny järnvägsbro
med två nya spår kommer att börja byggas över Lommavägen.

Lommavägen stängs
Därför kommer Lommavägen att stängas
av för motorfordonstrafik från 23 oktober
2017 fram till preliminärt våren/sommaren 2018. Avstängningen avser allmän
biltrafik, men räddningsfordon kommer
att kunna passera. En gång- och cykelväg
kommer preliminärt att hållas öppen
under brobygget, enligt Trafikverket.

Tillfälliga broar
Under hösten startar arbetet inför bygget
av de tillfälliga broarna över järnvägen vid
Gränsvägen i Åkarp och Vragerupsvägen
i Hjärup. I slutet av oktober etableras
arbetsområden på de båda platserna.
Trafiken ska ledas till de tillfälliga broarna
när Alnarpsvägen i Åkarp och Lommavägen i Hjärup stängs.

Nya broar för E6:an
I månadsskiftet oktober/november startar också arbetet med de nya broarna för
E6:an. En byggarbetsplats etableras vid
Sockervägen i Åkarp, där en av broarna
ska byggas. Utmed Sockervägen påbörjas
också ledningsarbeten inför bygget av
kulverten för Alnarpsån.

Lars-Erik Larsson levde mellan 1908-1986
och var en internationellt erkänd tonsättare. De verk som gjort honom mest
känd är Pastoralsvit och Förklädd gud,
som är en lyrisk svit från 1940 med text
av Hjalmar Gullberg. Sviten är ett av den
svenska konstmusikens mest älskade
verk. 1985 fick Lars-Erik Burlövs kommuns kulturstipendium. 2010 blev LarsErik postumt invald i Burlövs kommuns
Hall of Fame.

Offentlig konst i Burlöv
En lista på en del av den offentliga
konsten fiinns på:
www.burlov.se/konstverk

Treklang är placerad vid Dalslundsvägen i Åkarp.
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Fokus på digitalisering och användbarhet på Digitala Burlöv
eMedborgarveckan är en nationell
kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. Kampanjen är en chans
att samordna insatser som främjar ökad
användning av e-tjänster och ökad digital
delaktighet. I samband med e-medborgarveckan anordnade kommunen därför
en kombinerad föreläsnings- och diskussionsdag: Digitala Burlöv.
Dagen inleddes med spiraltrappor och
avslutades med Moores lag. Däremellan
rymdes omvända undersköterskor och
elevproducerade ljudböcker. Föredragen
under Digitala Burlöv bjöd på lite av varje
och publiken som kommit dit för att bli
klokare på digitalisering blev inte besviken.
Först ut var Fritz Sprung, vars budskap
är att vi ska designa för de ”vänsterhänta”, det vill säga de som inte är som
majoriteten. I en värld skapad av och för
högerhänta är det svårt att fäktas med
vänsterhanden.
– Förr i tiden byggdes alla spiraltrappor
medsols för att underlätta för den som
skulle försvara borgen mot inkräktare.
Utgångspunkten var dock att försvararen
var högerhänt så att denne kunde stötta
sig mot innerstolpen med vänsterhanden
medan högran fick gott om utrymme för
att hantera svärdet. Hur klarade sig en
vänsterhänt då?
På samma sätt menade Fritz Sprung
att vi riskerar att missa delar av befolkningen om vi skapar digitala system med
majoriteten som modell. Som exempel
gav han system inom sjukvården som inte
tar hänsyn till de begränsningar en sjuk
person faktiskt kan ha. I värsta fall leder
det till att ”man måste vara frisk för att
kunna vara sjuk”, som han sa.

Förstärkt utanförskap
Även om digitalt utanförskap var det
grundläggande temat för föredraget
vände sig Fritz Sprung mot uttrycket:
– Det finns inget digitalt utanförskap.
Däremot finns det utanförskap med
digitala dimensioner. Ofta är det personer
som redan befinner sig i någon form av
utanförskap som drabbas ytterligare när
digitala satsningar slår fel. Fokuserar man
på det digitala utanförskapet riskerar man
att missa det grundläggande problemet.
Hur ska man till exempel kunna använda
en e-tjänst om man inte kan läsa?
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Fritz Sprung

Vågade IT-projekt inom
vården och skolan
Efter en paus med gruppdiskussioner
kring digitaliseringen i kommunen var det
dags för kommunens egen personal att
berätta om Att Våga-projektet inom äldrevården. Fetije Mulaj är undersköterska
på Boklundens äldreboende. Hon berättade att hon själv var skeptisk när hon fick
höra talas om projektet.
– Nej, tänkte jag, det är inget för mig. Teknik och datorer – jag kan bara inte! Men
sen satt jag där på utbildningen och efter
en halvtimme var jag omvänd. Nu skulle
jag aldrig klara mig utan systemet.

Olle Strömbeck är IKT-pedagog, men vill
själv helst kalla sig lärare. Han berättade
om hur man infört lärplattor (iPads) som
redskap i undervisningen. Bland annat
visade han hur några tredjeklassare hade
producerat egna ljud- och e-böcker och
hur de använt programvara för att spela
in små filmsnuttar med egna illustrationer
och ljudeffekter.
– Det handlar inte om att spela spel eller
slösurfa. Lärplattorna används för att
skapa något, gärna tillsammans två och
två eftersom det ställer krav på kommunikation och samarbete. Det är sådant
som är viktigt att vi lär våra barn.

”Ni vet ändå ingenting om vad
som kommer att hända”
Sist ut på scen var futuristen Mats
Rimton, som arbetar med att skåda in i
framtiden och, inte minst, försöka få oss
andra med på tåget. Han menade att vi
arbetar för mycket utifrån hur det ser
ut idag – eller ännu värre, hur det såg
ut igår. Med den utvecklingstakt som
förutspås av Moores lag kommer samhället om femton år att ha förändrat sig lika
mycket som under de senaste 150 åren.
Hans budskap var tydligt:
– Sluta sitta i strategimöten och långa
budgetprocesser – ni vet ändå ingenting
om vad som kommer att hända! Våga
istället att faktiskt göra saker. Testa nya
angreppssätt, hitta nya allianser och
utveckla nya tankar.

Barnens delaktighet viktig i förskolornas kvalitetsarbete
Kristine Hultberg Ingridz arbetar i kvalitetsteamet i Burlövs kommun och hade
våren 2017 i uppdrag att tillsammans med
pedagoger utveckla verksamheten på en
förskola. Här är hennes berättelse från
uppdraget:
– Jag blir nyfiken på Burlövs kommun. När
jag blir klar med min utbildning ska jag
nog söka mig till er, sa en student på förskollärarutbildningen på Malmö högskola
till mig förra veckan. Jag höll som bäst
på med att plocka ihop mina saker efter
att ha pratat i två timmar med studenter
som går sista terminen. Min uppgift var
att berätta om ett utvecklingsarbete en
förskola i Burlövs kommun deltagit i strax
innan sommaren. Ett förändringsarbete
med fokus på barns möjligheter i förskolan.

Stort intresse för arbetet som
görs på förskolorna i kommunen
Medan jag stod där och tänkte igenom
vad jag just pratat om kom några studenter fram och ville veta mer. Jag berättar
så gärna om det kvalitetsarbete som
gjorts och görs på förskolorna i Burlövs
kommun.
I Burlövs kommun arbetar pedagogerna
med att utveckla verksamheterna nära
barnen, tillsammans med barnen, för att
det ska bli så bra som möjligt. Av erfarenhet vet vi att inget barn är det andra likt.
Därför behöver vi ständigt vara närvarande, analyserande och reflekterande
tillsammans i kollegiet och med barnen,
för att veta att vi ger det bästa möjliga
till de som är i förskolans verksamhet,
barnen.

Barnen dokumenterar för att
beskriva
Genom att dokumentera både med ord
och bild och sätta mål för verksamheten blir det tydligt varför man gör som
man gör och vad det ska leda till. På en
förskola i kommunen låter man barnen
fotografera sin vardag och berätta om
det de ser för att på så vis förstå vad
barnen vill, men också för att få barnen
att vara delaktiga i det som sker. Bilderna
kan sedan användas vid utvecklingssamtal där barnen kan prata och berätta om
sina dagar i förskolan. Detta ger en direkt
språkutveckling för barnen. Språkutveckling som utgår från deras erfarenhetsvärld. Genom att utgå från barnen och
deras intressen.

Foto: Lisa Wikstrand

Personalen dokumenteras för att
utvecklas
På en annan förskola bestämde man sig
för att observera de vuxna som arbetar i
förskolan för att ta reda på hur vi pedagoger gör när vi är tillsammans med barnen.
Har vi osynliga regler? Är vi tydliga nog?
Hur använder vi alla rum på förskolan? Är
alla utvecklingsfrågor som pedagogerna
på förskolan arbetade med. Genom att
titta på sig själv i sitt arbete tillsammans
med barnen förstår man också samtidigt
vad man kan förändra och hur man kan
göra det. På förskolan ledde utvecklingsarbetet till en miljö där barnen blev mer
delaktiga.
I Burlövs kommun finns tolv förskolor.
Alla förskolor arbetar för att det ska vara
en miljö där barnen har alla möjligheter
till utveckling i lek, språk, matstunder,
lässtunder ja, kort och gott alla platser
och situationer som finns och uppstår
under en dag i förskolan. Det finns
arbetslagsledare som tillsammans med
sina kollegor håller i kvalitetsarbetet, det
finns förskolechefer som veckovis ses och
har möten över hur arbetet i förskolorna
framskrider. Burlövs kommuns förskolor
håller på så vis en gemensam linje med
gemensamma mål som blir det bästa
möjliga för barnen i förskolan.

garantin handlar om att all personal i
förskolan och skolan garanterar att arbeta
med språket på ett utvecklande vis, som
passar alla de olikheter vi människor har.
På en förskola har man tillsammans i
arbetslaget bestämt att barnen behöver
möta text på fler sätt än via böcker. Det
kan vara genom bilder, både egna och
andras, filmer och skapande som att måla
eller pärla. Det handlar om att skapa flera
möjligheter att utveckla sitt språk, att
barnen ska växa i sitt språk och få en förståelse för sådant de inte mött tidigare.
I Burlövs kommun garanterar förskolorna
att det sker. Arbetet på förskolorna i kommunen förändras och utvecklas kontinuerligt. För att arbeta i förskolan är att vara
flexibel, nyfiken och att lyssna. Lyssna på
barnen och göra dem delaktiga. Då förändras verksamheterna. Det är kvalitet!

Kvalitetsarbete på förskolan
Mer informatiion om Kristine
Hultberg Ingridz arbete finns att läsa i
hennes magisteruppsats:
”Utvecklas i egen takt - en aktionsforskningsstudie om förskolepedagogers reflektioner kring sina val
och handlanden.”

Delaktighet för kvalitet
Just nu arbetar alla med Språkgarantin.
Vem som helst kan gå in och följa den garantin via kommunens webbplats. Språk-
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AKTUELLT
KF beslutade 2017-09-25
▪ I samband med kommunens andra

uppföljningsrapport för året beviljades sammanlagt 2,5 miljoner kronor
för olika trygghetsskapande åtgärder.
Bland annat belysning och övervakning på kommunens fastigheter och ett
projekt som heter Människan Bakom
Uniformen. Det sistnämnda är en verksamhet där ungdomar får möjligheten
att lära känna personer som arbetar
inom till exempel polis, räddningstjänst
och vaktbolag. Fullmäktige beviljade
också 2,4 miljoner kronor för underhåll
av Vårboskolans NO-sal och 250 000
kronor för att dra fiber till Burlövsbadet.

▪ Fullmäktige antog också ett program för
uppföljning av och insyn i verksamhet
som utförs av privata utförare. Anledningen är att kommunen är ansvarig
även för verksamheter (till exempel
ett äldreboende) som överlämnas till
en privat utförare. Fullmäktige måste
därför en gång varje mandatperiod
fastställa ett program som anger hur
kommunen ska följa upp och kontrollera och se till att allmänheten kan ha
insyn i verksamheten.

▪ På Hantverkaregatan 26 i Arlöv ligger

en idag oanvänd industrifastighet (tidigare Jimmys Tryckeri) som kommunen
kommer att behöva vid breddningen
av stambanan till fyra spår. Ungefär
där fastigheten ligger kommer uppgången att vara från den tunnel under
järnvägen som ska byggas vid den nya
pendlarstationen. Byggnaden som
ligger på fastigheten kommer att rivas
och istället kommer det på ungefär
halva fastigheten att byggas ett torg.
Fullmäktige beslutade att köpa fastigheten för 5 miljoner kronor.

Nyfiken på fiber?
Kom och träffa oss och ställ dina
frågor kring stadsnätet!

Biblioteket i Arlöv
Tisdag 21 november, kl. 13.00-15.00.

Biblioteket i Åkarp
Måndag 30 oktober &
måndag 11 december, kl. 15.00-17.00.

Mötesplatsen i Arlöv
Torsdag 7 december, kl. 14.00-16.00.
Du kan också kontakta oss med dina
frågor per e-post stadsnat@burlov.se
eller på telefon 040-625 60 00.

Informationsmöte
om Burlövs Öppna
Stadsnät
Tisdag den 21 november bjuder Burlövs
Öppna Stadsnät in till informationsmöte om utbyggnaden i område 9 –
Granbacken/Allégatan. Representanter
från kommunen och entreprenören
finns på plats för att svara på frågor
och berätta om planerna för området.
Datum: 21 november, kl. 18.30-19.30.
Plats: Medborgarhuset, Arlöv.
Anmäl dig senast söndag den 19 november via e-post stadsnat@burlov.se
eller på stadsnätsportalen
www.burlov.se/stadsnat.

Vinnaren i namntävlingen

▪ År 2012 antog fullmäktige en detaljplan

Var: Burlövscenter, kl 08.10─09.10
Anmälan: anna.nilsson4@burlov.se
senast den 14 november.
22 november
Utvecklingskväll för småföretag,
tema: Verksamhetsutveckling och
ledarskap med Thomas Önnevik
För alla företagare och dess anställda
som vill utvecklas i sitt företagande.
Kostnadsfritt.
Anmälan: anna.nilsson4@burlov.se
senast den 17 november.
27 november
Företagsvandring i Åkarp för företagare som är intresserade av utveckling i och kring Åkarp.
Uppdraget är att titta på ortens
fysiska miljö och lyssna in företagens
behov och diskutera framtida utvecklings möjligheter. Möt tjänstepersoner
från planavdelningen och kom med
dina förbättringsförslag. Mer info om
träffen kommer på www.burlov.se i
början av november.
Anmälan: anna.nilsson4@burlov.se
Näringslivsansvarig Anna Nilsson:
anna.nilsson4@burlov.se
040-625 60 00
www.burlov.se/foretag

ÅTERBRUKET
Öppettider

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

▪ År 2014 beslutade fullmäktige att en
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16 november
Näringslivsfrukost för företagare
Möt upp och träffa andra företagare
under trevliga former, byt idéer och
nätverka. Näringslivssamordnare
Anna Nilsson är på plats tillsammans
med projektledaren för Burlövs nya
tillväxtprojekt, Anna Stening Frost.

Loppisverksamhet

för ett område i Segedals industriområde. Fullmäktige gav kommundirektören rätt att besluta om försäljning av
marken inom området till ett pris av
850 kronor per kvadratmeter.
näridrottsplats skulle byggas i Åkarp
för en miljon kronor. Sedan beslutet
har byggpriserna stigit så pass mycket
att fullmäktige beslutade att sätta till
ytterligare en halv miljon kronor för
näridrottsplatsen.

FÖRETAG & NÄRINGSLIV

Foto: Scandinav bildbyrå

Vinnaren i namntävlingen för kommunens
kök är klar!
Vi gratulerar Sara Quick Tiller från Åkarp
som lämnade förslaget ”Restaurang Lunden”. Inom kort väntar festmiddag lagad
av vår kostchef Ola Moberg!
Grattis!

Polisen i
Medborgarhuset

I förra numret angavs felaktiga tider för
polisens öppettider i Medborgarhuset.
De korrekta tiderna är:
Tisdagar 11.00-13.00.
Torsdagar 13.00-15.00.

Vill du och ditt företag göra en tillväxtresa? Nya näringslivskontoret
Projektet Tillväxt från innovation och
mångfald ger ditt företag möjligheten att
både få kompetensutveckling av medarbetare och själv få ta del av projektets
tillväxtskapande verktyg med professionell förändringsledning som stöd för i ditt
företags tillväxtresa.
I projektet kommer vi att fokusera på
mångfald, innovativa lösningar och
förändrad attityd kring rekrytering av ny
personal. I det treåriga tillväxtprojektet,
som medfinansieras av EU och Europeiska
socialfonden, kommer vi att öppna upp
naturligare mötesplatser där företagare
och arbetssökande kan mötas. Vi skapar
en inkluderande tillväxt med utgångspunkt i mångfald (internationalisering),
innovation och breddad rekrytering och
tillgänglighet.

Du som företagare ska:
• Vilja växa ”i omsättning och/eller i antal
anställda”
• Ha en vilja till innovation exempelvis
”jag vill utveckla min marknad, organisationen, produkter och/eller tjänster”.
• Vilja att öka din kunskap kring hur
mångfald kan leda till tillväxt.

Du som företag får följande
• Behovs- och tillväxtväxtanalys på
företagsnivå.
• Kompetensstärkande insatser för
anställda.
• Förändringledning via ett nätverk för
personer i beslutsfattande position.
• Kunskap om breddad rekrytering,
mångfald och innovation – allt utifrån
ett affärsmässigt fokus, alltså hur
kan företaget utvecklas och öka sin
omsättning.
Projektet vänder sig till små och
medelstora företag med upp till 249
anställda. Företagare, anställda och
arbetsökande i kommunerna; Burlöv,
Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och
Svedala.
Det är ett kostnadsfritt tillväxtprojekt
för deltagande företag. Projektet är
ett gemensamt projekt mellan Burlövs
kommun och Företagarna Öresund.
Läs mer på www.burlov.se/tim eller
anmäl ditt intresse redan nu till projektledare Anna Stening Frost:
anna.frost@burlov.se

Anna Nilsson

Anna Nilsson är ny näringslivssamordnare
i Burlövs kommun sedan slutet av augusti.
Anna är uppväxt i en småföretagarfamilj
och fick redan tidigt hjälpa föräldrarna
med deras trädgårdsmästeri där de odlat
både säsongsblommor och grönsaker till
södra Sveriges hushåll. Anna har arbetat
med förutsättningar för entreprenörskap,
kvinnors företagande, innovationer samt
stora mötesplatser för företagare så som
bland annat Skåne Innovation Week.
Kommer senast från Region Skåne, Regional Utveckling, men har också arbetat på
Företagarna.

• Vilja ta tillvara nya kunskaper och förmågor som kommer via projektet.

Stabilt resultat i ranking av företagsklimat
Burlövs kommun. Vi ser dock att vi faller
tillbaka åtta placeringar sedan fjorårets
mätning, vilket vi har uppmärksammat
och företagarnas åsikter är viktiga för oss,
säger Anna Nilsson, näringslivssamordnare.

Viktigt med förståelse och dialog
– Undersökningen visar bland annat på
vikten av fortsatt arbete kring förståelse
för företagande samt hålla en god dialog
mellan företagarna och kommunen. Ett
arbete som jag ägnar mig åt dagligen och
som jag i min nya roll kommer lägga extra
kraft, nya idéer och mötesplatser för,
berättar Anna Nilsson.
Carola Netterlid från Svenskt Näringsliv

Burlövs kommun visar på ett stabilt resultat när Svenskt Näringsliv presenterade
sin årliga ranking av företagsklimatet
i Sverige. Burlöv hamnade på plats 28
vilket är åtta placeringar sämre än i fjol.
– Det är ändå ett glädjande resultat och
det visar på fortsatt bra företagsklimat i

Stärka kopplingen till skolan
Nu fortsätter vi framåt med vårt långsiktiga arbete för att bibehålla denna
höga nivå och fortsätta utveckla Burlövs
kommun. Vi kommer bland annat stärka
kopplingen mellan skola-näringsliv under
det kommande året.

Anna Stening Frost

Anna Stening Frost är projektledare för
ett tillväxtprojekt för företagare: Tillväxt
från innovation och mångfald. Anna har
tidigare arbetat i organisationen
Företagarna med kommunikation, opinionsbildning och projektledning. Anna
ligger bakom flertalet debattartiklar och
insändare för organisationen, hon har
drivit juryarbete och korandet av Årets
Företagare Blekinge och Skåne och det
senaste året har hon projektlett en nationell kommunikationskampanj.
- Det är roligt att vara på plats i Burlöv
och få starta upp tillväxtprojektet. Projektet genomförs i samarbete mellan Burlövs
kommun och Företagarna Öresund och
kommer pågå från november 2017 till
2020, säger Anna Stening Frost.
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