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NOVEMBER

20: Handarbetskafé

1: Familjekonsert: Korv och Jazz

Info: kikki.korner-krakau@burlov.se. Möllegården
kultur, butiken kl. 15.00–19.00. Drop-in!

FOTO: BENJAMIN HAAS

Fri entré och ingen föranmälan om inget annat
anges.

20: Måleriträff

10: Papperspyssel - Vikningar och mindre
böcker

För dig som är 11- 18 år och medlem i MedVind (medlemskap kan köpas på plats för 50 kr). Öppen ateljé
-drop in. Vi bjuder på fika. Ateljén vid Kronetorps mölla
kl. 12.00–16.00. Arr: Föreningen Medvind.

10: Du och jag och min lilla ponny

Ett allsångsäventyr för barn 2-5 år. Möllegården
kultur kl. 14.00.

Info: annlouise.lindberg@burlov.se. Möllegården
kultur, Verkstan kl. 18.00–21.00.

21: Bokcafé ungdom - Åkarp

För alla mellan 12 och 16 år. Dalslundskolans
bibliotek kl. 15.00.

22: Kulturtorsdag

Mer info kommer på www.burlov.se. Möllegården
kultur kl. 19.00.

24: Lilla Vilda Teatern: Bullen och blomman
10: Familjelördag
Peter Pan-vernissage, musik och workshop.
Utställningen pågår till den 24 november.
Arlövs bibliotek kl. 12.00–14.00. Arr:
Biblioteken i Burlöv och Burlövs kulturskola.

15: Filmvisning: Bajsfilmen

24–25: Julmarknad

11: PROVA PÅ! Kalligrafi

Material kan köpas på plats. Anmälan senast 7/11
till kikki.korner-krakau@burlov.se. Kursavgift 200 kr.
Möllegården kultur, Verkstan kl. 12.00–16.00.

Info: annlouise.lindberg@burlov.se. Möllegården
kultur, Verkstan kl. 18.00–21.00.

15: Kulturtorsdag

Mer info kommer på www.burlov.se. Möllegården
kultur kl. 19.00.

19: Måndagsgruppen – språkcafé för unga
Arlövs bibliotek kl. 18.00–19.00.

Info: annlouise.lindberg@burlov.se. Möllegården
kultur kl. 18.00–21.00.

UTSTÄLLNINGAR
Öppet:

För alla mellan 12 och 16 år. Vårboskolans bibliotek
kl. 15.00. Arr: Biblioteken i Burlöv och Vårboskolan.

29: Bokfika

Åkarps bibliotek, drop-in från kl. 14.45–16.00. Arr:
Biblioteken i Burlöv och Dalslundskolan.

ti–fr kl. 11.00–16.00
lö–sö kl. 12.00–16.00
Telefon: 040-625 63 70
Julkalendern – från Mikaeli till
Tjugondag Knut

Arlövs bibliotek kl. 18.30. Arr: Biblioteken i Burlöv
och Burlövs kulturskola.

Gömman, 8 nov – 13 jan. Julstress är inget
nytt fenomen. Årets julutställning berättar
om julens förberedelser på en gård i Burlöv
på 1800-talet.

29: Kulturtorsdag

Fågel, fisk eller mittemellan

29: Kulturskolans konsert

Mer info på www.burlov.se. Möllegården kl. 19.00.

29: Anhörigträff

DECEMBER
1: Vernissage: Keramik från Kronetorps mölla

Utställningen pågår till 11 januari. Arlövs bibliotek
kl. 12.00–14.00. Arr: Biblioteken i Burlöv, ABF, PRO.

kommun

Möt våra olika verksamheter som arbetar för att
främja den psykiska hälsan och vad som kan erbjudas dig som är anhörig. Kl. 18.00–19.30. Mötesplatsen, Dalbyvägen 51, Arlöv.

28: Bokcafé ungdom - Arlöv

20: Barnkonventionsdagen och internationella
barndagen

Burlövs

3: Informationskväll för dig som anhörig

MÖLLEGÅRDEN KULTUR

Är du anhörig till någon med en beroendeproblematik? Då är du välkommentill Möteplatsen på
Dalbyvägen 51 i Arlöv kl.18.00-20.00.

Biblioteken uppmärksammar barnens rättigheter.

Arlövs bibliotek kl. 09.45. Arr: Biblioteken i Burlöv.

Info: annlouise.lindberg@burlov.se. Möllegården
kultur, Verkstan kl. 18.00–21.00.

19: Kommunfullmäktige sammanträder

Stora sessionssalen, Medborgarhuset kl. 17.00.

4: Beates bokfika

4: Måleriträff

27: Måleriträff

13: Måleriträff

Föranmälan 040- 625 66 76 eller bibliotek.akarp@
burlov.se. Åkarps bibliotek kl. 19.00. Arr: Biblioteken i Burlöv, ABF.

Info: kikki.korner-krakau@burlov.se. Möllegården
kultur, butiken kl. 15.00–19.00. Drop-in!

Roligt julpyssel för barn i alla åldrar. Åkarps bibliotek kl. 14.00–16.30.

Till denna träff har vi läst Emmy Abrahamsons bok.
Föranmälan: 040-625 66 76 eller bibliotek.akarp@
burlov.se. Åkarps bibliotek kl. 15.00–16.00.

Biblioteket ordnar fika och material. Arlövs bibliotek kl. 18.00–19.00.

4: Handarbetskafé

27: Julpyssel

13: Bokcirkel – Hur man gör succé på dårhus

3: Måndagsgruppen – språkcafé för unga

3: Läslusta

Hantverkare av olika slag och levande underhållning! Barnen kan göra små tomtar tillsammans
med tomtemor. Kaféet är öppet och korvgrillning
på gården! Möllegården kultur kl. 12.00–16.00.
FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ

Barntillåten, 45 minuter lång, alla talar svenska.
Föranmälan Arlöv: 040-625 62 74. bibliotek.arlov@
burlov.se. Föranmälan Åkarp: 040-625 66 76. bibliotek.akarp@burlov.se. Arlövs och Åkarps bibliotek
kl. 10.00. Under hela veckan kan alla barn gå en
tipsrunda på biblioteken i Arlöv och Åkarp!

En föreställning med sång och musik om empati, om
att ta hand om varandra och ta vara på det vi har.
För barn från 3 år. Föranmälan: 040-625 66 76 eller
bibliotek.akarp@burlov.se. Åkarps bibliotek kl. 10.00.

Från 3 år. Biljetter 50 kr/vuxen och 10 kr/barn, korv
ingår i priset. Möllegården Kultur kl. 14.00. Arr:
Kultur i Burlöv och UNGA Musik i Syd.

Burlövstidningen Ges ut av Burlövs kommun till samtliga
hushåll i Burlövs kommun åtta gånger/år.
Ansvarig utgivare Elisabeth Marcusson tel: 040-625 60 00.
Redaktion Representanter från samtliga förvaltningar samt
förtroendevalda.

Glashallen 13 mars – 11 november.
En utställning om våra kära sällskapskapsdjur och deras historia.

Charlotte Weibull – en utställning om
Sveriges enda folklivskonstnär

Weibullrummet 7 maj-tillsvidare. En utställning om ett unikt entreprenörskap, om
kvinnors kraft och hur man bygger upp en
samling i en föränderlig värld.

Utebliven tidning
E-post: burlovs.kommun@burlov.se eller kontakta
Medborgarservice, 040-625 60 00.
Vi behöver ditt namn och gatuadress.
Tidningen finns även att läsa på www.burlov.se/bt

Utgivningsdagar 2018
nr. 7 den 9 november
nr. 8 den 5 december

Burlövs
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Ungdomsprojekt avdramatiserar
mötet med uniformerad personal
Människan bakom uniformen
heter ett projekt som startade i
kommunen tidigare i höstas. Det
går ut på att låta ungdomar
träffa personer som arbetar i
uniformerade yrken under
avslappnade former för att skapa
större förståelse för deras yrke.
Samtidigt får människorna bakom
uniformen lära känna ungdomarna
bakom kepsen.
Idén till projektet kommer ursprungligen
från Göteborg för några år sedan, där det
under en tidsperiod var mycket problem
med stenkastning mot uniformerad personal, bilbränder och upplopp. I Burlöv
startade projektet i början av september
i samarbete med bland annat Räddningstjänsten Syd, Polisen, larmcentralen och
ambulanspersonal, socialen, ett vaktbolag som är verksamt inom kommunen och
kommunens ungdomsgrupp.
11 deltagare av 35 sökande blev utvalda
genom intervjuer. De ungdomar som var
mest engagerade på intervjuerna fick vara
med i projektet.

Studiebesök på uniformerade
arbetsplatser
Vid totalt tio olika tillfällen träffas gruppen för att bland annat göra olika studiebesök. Till exempel har de besökt larmcentralen i Malmö. Där fick ungdomarna
en förståelse för hur många samtal som
kommer in till larmcentralen varje dag
och hur personalen som arbetar där måste prioritera. Då blir det också lättare att
acceptera att det kanske tar tid när man
ringer till 112 eftersom det finns andra
ärenden som just nu är viktigare.
Vid ett annat tillfälle besökte de Räddningstjänsten i Hyllie. Där fick ungdomarna bland annat utbildning i att släcka
mindre bränder. De har också besökt
Samariten AB där de fick lära sig att göra
hjärt- och lungräddning, de har besökt

Ett annat mål med projektet är att skapa ett intresse hos ungdomarna för de olika yrkena, säger
projektledare Faton Elioti.

polisen i Kävlinge, ett vaktbolag, socialen
och vid ett tillfälle gjorde de studiebesök
vid en arrangerad trafikolycka. Vid alla
studiebesök har ungdomarna blivit involverade och fått prova på verksamheten.

Obligatoriskt studiebesök
på Backaplan i Göteborg
En obligatorisk del i projektet Människan
bakom uniformen är att man gör ett
studiebesök på Backaplan i Göteborg.
I slutet av oktober 1998 omkom 63 ungdomar och många skadades vid en brand
i en festlokal vid just Backaplan.

En liten eld kan snabbt växa
till något större. Det är viktigt att se faran och inte
tänka att det här bara är på
skoj. Konsekvenserna kan bli
fruktansvärda. Katastrofen
i Göteborg började också i
liten skala men eskalerade
snabbt.
Projektledare Faton Elioti

– Det var ett känsloladdat besök, säger
projektledare Faton Elioti. Samtidigt som
det är en viktig läxa, att det kan gå så illa,
säger han.

MBU-ambassadör
Efter att ungdomarna har gått igenom
utbildningen kan de som är intresserade söka till något som kallas för MBU-ambassadör. Som ambassadör representerar
man projektet Människan bakom uniformen gentemot vänner, bekanta och övriga
ungdomar i samhället. MBU-ambasadörer
ska även nätverka med andra ambassadörer från andra orter i landet för att utbyta erfarenheter med varandra. Erfarenheter som de sedan kan använda sig av för att
sprida kunskapen om vad de har lärt sig till
sin omgivning.

i

Människan bakom
uniformen

Människan bakom uniformen
(MBU) är en verksamhet där ungdomar får möjligheten att lära
känna personer som arbetar inom
till exempel polis, räddningstjänst
och vaktbolag. Uniformsbärarna
får i sin tur lära känna ungdomarna under kepsen. MBU startade i
Östra Göteborg och finns nu i flera
stadsdelar i Göteborg och i andra
städer i Sverige.
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Burlöv Centralstation — ny
När de fyra spåren mellan Arlöv
och Lund är klara år 2024 kommer tågen att stanna på Burlöv
Centralstation med bara några
minuters mellanrum. Du tar dig
då med lätthet till bland annat
Malmö, Lund, Köpenhamn och
resten av Skåne. I anslutning till
Trafikverkets arbete med spåren
har Burlövs kommun också
planerat för hur området ska se
ut runtomkring stationen.
Burlövstidningen träffar en av planarkitekterna, Gärda Sjöholm, som har
jobbat med detaljplanen för projektet:
– Det här är en satsning på stadsmiljö
av hög kvalitet. Från stationen upp mot
Burlöv Center planerar vi för två torg:
stationstorget och marknadstorget.

Stationstorget
Torget närmast stationen ska vara inbjudande med mycket gröna planteringar
och sittplatser. Det ska finnas gröna öar i
olika storlekar med smala stigar för nyfikna barn. Öarna kommer att avgränsas i
nederkant med platsbyggda bänkar. Det
ska finnas möjlighet för enklare servering
med sittplatser. Det kommer att finnas
trappor och ramper för att hantera höjdskillnaden mellan stationen och Hantverkaregatan.
Belysning är en viktig del för stationstorgets trygghet. I detaljplanen går det att
läsa att den bör vara spridd och att den
ska hänga i linor för att ska skapa känslan
av ett gemensamt tak.

Illustration för hur området mellan Burlöv Centralstation och Burlöv Center är tänkt att se ut.

År 2030 förväntas 6 000
personer per dag stiga av
eller på tågen vid
Burlöv Centralstation.
Platsen inbjuder till att
stanna upp och kanske
träffa vänner för ett
restaurangbesök eller bara
ta en kaffe på väg hem från
jobbet.

Från "Detaljplan för del av Tågarp
15:1 m.fl. Burlöv Centralstation"

Ambitionen är att stationstorget ska
stå färdigt när utbyggnaden av de fyra
spåren är klara 2024.

bondens marknader och julmarknader.
Men det ska även finnas möjlighet till olika events och uppträdanden.

Marknadstorget

Belysning längs torgets östra kant och
fasadbelysning lyser upp torget under
dygnets mörka timmar.

Marknadstorget ligger mellan Hantverkaregatan och Burlöv Center. I detaljplanen föreslås att det ska vara en mötesplats med uteserveringar, service, butiker
och utställningslokaler. En av målsättningarna med marknadstorget är att det ska
vara levande och flexibelt. Det ska finnas
säsongsbetonad handel, till exempel med

Parkeringshus
Det kommer också att byggas ett parkeringshus i Burlöv Centers nordvästra hörn.
Parkeringshuset kommer att vara till för
både de som ska handla på Burlöv Center

och för de som ska till stationen. Det kommer att bli fyra våningar högt men ska ha
bostäder runt om, så det kommer inte att
synas från Vånggatan.

Trygghet
– Vi vill att det här ska vara en trygg plats,
där alla känner sig välkomna. Vi vill att det
ska röra sig mycket folk vid Burlöv Centralstation, och att man ska vilja vara där och
kanske stanna till och ta en fika och shoppa men även för dem som inte vill handla
utan till exempel väntar på tåget eller bara
vill vara och titta på folk, säger Gärda. Hon
tror det är viktigt att det finns bostäder och
verksamheter så att det händer saker.

Medborgardialog
Parallellt med planeringsavdelningens
arbete med att ta fram planer på hur
Burlöv Centralstation ska se ut har det
pågått ett medborgardialogprojekt. Deltagarna i dialogprojektet har blivit intervjuade och fått information om planerna för området. Sedan har de tillsammans i arbetsgrupper tagit fram förslag
till förbättringar. Tre medborgardialogs-

Burlövs
tidningen
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framsida för hela kommunen
ILLUSTRATION: BRUNNBERG & FORSHED

Visionär bild av hur marknadstorget kan komma att se ut.
ILLUSTRATION: ARKITEMA ARCHITECTS

förslag blev resultatet och överlämnades
till kommundirektör Lars-Åke Ståhl och
kommunstyrelsens ordförande Katja Larsson (S) den 8 november. Förslagen kommer att presenteras i den politiska nämnd
som ansvarar för respektive område, och
sedan kommer nämnden att fatta beslut
om förslaget ska förverkligas eller inte.
De tre medborgardialogförslagen handlar om att göra stationsområdet mer
lättillgängligt för de som inte har tillgång
till bil, att det ska finnas ett resecentrum
vid stationstorget och en önskan om
pendlarparkering på båda sidor av stationen. Förslagen finns att läsa i sin helhet på:
www.burlov.se/medborgardialog

i

Fakta

Detaljplan för del av Tågarp 15:1
m.fl., Burlöv Centralstation finns att
läsa i sin helhet på www.burlov.se.
Vad är en detaljplan? Förklaring
finns på www.burlov.se/detaljplan

Visionär bild av hur stationstorget kan komma att se ut.

AKTUELLT
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KF BESLUTADE 2018-10-15

•

Den 15 oktober sammanträdde det
nyvalda kommunfullmäktige för
första gången efter valet.

•

Kommunfullmäktige utsåg Fredrik
Jörgensen (C) till ordförande, Kjell
Westin (M) till 1:e vice ordförande
och Christer Swahn (SD) till 2:e vice
ordförande i fullmäktige.

•

Fullmäktige fastställde också reglementen och arbetsordningar inför
den kommande mandatperioden.

•

Kommunen har påbörjat arbetet
med att ta fram en detaljplan för
en F–6-skola (förskoleklass till årskurs sex) vid Östragårdens förskola i
Åkarp. Kommunfullmäktige beslutade att tilldela 180 000 kronor för att
utföra en arkeologisk utredning av
området. En skola ska enligt planerna
kunna vara klar för inflyttning höstterminen 2023.

Resvaneundersökning 2018

Just nu pågår Skånes största resvaneundersökning, där Region
Skåne tillsammans med samtliga kommuner i länet har skickat
ut en undersökning till 113 000
slumpvis utvalda skåningar.
I Burlövs kommun har 2 010 personer blivit tillfrågade att svara på
enkäten.
Hjälp oss att svara på enkäten
Är du en av de 2010 personerna i Burlövs
kommun som har blivit slumpvis utvald
så uppmanar vi dig att svara på frågorna!
Dina svar kommer att användas i framtida
beslutsunderlag när vi utvecklar Burlövs
kommun. Tack för din medverkan!

Ny undersökning visar på
attraktivt företagsklimat

Porjektledaren för Tillväxtresan Anna Stening Frost och näringslivssamordnaren Anna Nilsson.

Burlövs kommun visar på fortsatt
starkt och gott företagsklimat, då
Svenskt Näringsliv presenterar sin
årliga ranking av företagsklimatet
i Sveriges 290 kommuner.
Burlövs kommun klättrar 11
platser och landar på plats 17,
vilket är den bästa placeringen
någonsin för Burlövs kommun!
– Vi visar upp ett mycket ett gott företagsklimat i Burlövs kommun! Det är ett
glädjande besked och det visar att företagens engagemang och det goda samarbetet med kommunen har gett resultat.
Företagarnas åsikter är viktiga och vi fortsätter arbeta nära och tillsammans för ett
starkt och hållbart näringslivsprogram,
berättar Anna Nilsson som är näringslivssamordnare i Burlövs kommun.

Många samarbetsprojekt
Under året har vi bland annat gjort flera hållbara och långsiktiga satsningar på
samverkan mellan skola och näringsliv,
där många företagare har räckt upp handen och visat sitt engagemang. Vi har
genomfört bland annat Ung företagsamhet, deltagit i Industrinatten, genomfört
konceptet Smart matte, gjort företagsmässa för högstadieelever och Forza summer där tjugo unga elever fick möjlighet
att prova på att driva företag under sommarlovet, fortsätter hon.

Nu fortsätter vi framåt med
vårt långsiktiga arbete för
att bibehålla denna höga
nivå och fortsätta utveckla
Burlövs kommun till att bli
en ännu attraktivare kommun att leva, arbeta och
driva företag i.
Lars-Åke Ståhl, komundirektör

Tillväxtresa
För ett år sedan drog kommunen igång en
satsning på näringslivsprojektet Tillväxtresan
– genom innovation & mångfald. Genom
projektet kommer tjugo företag att kompetensutveckla sina medarbetare och göra en
tillväxtresa.
– Tillväxtresan är en början på något bra
både för företagen och för kommunen.
Vi ser med spänning fram emot att följa
dessa tjugo företags utveckling. Analysen
är gjord, planen är satt och företagen har
påbörjat sitt förändringsarbete för att nå
sitt tillväxtmål, säger Anna Stening Frost,
som är projektledare för satsningen.

Burlövs
tidningen

Åk 2 på Humlemadskolan vann Sommarboken
För fjärde året i rad har en av Humlemadskolans klasser tagit hem segern i lästävlingen ”Sommarboken”. Som traditionen
bjuder överraskades eleverna med tårtkalas. Tretton elever deltog i tävlingen men
hela klassen fick fira med tårta och saft.
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Näridrottsplats i Åkarp
17 oktober invigdes den tredje
näridrottsplatsen i kommunen av utbildnings- och kulturnämndens ordförande
Bengt Åström (S). På konstgräsplanen
mellan Dalslundskolan och skejtparken.
kan man spela både fotboll och basket.

Bron över Kronetorpsvägen byggs om

Under vintern arbetar Trafikverket med
att bygga om broarna för de två nya
spåren över Kronetorpsvägen. Då ska
de flytta stora jordmassor och sedan
gjuta det norra brostödet. När det är
klart gjuter de brons överbyggnad på
plats. De ska också göra ledningsarbeten.

Omledning av trafiken
Under en del av arbetet kommer Kronetorpsvägen vara avstängd. Trafiken
kommer att ledas om till andra vägar

FOTO: ANNETTE PETTERSSON

Trafikverket bygger två järnvägsbroar över Kronetorpsvägen som
en del i arbetet med Lund-Arlöv,
fyra spår. Under vintern
begränsas framkomligheten på
Kronetorpsvägen för att kunna
färdigställa broarna.

Trafikverket bygger två järnvägsbroar över Kronetorpsvägen.

i området. Detaljerad information om
omledningsvägar kommer att skyltas
närmare avstängningen.
Det är i skrivande stund inte klart när
vägen kommer att stängas av. Den senaste
informationen om projektet hittar du på:
www.trafikverket.se/lund-arlov.

Vägen sänks
Eftersom järnvägsbron inte ska ha något
mittstöd behöver den vara extra tjock,
så att den håller. Det innebär att vägen
under bron behöver sänkas ned för att få
fri höjd för trafik.

Kommunpolisen har ordet...
I vartannat nummer av Burlövstidningen, fyra gånger om året,
kommer Burlövs kommunpolis informera dig om vad som
är aktuellt från polisens horisont.

att starta Grannsamverkan är du välkommen att kontakta mig eller kommunens
kontaktperson för säkerhetsfrågor!

Polisens medborgardialog
Och sist men inte minst, glöm inte att
hålla utkik på polisens hemsida (www.
polisen.se) efter tid och plats för våra
medborgardialoger ute i kommunen! Vi är
bland annat intresserade av vad du tycker om din kommun och hur du vill att vi
ska arbeta.

Vi går in i en mörkare period av året och
jag vill därför påminna om att vi brukar
se en ökning av bostadsinbrott. Tänk därför på att till exempel tända lampor, sätta på radion och kanske be någon granne
tömma brevlådan om ni är hemifrån en
längre tid.

Med vänliga hälsningar
Burlövs kommunpolis Selma

Grannsamverkan
Ett bra sätt att minska inbrott är att införa
Grannsamverkan. Om du är intresserad av

Grannsamverkan är ett bra sätt att minska
inbrott, menar Burlövs kommunpolis.

