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Fri entré och ingen föranmälan
om inget annat anges.

APRIL
6: Klädbytardagen

Ta med max tio plagg (hela och rena), lämna in och
byt till dig lika många. Även skor, skärp och väskor.
Både barn och vuxenkläder välkomnas! De plagg
som inte väljs skänks till Erikshjälpen i Åkarp.
Möllegården kultur, kl. 12.00-16.00. Arr: Naturskyddsföreningen och Kultur i Burlöv.

13: Lördag på biblioteket
Kl. 11.00 Barnfilm Sagoland
Fantasifullt och filosofiskt för de minsta med
de tre filmerna Månulvarna, Roboten och
Valen och Sigrid och Natten. Ålder: 2–5 år.
Inträdet är gratis. Ingen föranmälan krävs.
Kl. 11.00-13.00 Hemmaodling av microgreens
På denna workshop får ni lära er mer om
microgreens samt olika tekniker för att odla
dessa delikatesser på egen hand. Workshopen
presenteras av Göran från Vegostan urban
farming Malmö, som är stadsbonde och
producerar och levererar grönsaker till både
privatpersoner och restauranger i Malmö.
Kl. 11.00-13.00 Fröbyte
Har du alldeles för många frön av någon sort
eller önskar du dig frön till fler sorters blommor
och grönsaker? Ta med dig dina fröpåsar
och byt med andra odlingsentusiaster!
Fri entré! Allt på Arlövs bibliotek.

15: Juristjouren

25: Anhörigträff

Är du anhörig till någon med en beroendeproblematik? Välkommen till Möteplatsen, Arlöv kl.18.00-20.00.

30: Sjung in våren

Valborgsmässoﬁrande med bål, körsång, och tal till
våren. Arlöv, hundparken vid Dalbyvägen mitt emot
vårdcentralen. Arr: Kultur i Burlöv.

MAJ

Gratis juridisk information av juridikstudenter. Boka
tid på: 040-625 62 74 eller bibliotek.arlov@burlov.
se. Arlövs bibliotek, kl. 14.00-16.00.

2: Bokfika för mellanstadiet

En teknik då man med såpa och vatten tovar ull
med tunt tyg. Kursledare Arja Niemi. Material kan
köpas av kursledaren. Föranmälan senast 4 april
till kikki.korner-krakau@burlov.se Kostnad 125 kr.
Möllegården kultur, Verkstan, kl. 11.00-16.00.

15: Workshop-återhämtning

5: Guldsöndag

9: Beates bokfika

Från kl. 12.00 kan du skapa olika dekorationer med
påskharar, klä påskriset. Kl. 15.00 är det ägglekar i
trädgården. Fotoateljé där barnen kan fotograferas
flygande på kvasten mot Blåkulla. Möllegården
Kultur kl. 12.00- 15.30. Arr: Kultur i Burlöv.

7: PROVA PÅ! Nunotovning

Arlövs bibliotek, kl. 10.00.

9: Filmklubb: Borg

En berättelse om en svensk ikons stora genombrott. Arlövs bibliotek, kl. 14.00.

En kort introduktion om vad återhämtning är samt
verktyg för att kunna börja arbeta med din egen.
Mötesplatsen, Dalbyvägen 51, Arlöv. Lätt förtäring.

18: Påskstök på Möllegården kultur

Delta i teckningstävling, sagostund, tipsrunda eller
låna någon av de över 100 barnböcker som Lennart
Hellsing skrev. Arlövs och Åkarps bibliotek.

7: Jens Liljestrand om Wilhelm Moberg

11: Kulturtorsdag

Jens Liljestrand blev Augustprisnominerad 2018.
Mattias Torstensson driver forumet Arbetarlitteratur. Under en poddinspelning samtalar han med
Jens Liljestrand om Vilhelm Mobergs liv och verk.
Föranmälan: bibliotek.arlov@burlov.se eller 040625 62 74. Fri entré. Arlövs bibliotek, kl. 18.00.

Mer info kommer se burlov.se. Möllegården kultur,
kl. 19.00 (kaféet serverar mat & kaffe från kl. 17.30)
Arr: Kultur i Burlöv.

11: Öppet hus på Kulturskolan

Hallå? Hallå? Hallå? Hallå låda? Vad finns i lådorna?
Jo - en leksakshund och en leksaksapa! En dag
börjar de leva och ger sig ut på en musikalisk
upptäcktsresa bland lådor och frukter. Barnen får
delta i detta jazziga rytmikäventyr. Låt oss spela på
frukter och annat spännande som hittas i lådorna!
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.

6–18: Lennart Hellsing 100 år

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

Vi bjuder på fika och en bok vid varje träff. För alla
mellan 12 och 16 år. Vårboskolans bibliotek, kl. 15.00.

13: Familjelördag: Korv och Jazz

Burlövs kommun delar ut priser och stipendier. Festligt
inspirerande och kreativ dag utlovas med massor av
kul aktiviteter. Organisationen Företagarna utser Årets
företagare och Charlotte Weibulls pris delas också ut.
Möllegården kultur kl. 13.00. Arr: Burlövs kommun.

6: Bokcafé ungdom-Åkarp

10: Bokcafé ungdom-Arlöv

Prova på instrument, teater, dans och skapande
verkstad kl. 18.30-20.00. Danstider:
16.30-17.00 10+
17.10-17.40 4-5år
17.50-18.20 6-7år
18.30-19.00 8-9år
19.10-19.40 Balett
19.40-20.00 Street
Anmäl dig på: www.burlov.se/kulturskolan.

Under våren ses vi följande torsdagar: 17/1, 28/2,
28/3, 2/5. Åkarps bibliotek, kl. 15.00.

21 och 22: Kronetorps vårsalong

Besök “Kronetorps vårsalong” och upplev och njut
av en helt unik konstupplevelse när Burlövsbor ställer ut sin konst. Lyssna till levande musik och köp
god fika på plats! Delta i konstlotteriet! Kronetorps
mölla, Dalbyvägen 63, Arlöv, kl. 13.00-16.00.

23: Världsbokdagen

Förskolorna i Burlöv ställer ut sina verk och vuxna
studenter med bakgrund i olika delar av världen
presenterar sina minnesvärda läsupplevelser på sina
modersmål och på svenska. Barnfilm: På jorden och
uppe i det blå. Arlövs bibliotek, kl. 10.00. Arr: Biblioteken i Burlöv, förskolor och Burlövs vuxenutbildning.

25: Vernissage Vårutställning

Mo Gård folkhögskolas vårutställning med konst
som eleverna gjort under året. Möllegården kultur
kl. 14.00. Arr: Kultur i Burlöv.

25 Barnfilm: På jorden och uppe i det blå

UTSTÄLLNINGAR
MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Öppet:

Tis – ons: 12.00-16.00
Tors: 12.00 - 21.00
Lör – Sön: 12.00 - 16.00
Mån och fre: stängt
Telefon: 040-625 63 70
Torget

Gömman, 29 jan – 25 aug. En tidsresa tillbaka till den tid då bönderna åkte in till staden
för att sälja sina varor på marknaden. Barnen
klä ut sig till torggubbar eller madammer
och delta i torghandeln.

Charlotte Weibull – Sveriges enda
folklivskonstnär
Weibullrummet.

Åkarps bibliotek, kl. 10.00.

Burlövs

kommun

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

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 2019
nr. 2 den 5 april
nr. 3 den 10 maj
nr. 4 den 11 juni
nr. 5 den 3 september
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Förstelärare i förskolan ska ge
de bästa förutsättningarna
Yrken
kommu i
nen

2017 beslutade utbildnings- och
kulturnämnden att tre tjänster
som förstelärare skulle tillsättas
i förskolan för att vidareutveckla
ett koncept som under många år
har funnits i grundskolan. Camilla
Kjellström och Krissy Hedin på
Virvelhusets förskola tyckte det
lät intressant och bestämde sig
för att söka tjänsterna.
Camilla och Krissy är två personer som
tillsammans utstrålar glädje och energi,
både för barnen och för verksamheten
de jobbar inom. Båda två har en stor vilja
att utvecklas för att kunna bidra mer vilket
fick dem att söka tjänsterna som förstelärare i förskolan.
Efter en omfattande ansökningsprocess blev de utvalda och tillträdde sina
nya tjänster i slutet av december 2017.
Tillsammans med förskolechefen Mia
Holmgren på Virvelhuset påbörjade de
arbetet att utveckla sina nya roller. Den
tredje försteläraren i kommunen arbetar
i Åkarp på Östragårdens förskola.

Feedback och förtroende
Camilla och Krissy jobbar idag nära tillsammans. Fyra dagar i veckan arbetar
de i barngrupperna, och sedan har de en
arbetsdag där de reflekterar över veckan
som har gått, gör analyser och utvecklar
koncept tillsammans med Mia.
Sedan samverkar de med sina kollegor
genom att ge feedback på deras arbete
och lyfta det som är positivt till att bli ännu
bättre. Det handlar mycket om relationen
till kollegor, att kunna stötta dem så att de
kan utvecklas enskilt och som arbetslag.

Följer forskning
Camillas och Krissys arbetssätt vilar på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De följer den senaste forskningen och förmedlar kunskap och idéer till
sina kollegor. Hur är man till exempel en

Krissy Hedin och Camilla Kjellström arbetar som förstelärare på Virvelhusets förskola.

För oss handlar det om att
förstå, se behov och ta in
önskemål. Som i alla organisationer är förtroende
viktigt. Det handlar väldigt mycket om att vara
bollplank, skapa delaktighet och boosta hela arbetsplatsen. Inte minst för att
det ska vara roligt att gå
till jobbet, menar Camilla.
närvarande pedagog eller vad utvecklar
lärmiljöer som är bra för barnen?
För en del som inte jobbar inom pedagogisk verksamhet kan det vara svårt att
förstå hur en förskolelärare respektive en
förstelärare jobbar. Man ser bara ”hur en
vuxen tar hand om barn”, utan att tänka
på all kompetens och kunskap som finns
med i processen.

Stöd och inspiration för alla
Kollegorna vet idag att förstelärarna finns
på Virvelhuset och att de kan använda sig
av deras kunskap för att skapa de allra
bästa förutsättningarna för barnen.
– Med vårt jobb vill vi ge pedagogerna
inspiration och de bästa förutsättningarna
för att utveckla sig själva och barnen på
Virvelhuset, avslutar Krissy.

i

Virvelhusets förskola

På Virvelhusets förskola i Arlöv
finns åtta avdelningar och en
lägenhetsförskola.
Totalt nio avdelningar med
sammanlagt 160 barn.
Ungefär 30 pedagoger och övrig
personal för städ och kök har
Virvelhuset som sin arbetsplats.
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Camilla vågade ta Steget
Arbetsmarknadsprojektet Steget
ger personer med psykisk ohälsa
ett individuellt stöd på vägen mot
arbete eller studier. För deltagaren
Camilla Olsson har Steget inneburit en vändpunkt – men det är
samtidigt bara ett av många steg i
hennes liv.
När vi träffar Camilla har hon för bara några dagar sedan varit på ett läger med kyrkan där hon tillsammans med andra lagat
mat till 80 barn – något hon för ett och ett
halvt år sedan inte trott sig klara av.

En frigörelseprocess
Camilla var sjuk i över 20 år och var för ett
år sedan inlagd för psykiatrisk vård. Hon
hade en tung medicinering som hon upplevde "tog bort" en del av hennes vanliga
känslor. Samtidigt bar hon på känslan att
ingenting fungerade och att tillvaron aldrig skulle bli bättre.
Hon berättar hur hon aldrig trott på sig
själv och därför varit beroende av andra
människor. Camilla är tvilling och för henne har tvillingskapet gjort det svårt att
forma en egen identitet.
Men en frigörelseprocess, som hon själv
kallar det för, började sommaren 1989.
Då började hon studera till sjuksköterska
och arbetade som undersköterska. Hon
var nöjd med sin nystart och kände att
hon gjorde ett bra jobb.

Viktigt med kreativitet
och engagemang

För Camilla Olsson blev Steget en vändpunkt.

Nej, det här vill jag inte ha
längre; det här sjuka, tråkiga, deppiga, rädda - hela
den biten. Och då kände jag
att man väljer själv vad man
släpper in för tankar. Det
har varit en långsam förändring med svårigheter på
vägen. Sen har jag insett att
det är så för alla, mer eller
mindre, att det är normalt.
Camilla om hon ville delta i Steget var svaret inte självklart. Att klara av att komma
tillbaka till arbetslivet kändes inte möjligt.
Men hon bestämde sig för att ge Steget
en chans.

Efter en magoperation 2016 har Camilla
gått ner 62 kilo och hennes medicinering
har ändrats. Förändringen har haft en stor
inverkan på hennes liv. Det senaste året
har hon haft mer energi och kunnat ägna
tid till det ideella engagemang som alltid
varit viktigt för henne. Hon finner glädje i sin kreativitet och lust att lära, hon
lagar mat och bakar. I församlingens stickcafé skapar hon babykläder och filtar som
genom Erikshjälpen skickas ut till världens
alla hörn.

– Jag fick se på mig själv utifrån vad jag
kan, vad jag har för arbetslivserfarenheter, kunskaper, utbildningar och egenskaper. Jag känner att jag har blivit starkare.
Det har hänt saker inom vården, i sjuksköterskerollen, sen jag var där senast.
Jag vill gärna få komma ut och vara med
i någon arbetsgemenskap igen och skaffa mig färska referenser. Jag inser att jag
har kunskapen. Jag har inte jobbat med
precis allting men jag kan alltid ta reda på
saker och ting.

Vågade ta steget

Hon har en bred kompetens efter sina år
inom vården, som distriktssköterska,

När arbetsmarknadssekreteraren och
handledaren på Träffpunkten frågade

inom onkologin, på strålbehandlingsavdelningar och inom äldreomsorgen.
– Det känns så skönt att få stöd från folk
som har kunskap om arbetsmarknaden.
Jag tror på det här projektet, det känns
väldigt spännande. Sen har jag mina
svårigheter. Jag blir aldrig helt frisk, men
det är stabilt i alla fall. Målet är att få ett
jobb, gärna inom äldreomsorgen.

Det går att må bättre
Camilla är inte rädd längre, hon vill framåt och klarar av att ta egna initiativ och
se lösningar. Hon har funnit en trygghet som också inneburit att hon efter 20
år inte längre behöver ha kontakt med
psykologen på psykiatriska öppenvården.
– Jag vill berätta att det går att må bättre.
Men det hänger mycket på en själv. Det
är ett eget val. Det är så härligt att känna
att man lever.

i

Steget

Om Du också vill komma i kontakt
med Steget kan du mejla till
steget@burlov.se eller ring
040-625 62 77.
Adress: Hantverkaregatan 16, Arlöv
Steget medfinansieras av
Europeiska
Socialfonden (ESF)
EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska socialfonden
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Ett gemensamt krafttag för
integration

Projektet Lyckad integration i
Skåne (LIS) har drivits tillsammans
med Lomma och Staffanstorps
kommuner under två år för att
förbättra bemötandet gentemot,
och integrationen för, nyanlända
barn och unga. Projektets huvudområde har varit att kompetensutveckla medarbetare. Mer än
230 anställda i Burlövs kommun
har tagit del av utbildningarna.

Sommaren 2016 ansökte de tre kommunerna om medel från Europeiska Socialfonden för att driva projektet. Målet var
att jobba för stärkt integration och på sikt
öka sysselsättningsgraden i Skåne. Projektet har pågått mellan mars 2017 och
februari 2019.

Kompetensutveckling
Utbildningar har berört bland annat
migration och kulturmöten, lågaffektivt
bemötande, flykt och psykisk ohälsa, radikalisering, rasism och hedersproblematik.
I skolorna har personal också kompetensutvecklats inom pedagogiska metoder
kring flerspråkighet. Alla insatser i LIS har
utgått från ett inkluderande, jämlikt och
normkritiskt perspektiv och medarbetare har också fått utbildning fokuserad på
dessa frågor.

Höga hastigheter
och trafiksäkerhet
Kommunen ansvarar för att
trafikmiljön ska vara så lugn och
trygg som möjligt för alla trafikslag
men framförallt för oskyddade trafikanter, arbetare på väg, gående
och cyklister. Detta arbete bedrivs
på många sätt bland annat genom
att bygga om gator och vägar,
anlägga övergångsställen, bygga
fartgupp och genom att aktivt föra
en dialog med kommuninvånare.
Det är polisens ansvar att övervaka
hastigheten och se till att den efterlevs och att bötfälla fartsyndare.
Ett brev, ett samtal eller ett klagomål
leder alltid till att trafikingenjören åker ut
till platsen och bildar sig en uppfattning
om problemet. Trafikingenjören talar med
den som klagat och får mer information.
Därefter fotodokumenteras platsen.
Tillbaka på kontoret gör ingenjören en
analys av trafiksäkerheten. Analysen kan
leda till att den klagande får ett brev om
att kommunen har gjort bedömningen
att ingen åtgärd behöver vidtas. Eller så
visar analysen att tillfälliga fartgupp behöver läggas ut för att se om det får någon
effekt.

Fartgupp
Fartgupp är inte bra för varken bilar,
kropp eller miljö men är tyvärr det som
oftast ger effekt. När tillfälliga fartgupp har legat på plats i cirka 6 månader
så görs en utvärdering. Om trafikingenjören bedömer att fartguppen bör bli
kvar blir det en fråga för politikerna att
bestluta om.

Samverkan

Digitala hastighetsdisplayer

Utöver kompetensutveckling har ett projektmål fokuserat på samverkan och nätverkande. Det förvaltnings- och kommunövergripande upplägget i projektet
har skapat förutsättningar för ökad samsyn och förståelse mellan kommunernas
olika verksamheter och uppdrag.

Under hösten 2018 och våren 2019 har vi
börjat använda digitala hastighetsdisplayer för att få ett bättre underlag som visar
antal fordon och deras hastigheter. Displayerna registrerar hastigheten både när
bilisten kör mot displayen och när bilisten
har kört förbi och kör vidare.

Resultatet av de registrerade hastigheterna är både skrämmande och glädjande.

Skrämmande resultat
Skrämmande är att den högst uppmätta
hastigheten på Gränsvägen i Åkarp är 121
km/h före displayen och 152 km/h efter
displayen. På Virvelvägen i Arlöv är den
högst uppmätta hastigheten 113 km/h
före displayen och 133 km/h efter displayen. På Dalslundsvägen ser vi en annan
trend. Där är hastigheten fram till displayen högre än hastigheten efter displayen,
möjligen som ett resultat av de trafiköar
som satts upp på Dalslundsvägen. Högst
uppmätt hastighet före displayen på Dalslundsvägen är 116 km/h och efter displayen 62 km/h.

Glädjande resultat
Glädjande är att under en mätperiod med
72 200 passerande fordon på Gränsvägen
så är det nästan hälften, 49 %, som trots
allt håller gällande hastighet och ligger
inom spannet 31–40 km/h och hela 79 %
som ligger inom spannet 31–50 km/h.
Låt oss tillsammans ta ansvar för vår
trafikmiljö! Visa hänsyn till oskyddade
trafikanter och arbetare som utför arbete i trafikmiljön. Håll avstånd, titta på hastighetsmätaren då och då. Kom ihåg att
dagens moderna bilar är så bekväma att
vi ibland inte märker hur fort vi kör.
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KF BESLUTADE 2019-02-04
Kommunfullmäktige beslutade den 4
februari att fastställa tekniska ramar
för 2020 års budget.

•

Kommunfullmäktige beslutade att
upphäva sitt tidigare beslut om
tillbyggnad av Humlemadskolan.

•

Kommunfullmäktige beslutade att
anta detaljplan för del av Åkarp 8:1,
m.fl., Sockervägen.

Kommunpolisen har ordet
I det här numret av Burlövstidningen informerar kommunpolis
Selma bland annat om grannsamverkan och om satsningar som görs
på ungdomars tillgång till, och attityder gentemot, narkotika. Hon varnar också för att det är vanligt med
bilinbrott vid de stora köpcentrenas
parkeringsplatser.

FOTO: TOMMY PAREMO BURLÖVSNYHETER

•

Ungdomar och narkotika

Burlövs

kommun

Guldsöndag

Flera personer har under början av året
hört av sig och visat intresse för att starta
upp grannsamverkan. Det är jättekul och
jag hoppas att resultatet av ert goda arbete kommer att förebygga brott, öka grannsämjan och kommuninvånarnas trygghet.
Fortsätt höra av er så hjälps vi åt med att
starta upp grannsamverkan i ditt område!

Bilinbrott

Guldsöndag 5 maj
Burlövs kommun delar ut priser och stipendier. Festligt inspirerande och kreativ dag
utlovas med massor av kul aktiviteter. Organisationen Företagarna utser Årets företagare och Charlotte Weibulls pris delas också ut.
Möllegården kultur kl. 13.00.

Behöver du...
•

komplettera för att komma in på
högskolan?
• läsa upp en kurs som du har blivit
underkänd i?
• läsa kurser för att ta ut en gymnasieexamen?
Sök kurser på Komvux via webbansökan!
Läs mer och anmäl dig på:
www.burlov.se/komvux

Vi har sett att bilar utanför köpcenter
och affärer, bland annat i anslutning till
Stora Bernstorp, i stor utsträckning drabbats av inbrott. Jag vill därför uppmana
dig som ska in och handla på köpcentrum
eller snabbmatskedjor att inte lämna kvar
värdesaker i bilen. Du tänker kanske att du
bara ska in snabbt, men oftast är tjuven
ännu snabbare.

Under det senaste halvåret har polisen
gjort extra satsningar i kommunen för att
minska tillgången på narkotika. Vi har sett
att det finns många som använder narkotika och att en del ungdomar ser det som
något positivt att använda narkotika. Även
att en del ungdomar ser upp till dem som
säljer samt att de ser detta som ett bra
sätt att tjäna pengar.
Jag vill därför uppmana alla föräldrar till att
vara uppmärksamma och våga söka hjälp
om man misstänker att ens barn/ungdom
använder narkotika! Var inte rädda för att
vända er till polisen, socialförvaltningen,
FMN (Föräldrar mot narkotika, Malmö)
eller Mottagning Maria mellersta Skåne
(Lund) om ni behöver hjälp eller råd.
Vårhälsningar från  kommunpolis Selma

Kombinera dina SFI-studier
med en yrkesutbildning

Kurser startar var femte vecka och du kan
kombinera studier med arbete och andra
studier. Välkommen!
På www.yrkessfiskane.seser du vilka utbildningar som är sökbara.
På Komvux Burlöv kan du läsa YrkesSFI-utbildning för att kunna arbeta i barnomsorgen.
Kontakta studie- och yrkesvägledare Lina Lundbeck om du vill veta mer:
e-post: lina.lundbeck@burlov.se, telefon: 040-625 65 34.

Burlövs
tidningen

Äventyrslekplats invigd

Ny energirådgivare

Burlövs kommun förnyar lekplatserna. I
mars invigdes lekplatsen vid Tågarpsstigen i Arlöv som numera är en rolig och
spännande äventyrslekplats med hus,
torn och drakfartyg. Den har även ett
magiskt tåg med tågskenor.

Burlövs kommun samarbetar nu med
Trelleborgs kommun angående energirådgivning. Meaza Yohannes hjälper dig med
gratis energirådgivning. Du kan antingen
mejla till: energiradgivning@trelleborg.se
eller ringa: 0410-73 41 37.

Alliansen om planerna för 2019-2022
För mandatperioden 2019–2022
har Moderaterna, Liberalerna och
Centerpartiet gått samman under
namnet Alliansen i Burlöv. Här
berättar kommunstyrelsens ordförande Lars Johnson (M) om hur de
ser på de kommande fyra åren.
Vi har ett antal utmaningar som möter
oss när Alliansen tar över den politiska
ledningen i Burlöv. Det kommer att krävas hårt arbete för att genomföra nödvändiga förändringar. Det framgångsrika Sverige byggs lokalt. 8 av 10 välfärdstjänster utförs av kommuner och regioner.
Två områden är prioriterade under denna mandatperiod och det är skolan och
tryggheten.
Förutsättningarna för hög kvalitet i kommunala verksamheter är en ekonomi som
kan finansiera verksamheten. För att kunna säkra goda skolor, vård och omsorg i
framtiden måste Burlövs ekonomi vara
fortsatt god. Alliansen ska ständigt sträva
efter att skattemedlen utnyttjas effektivt.

Skolor och utbildning
Burlövs invånare ska erbjudas utbildning av hög kvalitet. Våra utbildningar ska
matchas mot näringslivets och offentliga sektorns behov när så är möjligt. Det
handlar om förskola, grundskola, gymnasium, Komvux samt undervisning i svenska för invandrare (SFI). Skolan är en av de
absolut viktigaste aktörerna i arbetet med
att minska utanförskapet och öka integrationen. Genom bra skolor ska alla ges förutsättningar till en bra start i livet. Detta
gäller oavsett bakgrund eller olika eventuella hinder.

Lars Johnson (M) är ordförande i kommunstyrelsen.

Föreningsliv
Ett rikt och aktivt föreningsliv är viktigt
för att engagera både ungdomar och äldre och detta måste prioriteras. Kommun
ska underlätta för föreningarna genom att
bistå i anskaffandet av lokaler och andra
praktiska arrangemang, gärna i samverkan med näringslivet.

Trygghet
I Burlöv ska alla känna sig trygga. Allt fler
människor upplever otryggheten i vårt
samhälle, även om den faktiska otryggheten inte ökar. Också upplevd otrygghet
måste tas på allvar.
Alliansen i Burlöv vill ha fler poliser till Burlöv men detta är ett långsiktigt arbete där
beslut tas på regional och nationell nivå. I
väntan på utökad polisnärvaro har Alliansen beslutat om en verksamhet med trygghetsvärdar, som innebär att vara en resurs i
kommunens trygghets- och skadeförebyggande arbete. Uppdraget innebär att vara
synlig i kommunens geografiska område
och vara ett vakande öga över kommunen.
Det gäller att arbeta situationsanpassat
och öka närvaron där det begås många

inbrott. Med hjälp av polisen vill vi också
identifiera otrygga platser, sätta upp fler
övervakningskameror och utöka de områden där våra trygghetsvärdar kan agera.
Arbetet med att förbättra belysningen
runtom i Burlöv ska också fortsätta.

Engagemang och delaktighet
Vi vill öka medborgarnas engagemang
och delaktighet även mellan kommunalvalen vart fjärde år. Dialog, öppenhet,
lyssnande ledarskap och vilja till förändring är begrepp som Alliansen i Burlöv tar
fasta på.

Miljö
Träd och vegetation är nödvändiga för
vårt liv och vår livskvalitet. Vi ska årligen
avsätta medel för trädplantering enligt en
plan för hela kommunen. Allt eftersom
Trafikverket lämnar sina arbetsområden
vid 4-spårsutbyggnaden, ska vi genomföra en kraftfull återplantering av träd.
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Kontakt

Kontakta Lars Johnson:
lars.johnson@burlov.se
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