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AGENDA
Fri entré och ingen föranmälan om inget annat
anges.

DECEMBER
21: Jul på Möllegården kultur
Arrangemang för hela familjen med lekar, långdans och teater. Trollmors sagor ger föreställningen ”Askepjäsken” kl. 15.00. Möllegården
kultur kl. 14.00–16.00.

Då är du välkommen till Möteplatsen på Dalbyvägen 51 i Arlöv mellan kl.18.00-20.00. Vi bjuder
på fika. Kontakta familjebehandlare Cornelia på
telefon 070-963 94 50 eller Mikaela 070-963 93
75 om du har frågor.
20: Släktforskningens dag
Finn din släkt med hjälp av Burlöv-Lommas släktoch folklivsforskarförening. Arlövs bibliotek kl.
11.00–15.00. Drop-in. Arr: Arlövs bibliotek och
Burlöv-Lommas släkt- och folklivsforskarförening.
24: Bokcafé ungdom
Kom och prata om böcker, få boktips och tipsa
andra om dina favoritböcker. Vi bjuder på fika och
en pocketbok vid varje träff. För alla mellan 12-16
år. Under våren ses vi vid följande onsdagar: 28
februari, 21 mars, 25 april och 30 maj. Vårboskolans bibliotek kl. 15.00–16.00. Arr: Arlövs bibliotek
och Vårboskolan.

JANUARI
9: Halvvägsträff för Vinterbokenläsare
Kom och bli inspirerad till vidare läsning! Vi tipsar
varandra om böcker att läsa och varnar för riktiga
bottennapp. Öppet för alla. Häfte finns att hämta
på biblioteken. Föranmälan: 040-625 62 74 eller
bibliotek.arlov@burlov.se. Arlövs bibliotek kl.
18.00.
16: Beates bokfika
Ta med dig en bra bok så bjuder vi på fika medan
vi pratar böcker. Vi träffas fyra tisdagar under
våren, 16 januari, 13 februari, 13 mars och 10
april. När du har varit med tre gånger får du en
bok. Arlövs bibliotek kl. 09.45.
16: Måleriträff
Kul med olika måleritekniker. Handledare Annlouise Lindberg. Eget material eller köp av handledaren. Info: annlouise.lindberg@burlov.se.
Möllegården kultur, Verkstan, Drop in kl.
18.00–19.00. Vi målar till kl. 21.00.
19: Anhörigträff
Är du anhörig till någon med en beroendeproblematik? Behöver du prata med andra som
befinner sig i liknande situationer?
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
Distribution
Tidningsbärarna slutar distribuera
Burlövstidningen efter sista numret
2017. I skrivande stund är
ingen ersättare klar men
vår ambition är att det
första numret 2018 ska
delas ut till samtliga
hushåll under vecka sex.

28: Jazzkafe med Ulrika Smedman med trio.
Möllegården kultur, Kafé Charlotte kl. 13.00–
16.00.
30: Bokcirkel – Finna sig
Vi erbjuder tre bokcirkeltillfällen i höst. Välj själv
om du vill delta i en eller flera. Till denna träff har
vi läst Finna sig av Agnes Lidbeck. Föranmälan:
040-625 66 76 eller bibliotek.akarp@burlov.se.
Åkarps bibliotek kl. 15.00–16.00.
30: Måleriträff
Samma information som den 16 januari.

1: Vi öppnar utställningen Mojänger och
mackapärer
Möllegården kultur kl.15.00.
2: Musikteater – Bockarna Bruse
Följ med riksspelmannen Anna Rynefors in i den
klassiska sagan om Bockarna Bruse, omarbetad till
musik- och berättarföreställning. För barn 2-5 år.
Föranmälan: 040-625 66 76 eller bibliotek.akarp@
burlov.se. Åkarps bibliotek kl. 09.30 samt 10.30.
5: Försäljning av utgallrade tidskrifter
Åkarps bibliotek. Börjar kl. 15.00 och fortsätter i
cirka 4 veckor.
6: Filmklubb – The Salesman
Arlövs bibliotek kl. 14.00.

UTSTÄLLNINGAR
MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Öppet:
ti–fr kl. 11.00–16.00
lö–sö kl. 12.00–16.00
Telefon: 040-625 63 70
Möllegården har stängt följande dagar under
julhelgerna: 24-26 december, 31 december,
1 januari och 6 januari.
10 november – 14 januari Julens sagor
Jul är längtan och nyfikenhet. Hemligheter och
förberedelser. Pyssel och julklappsstök. Upplev
äkta julsagor i en stämningsfylld utställning. Se
hur Mumintrollen klär julgranen och kika in hos
Pettson och Findus när de får julbesök.
6 oktober – 14 januari Sápmi runt hörnet
Nya tryckta mönster för textil som gjorts med den
samiska kulturen som utgångspunkt. Sju unga
samer har under ledning av den kända formgivaren Maria Vinka, som själv är same, arbetat med
att göra uppdaterade mönster. Syftet är att väcka
nyfikenhet och intresse för den moderna samiska
kulturen som är uppdaterad och mycket väl kan gå
hand i hand med gammal tradition.
7 maj - tillsvidare: Charlotte Weibull – Sveriges
enda folklivskonstnär
En utställning om ett unikt entreprenörskap.

Tillväxtresan - genom
innovation och mångfald
Ett fyrtiotal företagare och företagsamma personer deltog när kommunen genomförde projektets
första workshop på Sockerbruket den 20 november. Temat för kvällen var: Vad är tillväxt och hur
växer man?
Vi fick bland annat lyssna till Burlövsentreprenören Sander Oudendijk, från Nordgröna. Han berättade om deras mosspaneler, och hur företaget
växlat upp sin produktion och försäljning.

Fakta: Tillväxtresan - genom innovation och mångfald

Burlövs

kommun
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27: Förintelsens minnesdag
Den 27 januari samlas människor över hela
världen för att uppmärksamma internationella
minnesdagen för Förintelsens offer. Dagen inleds
på Arlövs bibliotek med föredrag. Öresunds
musikskår börjar spela utanför biblioteket kl.
15.45. Fackeltåg till Arlöv kyrka går från biblioteket kl.16.00, där det kl.16.30 blir konsert med
Östblocket, ljuständning, tal och musik med
Kulturskolans elever. Arlövs bibliotek kl. 15.00. Arr:
Kultur i Burlöv, Burlövs församling, ABF Burlöv,
Arlövs Bibliotek och Kulturskolan.

FEBRUARI

Tillväxtresan är ett treårigt ESF-projekt som är kostnadsfritt för deltagande företag, företagare och deras anställda. Projektet vänder sig till små- och medelstora
företag i Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala som vill göra en
tillväxtresa.
Burlövs kommun gör en behovsanalys och kartläggning av de deltagande företagens kompetens, för att sedan tillsätta kompetenshöjande insatser som ska möta
företagens tillväxtplaner.

Nu är vi fler än 18 000 Burlövsbor
Under hösten har vi blivit fler än 18 000
invånare i Burlövs kommun. Burlövstidningen har mött fyra av dem som har
hjälpt oss att passera den senaste milstolpen, familjen Dizdaric.
– Burlöv kommer att få många, många
fler invånare. Tänk bara på Kronetorpstaden och allt som ska byggas här. Det
kommer att bli jättefint, säger Ibro och
Sabrina Dizdaric, som flyttade in i en splitterny, modern och hållbar bostadsrätt i
somras.
Vi sitter och samtalar över en kopp kaffe,
när ytterdörren öppnas och sönerna
Ervin, nio år, och Edvin sju år, kommer
hem från ABI:s fotbollsträning på Kronetorpsvallen. De tar av sig skorna, kommer
fram, tar i hand och presenterar sig.
– Vi tycker om vår nya lägenhet. Här är
fint, men det är lite konstigt att köksbordet inte står i köket, säger Edvin och
pekar mot det långsmala köksutrymmet.
– I köket lagar vi mat. Sedan äter vi maten
här i det stora rummet, säger mamma
Sabrina till sonen, med ett leende.
Edvin låter sin inte helt övertalas, utan ler
pillemariskt och säger:
– Jag kanske möblerar om en dag när ni
inte ser det!

Arlöv är familjevänligt
Familjen Dizdaric kom till Sverige från
Kroatien för snart två år sedan. Först kom
pappa Ibro. Någon månad senare följde
Sabrina med de två sönerna.
– Innan familjen kom efter till Sverige
bodde jag i Malmö, men Arlöv påminner om den lilla stad i Kroatien där vi är
uppvuxna. Inte alltför stor, men ändå lite
stadskänsla och inte för mycket trafik.
Här är familjevänligt och det trivs vi med,
säger Ibro.

Miljömässigt hållbart
Båda makarna arbetar för Kronetorp Park
Projekt AB. Ibro som fastighetsskötare
och Sabrina som lokalvårdare. Tidigare
bodde de i hyrd lägenhet på Kronetorps
gård, men letade efter ett modernare
boende.
– Att hitta en hyreslägenhet tar tid. Man
måste stå i kö i några år och vi har ju inte
varit här så länge. Vi tittade på bostadsrätterna som byggs här, av vår egen
arbetsgivare, och tyckte de var fina, mo-

Edvin och Ervin Dizdaric spelar schack

derna, funktionella och bekväma. Att de
dessutom är byggda på ett miljömässigt
hållbart sätt, med exempelvis solpaneler på taket, tycker vi känns bra för våra
samveten. Därför bestämde vi oss för att
köpa istället för att hyra. Här är tre rum
och lägenheten mäter 79 kvadratmeter.
Det är lagom för oss, konstaterar Ibro.

Ervin började i skolan direkt och Edvin på
förskolan. De lärde sig svenska redan från
första dagen och det är viktigt!

– Att här är luftigt och högt i tak, fint ljus
och golvvärme känns underbart, fyller
Sabrina i.

– Och du tycker ju verkligen om den stora
lekplatsen framför skolan, inte sant? frågar pappa Ibro.

Makarna enas också om att planlösningen, med en entré som leder in i det
generösa, öppna utrymmet med vardagsrum, matplats och kök, gör deras hem till
en social lägenhet. Här finns plats för var
och en i familjen att syssla med sitt, och
ändå ses och umgås.

Edvin nickar entusiastiskt. Den lekplatsen
gillar han skarpt!

– Jag går på Tågarpskolan, berättar Ervin.
– Jag går på nya Svenshögskolan, säger
Edvin, den är fin och har en stor idrottshall!

Knepigt att förstå det svenska
systemet
Familjens planer är att stanna i Burlöv.
– Barnen går i skolan, har kompisar och
fritidsaktiviteter, de har rotat sig. Då vill
man inte flytta, säger Ibro. Sabrina skrattar lätt och berättar hur nytt och ovant
allt kändes när hon och barnen kom till
Sverige:
– Vi kunde inte språket, men att förstå
det svenska systemet med förskola, skola
och fritids, var nog ännu knepigare. Men
vi fick mycket fin hjälp av kommunen.

Familjen Dizdaric samlad vid köksbordet.

3

Yrken i kommunen: trafikingenjör

En trafikingenjör jobbar mycket i dialog och samverkan med näringsliv och
kommuninvånarna för att hitta smarta
lösningar. Ahrne Christiansson tillhör
avdelningen Kommunteknik på Samhällsbyggnadsförvaltningen, och blir involverad i många frågor som rör människors
vardag i trafiken. Förslag till förändringar
och förbättringar kommer ofta från medborgarna.

Många frågor rör hastighetsbegränsningar. Medborgarna är mycket uppmärksamma och hör ofta av sig när det är för
hög hastighet på någon gata.
Ahrne ger några exempel på vad han
jobbar med. Vid Lärargatan, Borggatan
och Skolgatan i Arlöv har det under året
gjorts parkeringsrutor som har placerats
växelvis på båda sidor av vägen. De parkerade bilarna fungerar där som farthinder
vilket har fått ner hastigheterna. Projektet
kommer att utvärderas och sen kommer
förslag att göras även på kringliggande
villagator.
Nu pågår dialog och översyn i Åkarp på
bland annat Kabbarpsvägen och Ostvägen
för att förbättra trafiksäkerheten.
– Vi arbetar mycket med fullmäktigemålen för ”trygghet och medborgarinflytande”. Det viktigaste är att prata
med medborgarna som önskar förändring. Då finns möjlighet att förankra och
arbeta fram det bästa förslaget, menar
Ahrne. Men ibland är det svårt att hitta
en lösning som passar alla. Det som passar några boende upplever andra som en
försämring.

Rätt fart i staden
Många förslag från medborgarna handlar
just nu om att sänka hastigheten i våra
tätorter, som det redan har gjorts i
många andra kommuner. Under 2018
kommer Kommunteknik att se över och
genomföra hastighetsanpassningar i
Burlövs kommun i enlighet med ”Rätt fart
i staden”.
Rätt fart i staden är en rekommendation från Trafikverket som togs fram när
Riksdagen beslutade att införa nya hastighetssteg i det nationella vägnätet. Bland
annat infördes 40, 60, 80 och 120 km/h.
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Ahrne Christiansson

Medborgardialog ger bästa
resultatet
En förändring som skett i god dialog med
de boende är i korsningen Betlehemsgatan/Gamla Lommavägen i Arlöv där
det har tillkommit ett nytt övergångsställe och farthinder. Ahrne är glad för att
dialogen har fungerat så bra och att vi har
kunnat tillmötesgå de boendes önskemål.
Från förslag till beslut tar det minst 2-3
månader. I det ingår att göra utredning,
lyssna med boende som ska få lämna synpunkter, se över konsekvenser och räkna
på kostnaden. Sedan är det tekniska utskottet som fattar beslut. Kommunteknik
verkställer besluten genom att sätta upp
skyltar, måla linjer med mera.

Parkering och böter
Parkering är en annan fråga som ständigt
behöver ses över. Det ideala är att 8090% av parkeringsplatserna används. Det
ska då finnas 10-20% lediga platser, så
att just du hittar en ledig plats när du ska
parkera. I kommunen varierar parkeringstiden mellan 15 min och 24 timmar. På
helgen är det fritt att parkera på många
ställen. I Burlövs kommun är det Q-park
som på uppdrag av kommunen kontrollerar att bilar är rätt parkerade.
Parkeringsböterna ska i princip täcka
kostnaden för kontrollen, för att vi ska ha
ordning och reda. Det är inget som kommunen tjänar pengar på.

Långtidsparkerade bilar
Mer eller mindre dumpade skrotbilar
väcker mycket känslor. De förfular våra
tätorter, står oftast olämpligt parkerade
och irriterar många. Ahrne suckar lite, väl
medveten om problemet.
– Vi inom kommunen är minst lika irriterade som medborgarna. Det är en väldigt
krånglig lagstiftning kring vad en kommun
eller fastighetsägare får göra med ”skrotbilar”. Ofta känner ägarna till fordonen väl
till reglerna och ser till att hålla sig precis
innanför lagstiftningen och kommunen
kan då inget göra.

Fakta
Allt kring hastighetsbegränsningar,
parkeringsregler, väjningsplikt, enkelriktade gator med mera för Burlövs
kommun finns efter beslut registrerade hos Transportstyrelsen.
Länk till Transportstyrelsen och alla
föreskrifterna finns på www.burlov.se,
sök på trafiksäkerhet!

Prioriteringar vid förändringar
1) Trafiksäkerhet och trygghet för alla
2) Rotation och tillgänglighet. Utanför
en affär får man därför inte stå flera
timmar, flera ska ha möjlighet att
parkera och handla
3) Trivsam miljö, tätorterna ska vara
trevliga och välkomnande

Vårboskolan kompletterar MFF-akademi med estetisk profil
Drivna lärare och elever som
stannar
– Vi har väldigt nöjda elever, har de väl
börjat på Vårboskolan så slutar de inte. En
del tycker att Arlöv har dåligt rykte men
Vårboskolan har väldigt bra undervisning
med många duktiga lärare, säger Ninda.
På Vårboskolan jobbar de mycket med
undervisningsutveckling och lärarna
driver en egen forskningscirkel tillsammans med kommunens lektor för att
undervisningen ska bli ännu bättre.
– Det är ju ett stort steg i den pedagogiska resan och det tycker vi är viktigt för
att akademierna ska fungera.

Fakta
Foto: Andi Persson

Efter att ha varit igång med MFF-akademin i nästan ett helt år bestämde sig
Vårboskolan för att även erbjuda sina
elever en estetisk inriktning.
Ninda Menkus som är rektor på Vårboskolan säger att de tillsammans med
Kulturskolan startade ett försök med
estetisk profil för att locka fler tjejer till
verksamheterna.

Studierna går bra för nästan alla eleverna.
Det finns någon enstaka som har fått
pausa med träningen en kort period. Men
det är också bra för att då blir det tydligt
för alla. För det är ju ett krav att studierna
ska fungera. Målet är att komma in på
gymnasiet med goda resultat. Där tycker
jag att MFF har en sund värdegrund som
vi delar med dem; det viktigaste är skolresultaten!

Ansökan till MFF-akademin och den
estetiska profilen kommer att finnas
tillgängliga på www.burlov.se, på
Vårboskolans Facebooksida
www.facebook.com/Varbo/ och om
du har barn och elever sedan tidigare i
Burlövs kommun på V-klass.
Ansökan och information om hur du
ansöker kommer att publiceras när
barnens julledighet startar.

Estetisk profil med dans och
musik
Eleverna har dans ett pass i veckan och
musik ett pass i veckan. Det har inte funnits någon antagningsprocess efter färdighet utan det har räckt med att eleven
är intresserad. Och så kommer det även
att vara det kommande läsåret.
– Allting behöver inte vara konkurrens
och krav utan det måste få finnas saker
som bara är roliga också. För att uppmuntra det övriga skolarbetet tänker jag.
Så det kommer fortsätta att vara intressestyrt. Kulturskolan är öppen för alla
och då vill vi också att verksamheten på
Vårboskolan ska vara det, säger Ninda.

Viktigast att sköta studierna
Hård konkurrens är det däremot om platserna på MFF-akademin. Samarbetet med
fotbollsföreningen fungerar väldigt bra.
MFF bidrar bland annat med, förutom
fotbollen, kunskap om hälsa, kost och
sömn.
Foto: Lisa Wikstrand
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AKTUELLT
KF beslutade 2017-10-30
▪ Som svar på en motion av Lars Johnson
(M) beslutade kommunfullmäktige att
kommunstyrelsen i Burlövs kommun
ska verka för:

Tänd brasan i toppen Så får du använda
- minska utsläppen! fyrverkerier

- att solceller/solfångare monteras på
kommunens fastigheter
- att Burlövs Bostäder AB ska bygga
solceller/solfångare på sina fastigheter
i en snabbare takt
- att, när man upprättar detaljplaner,
byggnader placeras så att installation
av solceller möjliggörs och optimeras.

▪ Fullmäktige beslutade också att

Humlemadskolan ska byggas till med
en ny matsal, nytt mottagningskök och
fyra klassrum, varav en särskilt anpassad för naturorienterande ämnen (NO).
Byggnationen beräknas ske under
2018, och kostnaden uppgår till 30
miljoner kronor.

▪ Kommunen tar ut avgifter för ansök-

ningar och tillsyn av alkoholserveringstillstånd och för tillsyn av försäljning av
tobak, folköl och receptfria läkemedel.
Sedan den 1 juli 2017 har kommunen
också tillsynsansvar för försäljning
av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Fullmäktige beslutade
om nya avgifter på området. De nya
avgifterna hittar du på kommunens
webbplats.

KF beslutade 2017-11-20
▪ Fullmäktige antog en detaljplan för en

fastighet vid korsningen Lundavägen/
Ostvägen i Åkarp (Frestaren). Detaljplanen tillåter flerbostadshus i 2–3
våningar med lägenheter och en mindre lokal för handel och verksamheter
på bottenplan. Mer information om
detaljplanen hittar du på kommunens
webbplats.
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Nu när vinterkylan är på gång börjar
många elda i sina kaminer och spisar för
att få lite extra värme. Det många inte
tänker på är att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden.
Hur stora utsläppen blir beror mycket på
sättet man eldar.

Året börjar gå mot sitt slut, vilket innebär
att det snart är dags för nyårsfyrverkerier.
Även om de allra flesta uppskattar ett
vackert skådespel så kan smällar och rök
från raketer kan ställa till stort obehag för
både djur och människor.

Dålig luftkvalitet

För att lindra påfrestningarna för de som
drabbas är det på offentlig plats i Burlövs kommun endast tillåtet att använda
fyrverkerier mellan klockan 18.00 på
nyårsafton och 02.00 på nyårsdagen. Alla
andra tider på året krävs det tillstånd från
polisen. Det är helt förbjudet att använda
fyrverkerier inom 100 meter från sjuk- eller ålderdomshem. Smällare, alltså fyrverkerier vars huvudsyfte är att ge ifrån sig
ljud, får enligt lag inte användas alls.

När ved brinner bildas sotpartiklar och
kolväten som är hälsofarliga att andas in.
Dessa föroreningar kan i värsta fall leta
sig in i lungor och blodkärl och orsaka
hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är
framförallt i tätbebyggda områden där
många eldar som vedeldning orsakar dålig
luftkvalitet.

Minimera utsläppen
För att minska utsläppen från vedeldning
har Naturvårdsverket och Energimyndigheten tagit fram nya råd för vedeldning
riktade till hushåll.
– Eldningsbeteendet spelar roll för hur
mycket luftföroreningar vedeldningen orsakar. Därför vill vi nå ut med råd som minimerar utsläppen, till de som eldar med
ved i kommunen, säger Petra Duveneck,
miljöinspektör på Burlövs kommun.

Stapla luftigt och tänd i toppen
Råden utgår från senaste rönen från
förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare.

Visa hänsyn

18-årsgräns för hantering
Den som vill köpa eller använda fyrverkerier måste enligt lag ha fyllt 18 år. Det
är olagligt att köpa ut eller överlämna
fyrverkerier till minderåriga. För att få
sälja fyrverkerier krävs ett särskilt tillstånd
från räddningstjänsten. I Burlövs kommun
har Blomsterlandet på Burlöv Center och
Hornbach på Stora Bernstorp ett sådant
tillstånd.

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

– Viktiga saker att tänka på är att ha
lagom torr ved, god lufttillförsel och se
till att stapla brasan luftigt. Och en sak
många inte vet om är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om
man tänder brasan i toppen, säger Petra
Duveneck.

Biblioteket i Arlöv

Läs mer om råden och se film på:
www.naturvardsverket.se/vedeldning

Onsdag den 7 februari, kl. 14.00-16.00.

Torsdag den 11 januari, kl. 13.00-15.00.

Biblioteket i Åkarp
Måndag den 22 januari, kl. 15.00-17.00.

Mötesplatsen i Arlöv
Du kan också kontakta oss med dina
frågor per e-post stadsnat@burlov.se
eller på telefon 040-625 60 00.

Öppettider under helgerna Lund-Arlöv,
fyra spår
22 december
23-26 december

Arlövs
bibliotek

Burlövsbadet

Medborgarhuset

Åkarps
bibliotek

10.00-17.00

STÄNGT

08.00-16.30

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

27 december

10.00-19.00

STÄNGT

08.00-16.30

13.00-17.00

28 december

09.00-18.00

STÄNGT

08.00-16.30

13.00-17.00

29 december

10.00-17.00

STÄNGT

08.00-16.30

STÄNGT

30 december

11.00-15.00

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

31 december1 januari

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

2 januari

09.00-18.00

STÄNGT

08.00-16.30

10.00-15.00

3 januari

10.00-19.00

STÄNGT

08.00-16.30

13.00-17.00

4 januari

09.00-18.00

STÄNGT

08.00-16.30

13.00-17.00

5 januari

11.00-15.00

STÄNGT

08.00-13.00

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

STÄNGT

6-7 januari

Kommunens information kring vad som
händer med utbyggnaden till fyra spår
mellan Lund och Arlöv samlas på ett enda
ställe:
www.burlov.se/lund-arlov
Där hittar du också länkar till Trafikverkets
informationssida och kommunens planer
för stationerna i Åkarp och Burlöv.

Lund-Arlöv, fyra spår
www.burlov.se/lund-arlov

Badet stänger för renovering

Burlövsbadet är helt stängt mellan den 18 december 2017 till den 14 januari 2018.
Det är maskinrummet som behöver renoveras för att vi ska få större kapacitet
i bassängerna.
Foto: Scandinav bildbyrå

Kvarglömt konstverk hittades i ”Vita Villan”
Nyligen köpte kommunen in fastigheten
på Alnarpsvägen 46 i Åkarp som kallas
för ”Vita Villan”. På grund av utbyggnaden av Södra stambanan, de temporära
spåren och att en fyra meter bred kulvert
för Alnarpsån ska anläggas måste villan
tyvärr rivas.
Några tjänstepersoner besökte villan och
hittade då en liten målning av konstnären
Lasse Hejll. Nyfikenheten kring huset,
tavlan och konstnären tog tag i dem och
de beslöt sig därför att försöka få kontakt
med konstnären. Här är historien bakom
målningen:

Inspiration från grafisk
facklitteratur
Lasse Hejll var 18 år och hade fått en
låda oljefärg och penslar av farfar och
ville testa. Den lilla målningen upphittad
i huset är från 1966. Hejlls far ägde en
reklamfirma och det var i hans böcker om
grafisk kommersiell konst som Hejll hittade inspiration till sin målning. Sedan tog
det tio år innan han målade igen, då för
skivomslag och teateraffischer. Hejll har
även arbetat med fotografi och på senare
år har han målat mer i akryl.

Verksam i huset sedan 70-talet
Till Alnarpsvägen 46 kom Hejll i början av
1970-talet av en slump. Då var villan ett
kollektiv men så småningom köpte han
huset tillsammans med sin fru och en vän.
Hejll och hans fru bodde i huset fram tills

för några år sedan då Trafikverket köpte
in det. Lasse tycker det är synd att huset
måste rivas men kanske var det dags bo
någon annanstans efter så många år där?
Kanske var målningen ett sätt att lämna
ett litet spår efter sig?
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