
Burlövs
tidninggen

Förbättring för Burlöv i polisens trygghetsmätning

INFORMATION OCH NYHETER FRÅN DIN KOMMUN

 Nr 1   |   2022

kommun
Burlövs

Mija berättar om 
säkra matleveranser
inom hemvården

Miljöprogram 2030 – med
sikte på en mer hållbar kommun

Afterschool-aktiviteter
ska skapa meningsfull fritid 

för Burlövs sjätteklassare



2 Burlövs
tidninggenn

Burlövstidningen Ges ut av Burlövs kommun till samtliga 
hushåll i Burlövs kommun fyra 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 2022
Nr 1 distribueras 3 februari
Nr 2 distribueras 7 april
Nr 3 distribueras 1 september
Nr 4 distribueras 27 oktober

Evenemang, nyhetsbrev och Facebook!

Aktuella evenemang i Burlövs kommun hittar du i vår evenemangskalender: evenemang.burlov.se
Vill du ha den senaste informationen direkt till din e-post? Prenumerera på kultur och fritids gratis nyhetsbrev! www.burlov.se/nyhetsbrevkultur
I våra olika sociala medier hittar du fler evenemang och information om vad som händer i kommunen: www.burlov.se/socialamedier

kommun
Burlövs

Bild på omslaget: Miljöstrateg Johan Rönnborg

Kommunstyrelsens ordförande Ame-
lie Gustafsson, (M), kommenterar årets 
trygghetsmätning:
– Jämfört med föregående år noterar 
vi en liten förbättring för den upplevda 
tryggheten i Burlöv, vilket vi ser som posi-
tivt. Vår målsättning är att Burlövsbor, 
besökare och företagare ska känna sig 
trygga här, så vårt arbete med att öka 
tryggheten fortsätter. Där är samverkan 
och dialog viktig med polisen, fastighets-
ägare, näringsliv och andra aktörer.

Trygghetsvärdar för ökad 
trygghet och service
Sedan sommaren 2019 finns det trygg-
hetsvärdar som jobbar åt Burlövs kom-
mun. Deras uppdrag är att öka den upp-
levda tryggheten och att kunna ge servi-
ce till dig som medborgare i trygghets-
frågor. Trygghetsvärdarna har ett mycket 
nära samarbete med polisen, räddnings-
tjänsten och vaktbolag som har uppdrag 
i kommunen. Trygghetsvärdarna är en 
extra länk mellan dig som medborgare 
och andra som jobbar för trygghet i sam-
hället.

App för bättre kommunikation 
mellan polis och företagare
Tillsammans med näringslivet och polisen 
har kommunen tagit initiativ till att börja 
använda en app där företagare och kom-
munpolis kan dela information med var-
andra. Där kan de läsa och skriva tips om 
saker som kan vara bra att uppmärksam-
ma. Med appen blir informationsflödet 
bättre till företagarna och för polisen blir 
det lättare att förbättra sin bevakning och 
skapa riktade insatser.

Näringslivsrådet arbetar för 
brottsförebyggande samverkan
Näringslivsrådet består av kommunal-
råd, kommundirektör, näringslivssamord-
nare och ett antal företagare i kommu-
nen. Alla är överens om att brottsföre-
byggande arbete är viktigt och att det har 
stor betydelse för kommunens företaga-
re och invånare. Samverkan mot brotts-
lighet är betydelsefullt för att skapa en 
större trygghet och en ännu attraktivare 
kommun. Kommunpolis och kommunens 
egna trygghetsvärdar är en viktig resurs i 
detta utvecklande arbete. 

Förbättring för Burlöv i  
polisens trygghetsmätning
Burlövs resultat förbättrades 
något i polisens trygghetsmätning 
jämfört med förra årets. De som 
svarat på undersökningen upple-
ver att de största problemen är 
otrygghet sena kvällar i utomhus-
miljö samt nedskräpning. 

Nedskräpning är en av de största problemen i Burlöv enligt de som svarade på 
polisens trygghetsmätning.
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Fördelarna med kyld mat är många, men 
det innebär en förändring från dagsläget. 
Brukarna i Burlöv får idag sina måltider 
levererade uppvärmda. När maten kom-
mer i kyld form blir det leveranser endast 
en gång i veckan. 

– Vi kommer att köra ut maten på tors-
dagar och fredagar, säger Mija Attervall, 
enhetschef hemvården. Även om det är 
en förändring från idag så är jag överty-
gad om att det kommer innebära en kva-
litetshöjning för våra brukare.

Färsk mat som håller hela veckan
– Många förknippar varm mat med "färsk 
mat", säger Mija. Men faktum är att det 
är mycket mer hygieniskt med de kylda 
leveranserna. Eftersom maten är förpack-
ad i en skyddande atmosfär så håller sig 
maten färsk och behåller smaken bättre. 

– Färre leveranser innebär en lättare han-
tering, förklarar hon, Därmed kommer vi 
med största sannolikhet se betydligt fär-
re leveransproblem och hopblandade 
beställningar. Det innebär också att våra 
brukare kan välja att äta den maträtt de 
är mest sugna på för dagen.

Kylda matleveranser standard 
i många kommuner 
Att hemvården levererar kyld mat är 
något man redan ser i de flesta närlig-
gande kommunerna. Mija har på tidiga-
re arbetsplatser erfarenhet av just denna 
övergång.

– När jag jobbade i Lund gick vi igenom 
precis denna process, berättar hon. Resul-
tatet där blev oerhört positivt! Maten 
blev godare, brukarna fick mer valmöjlig-
het och livsmedelshanteringen blev säk-
rare och mer hygienisk. Eftersom vi inom 
hemvården jobbar tätt med vår superduk-
tiga måltidsenhet i detta projekt känner 
vi oss extra trygga i att resultatet kommer 
att bli toppenbra!

Kylda matleveranser 
 förbättrar livsmedels
hanteringen i hemvården

I vår kommer de medborga-
re i Burlöv som får matleveran-
ser från hemvården få sin mat 
som kylda måltider, förpackade i 
skyddande atmosfär. Förutom att 
detta gör hanteringen av maten 
mer hygienisk och säker så inne-
bär det att brukarna kommer att 
kunna välja rätter från en större 
meny.

Den kylda maten kommer att hålla hela veckan, vilket gör att brukarna själva kan välja vilken rätt de vill äta på en viss dag.

Mija Attervall, enhetschef hemvården.
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Johan Rönnborg är miljöstrateg och en 
av tjänstepersonerna som har tagit fram 
programmet. Han säger att vi hela tiden 
måste förbättra vårt miljöarbete, och att 
Miljöprogram 2030 är till för just det.

Frisk luft – hållbara transporter
Han beskriver tre målområden för Mil-
jöprogram 2030. Ett område är frisk luft 
och hållbara transporter, ett annat är håll-
bar konsumtion och produktion och det 
tredje är rent vatten med hållbar utveck-
ling av natur och stad. Den största utma-
ningen med att nå de tre målen är att 
minska utsläppen av växthusgaser. Både 
de utsläppen som sker i kommunen och 
de som sker genom vår konsumtion.

Hållbar konsumtion och produktion
Med hållbar konsumtion tänker Johan 
främst på hanteringen av avfall, som kon-
sumtionen är starkt förknippat med. Kom-
munen arbetar aktivt med att dra ner på 
mängden avfall i sina verksamheter. Till 
exempel jobbar kostenheten sedan flera 
år tillbaka med att mäta hur mycket mat 
som slängs i skolor och på äldreboenden. 
Hittills har de minskat svinnet med ca 
20% vilket motsvara flera ton mat per år. 
Kostenheten arbetar också för att mins-
ka utsläppen av koldioxid som inköpen av 
livsmedel skapar. Den senaste satsningen 
med fokus på att minska avfallet i kom-
munen är att utbilda lokalvårdarna till mil-
jöhjältar. Med hjälp av avfallscoacher har 
de sett över och analyserat hur de kan 
minska användningen förbrukningsmate-
rial när de städar, både genom att ändra 
arbetssätt och produkter. 

– Vi frågade oss själva vad vi använder för 
att kunna utföra en städning, och skrev 
upp allt, säger Jeanette Dahlberg som 
är enhetschef för lokalvårdarna. Vi kom 
på många sätt att återanvända saker och 
minska svinnet, som till exempel att lyfta 
på papperskorgarna och hälla ut material-
et i en sopsäck i stället för att byta påsar i 
papperskorgarna. Jeanette berättar vidare 
att de även inventerade rengöringsmed-
len ifall det fanns ersättningsprodukter 
med mindre kemikalier i. Det är viktigt att 
användningen av kemikalier sker på ett så 
säkert och för miljön bra sätt som möjligt. 

Mindre kemikalier
– Kommunen är ju en stor förbrukare av 
olika material, och där kan vi ju välja mate-
rial som har en lägre påverkan på mil-
jön, säger Johan. Till exempel när vi byg-
ger det nya badhuset har vi valt att byg-
ga efter miljöbyggnad silver (en certifie-
ring där det krävs mer av byggnaden än 
att bara följa lagkrav – bland annat måste 
solskyddet, ljudmiljön och ventilationen 
vara mycket bättre). Vi följer hela tiden 
upp vilka kemikalier vi använder och var 
de finns någonstans. Förutom våra egna 
byggprojekt kan vi även påverka upphand-
lingar, där vi medverkar, genom att ställa 
tuffa krav på vilka kemikalier som ska till-
låtas när produkterna produceras. Ytterli-

gare ett sätt som vi arbetar för att minska 
användningen av kemikalier är att försöka 
undvika bekämpningsmedel. Det är några 
av de saker som vi gör för att minska att 
farliga ämnen och kemikalier kommer ut i 
samhället, säger Johan. 

Rent vatten och en hållbar 
utveckling av natur och stad
Att undvika bekämpningsmedel och mins-
ka avfallet och användningen av kemika-
lier är olika sätt att försöka få till en bra 
balans mellan den expansiva utveck-
lingen som sker i kommunen med stor 
inflyttning och många nya bostäder och 
de naturvärden och biologiska mångfald 
som behöver bevaras. Det gröna behöver 
ha en plats i den här starka expansionen, 
menar Johan. Vi har ett par högkvalitati-
va naturområden med strandängarna vid 
Spillepeng där det finns en hög biologisk 
mångfald och det är en viktig rastplats för 
fåglar. Men vi har också Bernstorps mos-
se, vilket är unikt för vår kommun med 
den typen av naturområde. 

– Det svåra är att förena allt i kommunen 
så att vi får rena åar, vattendrag och miljö 
samtidigt som vi bygger mycket och har 
ett högproducerande jordbruk. Det är kni-
vigt, avslutar Johan.

Miljöprogram 2030 visar vägen 
mot en mer hållbar kommun
Ett av de övergripande målen för 
framtiden är att Burlöv ska vara 
en hållbar kommun. I somras 
antog därför politikerna Miljöpro-
gram 2030, ett dokument som 
beskriver hur vi kan arbeta för 
att nå en mer hållbar utveckling. 
Tjänstepersoner och politiker kan 
använda miljöprogrammet som 
ett underlag i deras arbete med 
att styra och utveckla kommunen.

Frisk luft och hållbara transporter är ett av tre målområden i Miljöprogram 2030.
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Bland barn i åldrarna 11–12, det vill säga i 
årskurs 5 och 6, kan man se en tydlig ned-
gång i sysselsättning på fritiden. Det är i 
denna i denna ålder fritidshemmet försvin-
ner från barnens rutiner och många slutar 
engagera sig inom idrott och andra fören-
ingsaktiviteter. För att nå ut till dessa barn 
och erbjuda dem en meningsfull fritid star-
tar Burlövs kommun projektet Afterschool. 

Idén om projektet uppstod vid en 
workshop i höstas, där alla kommunens 
kultur- och fritidsverksamheter deltog.

– Det roliga är att idén landade så väl hos 
alla våra verksamheter, säger  Emmeli 

Stenberg, kulturpedagog i Burlövs kom-
mun och projektledare för Afterschool. 
Det blev väldigt tydligt att vi är många 
som har identifierat behovet av ett pro-
jekt som detta. Det finns en väldigt stark 
vilja att göra det här så bra som möjligt.

Roliga aktiviteter varje vardag
Tanken med Afterschool är att erbjuda 
ett brett utbud aktiviteter som sträck-
er sig över hela skolveckan. Biblioteken, 
 Burlövsbadet, Möllegården Kultur, Kultur-
skolan och Ung i Burlöv kommer alla att ha 
en egen veckodag att fylla med aktiviteter.

– Vi har insett att framförallt barn i års-
kurs 6 har hamnat lite "mellan stolarna" , 
berättar Emmeli. Det är barn som har bli-
vit stora nog att inte vilja vara med på de 
aktiviteter vi anordnar med yngre barn. 
Samtidigt är de inte gamla nog att vara 
i målgruppen för Ung i Burlövs vanliga 
aktiviteter. Afterschool kommer förhopp-
ningsvis fylla denna lucka.

Delaktighet och inflytande viktigt
Projektet har fokus på barnens delaktig-
het och inflytande i beslutsprocesserna.

 – Aktiviteterna kommer att vara en blan-

dad kompott av det som verksamheterna 
kan erbjuda, berättar Emmeli. Innehållet 
ska inte vara ristat i sten utan istället vara 
tillfälle för barnen att utforska sina intres-
sen och möjligheter.

Provkörning i april och maj
Tanken är att projektet ska dra igång i 
april. Emmeli hoppas på stor uppslutning.

– I mars kommer vi att besöka alla skolor 
i kommunen för att informera och locka 
barnen till att vara med. Planen är att 
inledningsvis testa projektet i två måna-
der. Om det blir så lyckat som vi hoppas 
finns det goda chanser att vi fortsätter.

Emmeli startar after
school för barn i Burlöv

I en satsning för att skapa 
meningsfulla fritidsaktiviteter för 
Burlövs unga har projektet After-
school startats. Med start i april 
kommer kommunens kultur- och 
fritidsverksamheter gemensamt 
anordna roliga aktiviteter på 
vardagseftermiddagarna. After-
school ska särskilt rikta sig mot 
de barn som i dagsläget saknar 
sammanhang på fritiden. 

Planerat schema  
för Afterschool

Måndagar: Biblioteken
Tisdagar: Burlövsbadet
Onsdagar: Möllegården Kultur
Torsdagar: Kulturskolan
Fredagar: Ung i Burlöv

Du hittar alla Burlövs kommuns akti-
viteter i vår evenemangskalender:
www.evenemang.burlov.se

Emmeli Stenberg är den som ska projektleda Burlövs kommuns nya satsning.
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KF BESLUTADE 2021-12-13

• Kommunfullmäktige (KF) beslutade 
bland annat att maxtaxan i kommu-
nala förskolor, fritidshem och peda-
gogisk omsorg ska vara 52 410 kro-
nor/månad för 2022 vilket är  
en höjning med 2 070 kronor.

• att ställa i ordning lokaler i det nya 
Burlövsbadet för att driva gymverk-
samhet i egen regi.

• att fastställa avfallstaxa för 2022 vil-
ket innebär en höjning av taxan med i 
genomsnitt 1,2 % 
 
Läs hela protokollet från kommunfull-
mäktiges möte på:  
www.burlov.se/protokoll

En plats för ungdomar 
och föreningar
Aktiviteterna, som är gratis, vänder sig 
främst till kommunens ungdomar, men 
alla är välkomna. Huset ska också fungera 
som ett nav för föreningar. 

– Vi stänger inte ute människor och ser 
gärna nya målgrupper. Vi hoppas också på 
samarbete med övriga enheter inom kul-
tur- och fritid, socialförvaltningen, fören-
ingar och andra kommuner, säger Johan 
Lönegård, chef för Ung i Burlöv.

Namnet utsågs genom 
förslag från medborgarna
Namnet Magneten kommer från en publik 
namntävling som anordnades i höstas. 
Namnet anspelar på en livs medelsbutik 
som tidigare har legat i byggnaden. 

Vecka 8 står bygget med fritids- 
och föreningshuset Magneten 
klart. Burlövs kommun kommer 
under våren att flytta in i den 300 
kvadratmeter stora lokalen på 
Dalbyvägen. Magneten ska fyllas 
med aktiviteter som planeras till-
sammans med ungdomar i kom-
munen. Det blir även en samlings-
plats för föreningslivet i Burlöv.

Magneten   -   
nya fritids- och 
 föreningshuset

När badet är överlämnat i Burlövs 
kommuns regi kommer personalen 
sätta sig in i anläggningens teknik och 
de nya arbetsrutinerna. Under febru-

ari kommer olika tester genomföras. 
Bland annat badets reningssystem, 
kassor och bokningssystem kommer 
att prövas. Allt för att det ska bli så 
enkelt och trevligt som möjligt för de 
första gästerna när de kliver in genom 
Burlövsbadets portar i mars. 

Efterlängtat av personalen
– Hela personalstyrkan ser fram emot 
överlämningen. Det ska bli oerhört kul 
att äntligen få sätta igång och bekanta 
sig med vårt nya bad, säger Stefan Sjö-
ström, badchef på Burlövs kommun.

Efter år av planering och byggan-
de närmar sig Burlövsbadet äntli-
gen öppning. Måndagen den 14 
mars öppnas dörrarna på kommu-
nens nya bad. I början av februari 
lämnar NCC, som är entreprenör 
för bygget, över nycklarna över till 
kommunens badpersonal. 

Rättelse! Det är inkomsttaket (som används för att 
beräkna avgiften) som har höjts till 52 410 kr/månad.

Snart öppnar nya Burlövsbadet
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Aktiviteterna äger rum fredagen 22 
april kl. 14.00–17.00 och på lördagen 23 
april kl. 11.00–14.00. Med tanke på den 
rådande pandemin kan aktiviteter kom-
ma att ställas in med kort varsel. Håll 
utkik på: www.burlov.se/miljodag för 
mer information.

Anmälan
Anmäl din skola, företag, förening eller 
dig själv som privatperson senast den  
8 april på:  
www.hsr.se/skrapplockardagarna

Är miljön och närmiljön viktig för 
dig? Var med du också! Gör en 
insats som skräpplockare på mil-
jödagarna! Under dagarna kan du 
också passa på att lära dig mer 
om miljö, energi och klimat.

Anmäl dig till Miljö- 
och skräpplockar-
dagarna 22-23 april

Earth hour  Släck för en 
ljusare framtid!

Nya utställningar på 
Mölle gården kultur

Gratis tåg och buss för 70+!

Den 26 mars kl. 20.30-21.30 släcker vi 
belysningen på Kronetorps mölla och viss 
gatubelysning. Vi delar ut ljus och har 
pop-up-energirådgivning (om pandemin 
tillåter). I år är fokus på den minskande bio-
logiska mångfalden till följd av klimatför-
ändringarna. Mer info: wwf.se/earthhour

Du som har fyllt 70 år kan från och med 1 
januari 2022 resa gratis med tåg och bus-
sar inom Burlövs kommun. Seniorbiljet-
ten gäller följande tider: Vardagar 09.00 
- 15.00 samt 18.00 - 04.00. Lördagar och 
söndagar hela dygnet. Du som har fyllt 70 
år får hem ett kort och mer information i 
din brevlåda.

Nu är det dags att nominera till 
årets priser. Senast den 11 mars 
behöver vi dina nomineringar. 
Förhoppningsvis kan vi dela ut 
priserna på ett högtidligt arrang-
emang, men det beror på smitt-
skyddsläget. Håll utkik på   
www.burlov.se.
Nominera dina favoriter
• Idrottsutövare
• Föreningsledare
• Kulturstipendium
• Pontus Jansson-pris
• Miljöpris

Skicka dina nomineringar till:
burlovs.kommun@burlov.se.
Eller via post: 
Burlövs kommun, Box 53,  
232 21 Arlöv.
Skriv på kuvertet eller i ämnesraden 
på mejlet vilket pris eller stipendium 
nomineringen gäller. 

Nominera digitalt
Du kan enkelt nominera pristagare 
digitalt med vår e-tjänst! Läs mer om 
e-tjänsten och priserna på:
www.burlov.se/utmarkelser

Nominera Årets Företagare
Utmärkelsen Årets Företagare och 
Årets Unga Företagare delas ut till en 
företagare som utfört en prestation 
i sin kommun och som fungerar som 
en förebild för andra företagare.  
 
Vi behöver din nominering till 
Årets Företagare och Årets Unga 
 Företagare senast 15 februari! 
Läs mer på: burlov.se/aretsforetagare

Nominera årets 
pristagare!

Står du nära någon som mår 
dåligt? Var med i vår samtals-
grupp! Efter påsk planerar vi att 
starta en samtalsgrupp för dig 
som står nära någon som mår 
dåligt.  
I samtalsgruppen får du möjlighet att 
dela med dig av dina erfarenheter, lyssna 
på andras berättelser och reflektera över 
hur det är att vara anhörig utifrån olika 
teman. Vi kommer även prata om din 
egen hälsa och ditt behov av återhämt-
ning. Varmt välkommen! 
 
Tid och datum: onsdagar med start 20 
april klockan 15:00-16:30. Totalt 5 träffar. 
Plats: Industrigatan 17 Arlöv, Lillevångs-
området. Samtalsgruppen kommer ledas 
av anhörigsamordnare Isabel Munther 
och diakon Lars Malmgren. 
Du anmäler dig genom att mejla till:  
isabel.munther@burlov.se

Samtalsgrupp 
för närstående

I februari öppnar två spännande utställningar på 
 Möllegården kultur. Båda utställningarna har ver-
nissage den 5 februari, med förbehåll för ändring-
ar på grund av rådande restriktioner.

Starka stygn  Åsa Weiland
Med sin skruvade humor och ett mod att visa 
livets mörker i kombination med klassiskt hant-
verk är Åsa Weilands broderier smått unika. 

Från sopor till saker  Helle Robertson
Designern Helle Robertson är en mästare på 
återbruk i alla dess former. Till sin utställning 
på Möllegården kultur har Helle haft tillgång till 
rekvisitavinden, där hon med kärlek och kreati-
vitet gett nytt liv till gamla föremål.


