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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 4 distribueras 27 oktober
Utgivningsdagarna för 2023 är ännu 
inte klara.

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 nyhetsbrev! Det är gratis. 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

Bild på omslaget: Iulia Coman som läser yrkesutbildningen Försäljning och Service

Utbildningen består av gymnasiekur-
ser som bland annat entreprenörskap, 
försäljning och praktisk marknadsföring 
men eleverna ska även bli bättre i svens-
ka språket. Ett krav för att komma in på 
utbildningen är nämligen att eleven har 
klarat av en viss nivå i SFI (Svenska För 
Invandrare). Johanna Lindvall arbetar som 
yrkeslärare på programmet. Hon säger att 
att eleverna ska bli så duktiga säljare att 
de kan förstå och hantera en kund och 
leda kunden i mål i en köpprocess.

Lärande i praktiken
De teoretiska kurserna varvas med 15 
veckors praktik. Johannas uppgift är också 
att underhålla kontakterna med närings-
livet. Vid tiden för intervjun har elever-
na precis kommit tillbaka efter sin första 
praktikvecka. I mars kommer de att ha 
fyra veckors sammanhängande praktik.
– De ska kunna presentera sig själva och 
kunna visa upp ett bra CV och personligt 
brev. Jag märkte det redan på den här 
praktiken att eleverna är bra på att prata 
om sig själva. Vårt mål är att de ska få en 
bra framtid, därför behöver de bli vassa 
på de kompetenser som krävs för att bli 
intressanta på arbetsmarknaden. 

Viktigt med både teori och praktik
Under den första praktikveckan var det 
många praktikplatser inom livsmedels-
branschen, men även olika detaljhan-
delsföretag på Burlöv Center och Nova i 
Lund. – Det är viktigt att läsa teori men 
erfarenheterna som eleverna får ute på 
en arbetsplats – den är ovärderlig. Det är 
kombinationen av teori och praktik som 
jag tycker är så viktig.

Lära sig svenska
Eleverna är väldigt duktiga och motivera-
de. De vet vad de vill, säger Johanna. För 
de ska ju också lära sig ett helt nytt språk, 
därför jobbar jag i team med en SFI-lärare. 
– Vi utgår mestadels från gymnasiekur-
serna sedan anpassar jag svenskan uti-
från dem, säger SFI-läraren Charlotta Lan-
dot. Eleverna ligger på olika nivåer i sina 

kunskaper i svenska, vilket betyder att de 
behöver olika mycket stöd. Det är min 
uppgift att förstärka dem som behöver 
mer stöd och hjälp.

Rollspel som språkträning
De olika begreppen som Johanna går ige-
nom på kurserna arbetar sedan Char-
lotta vidare med. Det kan vara att skri-
va meningar av begreppen men även att 
göra olika rollspel så att eleverna får träna 
sig i att använda orden i praktiska situatio-
ner. – Till exempel ska de snart få öva på 
att ha en missnöjd kund, säger Charlotta. 
Hon tycker det är bra att svenskundervis-
ningen är så inriktad mot försäljning och 
service, det ger eleverna något konkret 
att kunna hänga upp lärandet på. Då kän-
ner eleverna att de har nytta av det, vilket 
känns bra, avslutar Charlotta.

Ny yrkesutbildning på Komvux: 
Försäljning och Service 
I höstas startade yrkesutbild-
ningen Försäljning och Service 
på Komvux i Burlöv. Närheten till 
Burlöv Center och Stora Berns-
torp skapar behov av kunnig 
personal vilket utbildningen ska 
matcha. Tolv elever är antagna i 
den första kullen som ska gå den 
två år långa utbildningen. 

Till vänster: Yrkeslärare Johanna Lindvall och  
Charlotta Landot, lärare i SFI och svenska som andraspråk.

I klassrummet från vänster: Marilena Irimia, 
Kitti Csiszárik, Irena Haxhiu och Mayura Gajendiran 

kommun
Burlövs
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Två nya förskolor byggs i Arlöv  
och en skola byggs ut
Det är många barnfamiljer som flyttar till kommunen och det gör att vi behöver fler förskole- och skolplatser. 
För att Burlöv ska kunna fortsätta växa och möta dagens och framtidens behov gör kommunen satsningar på 
nya attraktiv byggnader och utemiljöer men även tillbyggnader till befintliga skolor.

Grönebo förskola
Grönebo förskola är en ny förskola vid 
Grönvägen i Arlöv. Förskolan byggs i två 
plan och beräknas rymma 120 barn. Bygg-
nationen avslutas under året och invig-
ning och öppnande sker i början av 2023.

Miljöer för lärande och teknikrum
Förskolan får härliga ljusinsläpp och oli-
ka miljöer för lärande. På entréplan finns 
ytor där gemensamma aktiviteter kan äga 
rum, hygienrum, kapprum samt kök och 
restaurang. På samma plan kommer det 
även att finnas kontorsutrymmen för per-
sonalen. Rum för lek, vila, läsning, ateljé 
och samling samt ett stort teknikrum är 
placerat på plan två.

Fruktträd och egna planteringar
Utemiljön är utformad för att vara spän-
nande, grön, attraktiv och för att väcka 
barnens nyfikenhet. Gården kommer att 
prydas av ett eget konstverk. Det kom-
mer att finnas lekredskap i form av bland 
annat bikupor, rutschkanor, klätterställ-
ningar och vattenlek. För att skapa en 
grön gård planteras många fruktträd. Det 
kommer att skapas möjlighet för barnen 
att själva så och plantera grönsaker och 
därefter skörda frukterna av sitt arbete! 
För att underlätta utevistelse får gården 
även en utetoalett.
    

Rusthållaregårdens förskola
Rusthållaregårdens förskola blir en ny 
förskola med ett attraktivt läge bredvid 
Arlövs kyrka. Förskolan kommer att byg-
gas i 1,5 plan och rymma 80 barn. Färdig-
ställandet är beräknat till 2024.

Miljövänligt byggande
En stor satsning görs för att bygga så mil-
jövänligt som möjligt. Byggnaden kommer 
att miljöcertifieras och klimatdeklareras. 
Stommen kommer delvis att vara byggd i 
trä för att minimera klimatpåverkan. Åter-
bruk i form av mexitegel till förråd- och 
miljöhusfasaderna samt marksten kom-
mer från det gamla badhuset. På taket 
kommer solceller att placeras. Bebyggel-
sen som tillåts på denna fastighet knyter 
an till Arlövs kulturmiljö och det kommer 
att märkas på den planerade förskolan.

Lådcykel för utflykter
Den grönskande, uppväxta tomten med 
äppelträd  är planerad att behållas i så 
stor grad som möjligt. Utemiljön kommer 
också att få fler ätbara växter och vattnet 
från stuprören samlas upp i tunnor för 
bevattning. Utformningen vid förskolan 
ska gynna gående och cyklister. Lådcyklar 
kommer att finnas i verksamheten för att 
göra upptäcktsfärder i närområdet.
    

Tågarpskolan
På Tågarpskolan görs en tillbyggnad för 
att skolan ska kunna rymma 450 elever. 
Skolan får fyra nya klassrum, en lokal för 
fritidsverksamhet och en utbyggnad av 
matsalen. Tillbyggnaden beräknas stå klar 
2024 och de befintliga paviljongerna kom-
mer att avvecklas.

Skolgården rustas upp efter 
dialog med barnen
I arbetet med tillbyggnaden har stort 
fokus lagts på barnkonventionen och dia-
log. Förutom tillbyggnaden görs en sats-
ning på skolgården som kommer att upp-
graderas med nyanläggning av lek- och 
umgängesytor. Eleverna har varit del-
aktiga i processen och fått komma med 
önskemål som har formerats till en skiss. 
Lekutrustningen kommer att upphandlas 
separat för att eleverna ska kunna vara 
med och utvärdera. Visionen har varit att 
bygga mer tillsammans och projektörer 
och byggledning har hållit presentationer 
på skolan och ätit lunch med eleverna.

Klimatdeklarerad byggnad
Även tillbyggnaden av Tågarpskolan har 
haft miljöfokus och det blir den första  
kommunägda byggnaden som blir klimat-
deklarerad.  

Läs mer om våra pågående

byggprojekt på burlov.se/burlovbygger
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Som du säkert har märkt arbetas det för 
fullt med att utveckla Burlövs kommun. Om 
du rör dig i Åkarp kommer du upptäcka att 
det händer mycket framöver, närmast i tid 
finns planerna för området vid Lervägen, 
Murvägen och Bruksvägen. Där ska byg-
gas nya bostäder, grönytor samt förbättrad 
gång- och cykelväg. I Arlöv planerar kom-
munen tillsammans med markägarna vad 
som ska byggas på Sockerbruksområdet. 
Det finns planer för 650 lägenheter, nya 
förskolor, mobilitetshus1, park och rekrea-
tion. 

Vi bygger ny stad
Vid Burlövs station har Trafikverket snart 
byggt klart fyra spår. Precis intill börjar 
kvarteret Hanna ta form. Var för sig är 
det stora projekt men ändå utgör de bara 
en del av det som kommer att bli fram-
tidens Burlöv. Det som kommer att kny-
ta ihop våra tätorter är området mel-
lan Arlöv och Åkarp där vi bygger en 
helt ny stad med bland annat nya sko-
lor, förskolor och bostäder för uppemot 
11 500 nya Burlövsbor. Men varje lång 
resa börjar som bekant med ett steg 
och i den här artikeln gör vi ett nedslag 
på ett av dem, nämligen Hantverkare- 
gatan upp mot Burlövsbadet.

Vid Burlövs station
Hantverkaregatan vid Burlövs station upp 
mot Burlövsbadet kommer att föränd-
ras från grunden. En av förutsättningarna 
är att de fyra spåren kommer att invigas 
om lite drygt ett år, i december 2023. Då 
kommer både Pågatåg och Öresundståg 
att stanna så ofta att du hädanefter aldrig 
kommer vara försenad till tåget igen, bara 
i god tid till nästa. 

Stationstorget och kv. Hanna
När du i framtiden stiger av tåget i Bur-
löv och kliver ner på perrongen ligger sta-
tionstorget mellan dig och Hantverkare-
gatan. På Stationstorget myllrar det av liv 
och folk som rör sig till och från stationen, 
umgås med vänner på uteserveringarna 
eller köpsugna som är på väg till Burlöv 
Center. På din högra sida reser sig kvar-
teret Hanna och välkomnar dig med sin 
inbjudande fasad. I kvarteren runt Hanna 
Tower hittar du ett rikt utbud av tränings-
möjligheter och även butiks- och verksam-
hetslokaler i markplan. Fortsätter du upp-
för stationstorget och över Hantverkare- 
gatan passerar du knutpunkten för Skå-
netrafikens gula bussar, nr 130 och 172 
(eventuellt även en av bussarna till och 

från Lomma) och du tar dig enkelt vida-
re. Från Burlöv är det nära till allt: Malmö, 
Lund, Köpenhamn eller vart du än vill åka. 
Burlöv är helt enkelt rätt i alla riktningar!

Modern stad med hållbara lösningar
Istället slänger du en snabb blick nedför 
Hantverkaregatan där bostadshusen och 
allén bildar en inbjudande boulevard mot 
Burlövsbadet. Doften av Öresund gör sig 
påmind i den ljumma brisen, strax bortom 
från där rapsen möter himlen, och gör att 
du stannar upp och tar in stunden där du 
befinner dig. I den nya stadsmiljön med 
sitt myller och sorl finner du en känsla av 
modern stad där du oavsett var du tittar 
ser hållbara och miljövänliga lösningar. 

Fortsättning följer...
Istället för att gå mot badet fortsätter du 
vidare över Hantverkaregatan och in på 
Hannatorget. På det som idag är parke-
ringsyta kommer det snart finnas flera 
bostäder och garage. Det kan du läsa mer 
om i nästa nummer av Burlövstidningen, 
då vi skriver om vad som planeras för par-
keringsytan mellan Hantverkaregatan och 
Burlöv Center.

Del 1 – Hantverkaregatan, 
från stationen mot badet
I en serie artiklar kommer vi att 
skriva om hur framtidsplaner-
na ser ut för kommunen. Mycket 
kommer att kretsa kring det stora 
området mellan Arlöv och Åkarp, 
kommunens största utbyggnads-
område genom tiderna, men även 
om angränsande och andra stora 
byggprojekt. Att det kommer hän-
da mycket i Burlöv framöver är 
en underdrift. Artikelserien är ett 
sätt för oss att ge dig information 
om, och en känsla för, framtidens 
Burlöv.

Tema: Vi bygger framtidens Burlöv

Stationstorget

Burlö
vs 
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Skissbild över hur Stationstorget och Hannatorget kan komma att se ut när det är färdigställt.

1 Mobilitetshus är ett parkeringshus för 
olika typer av fordon, och som har fler 
funktioner som bidrar till ett hållbart 
resande.
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Visionsskiss av hur Hantverkaregatan från badet ner mot Burlövs station skulle kunna se ut i framtiden.

Del 1 – Hantverkaregatan, 
från stationen mot badet

Burlövs station

Kvarteret Hanna
Arlövs kyrka

Artikelserie: Vi bygger 
framtidens Burlöv

Nummer 4, 2022
→ Hantverkaregatan och torgen
Nummer 1, 2023
Mellan Hantverkaregatan  
och Burlöv Center
Nummer 2, 2023
Marken vid gamla Burlövsbadet
Nummer 3, 2023
Åkarp: Området vid Lervägen, 
Murvägen och Bruksvägen samt 
utvecklingen kring stationen
Nummer 4, 2023
Sockerbruket



6 AKTUELLT

KF BESLUTADE 2022-09-26

• Kommunfullmäktige (KF) besluta-
de bland annat att anta detaljplan 
för Åkarp 24:1 m.fl. Stationsvägen i 
Åkarp. Planförslaget innefattar: 
• ny gata som förbinder Åkarps  
station med Gränsvägen 
• gång- och cykelväg längs med  
Stationsvägen 
• markyta mellan överdäckningen 
och Stationsvägen 
• kantförstärkning på delar av  
Alnarpsån 
• ny bro vid inloppet till  
Åkarpsdammen 
• dagvattendamm där Stationsvägen 
viker av mot Gränsvägen. 
 
Läs hela protokollet från kommun- 
fullmäktiges möte på:  
www.burlov.se/protokoll

Det finns många barn och ungdomar som 
av olika anledningar behöver stöd i varda-
gen. Ibland handlar det om att barnet inte 
kan bo kvar hos sin familj, andra gånger om 
att barnet behöver hjälp att skapa sig en 

Vill du stötta och göra skillnad för 
ett barns utveckling och måen-
de? Då är du kanske intresserad 
av att bli familjehem, jourhem, 
kontaktfamilj eller kontaktperson. 
Burlövs kommun söker alltid efter 
trygga vuxna som har tid, ork och 
engagemang att hjälpa barn som 
har hamnat i utsatta situationer.

Vill du engagera dig för ett 
barns välmående?

meningsfull fritid. Genom att engagera dig 
som familjehem, jourhem, kontaktfamilj 
eller kontaktperson kan du göra stor skill-
nad för ett barns trygghet och utveckling.

Mer information på burlov.se
Läs mer om hur du kan engagera dig som 
familjehem, jourhem, 
kontaktfamilj eller 
kontaktperson på vår 
webbplats:
burlov.se/familjehem

Dalslundskolan och 
nuvarande bibliotek
Dalslundskolan är den fastighet som kom-
mer att färdigställas först. Förutom två nya 
klassrum frigörs yta till grupprum, perso-
nalarbetsplatser och ett större skolbiblio-
tek. Därför kommer vår biblioteksservice 
begränsas medan vi väntar på nya loka-
ler på Möllegården kultur. Personalen har 
redan börjat planera inför flytten. Under 
våren gjordes en traditionell gallring, som 
vi gör med jämna mellanrum av böcker 
som inte lockar någon till läsning. Barn-
böcker har flyttats till nuvarande skolbib-
liotek och äldre litteratur har flyttats till 

magasinet i Arlöv. Det finns helt enkelt fär-
re böcker i hyllorna hos oss just nu. 

Tillfälligt bibliotek för service
Vi vill såklart erbjuda ett tillfälligt folk-
bibliotek under tiden vi bygger om 
och bygger nytt. Därför bygger vi 
upp ett mindre, tillfälligt  bibliotek på  
Möllegården kultur med ett urval av böck-
er där du även kan träffa vår personal. Vi 
tycker att det är viktigt att barn kan kom-
ma och välja böcker från hyllorna, och där-
för kommer vi att ha främst barnböcker. 
Redan nu reserverar många Åkarpsbor sina 
böcker och den servicen fortsätter. Du vet 
väl att du ser hela vårt sortiment och kan 
beställa böcker från bibliotek.burlov.se

Det händer mycket kring fyrspårs-
utbyggnaden, det byggs bostä-
der, fler vuxna och barn flyttar 
till Åkarp och vi behöver mer 
utrymme i Dalslundskolan för fler 
elever. Samtidigt har vi en myck-
et positiv utveckling kring Mölle-
gården kultur som har blomstrat 
i sommar med många besökare. 
Och vi fortsätter att utveckla och 
bygga nytt för en framtida levan-
de ort med bra skolverksamhet 
och ett spännande och varieran-
de kultur- och fritidsliv i Åkarp för 
såväl gammal som ung.

Folkbiblioteket flyttar till Möllegården kultur

Meröppet
Vi kommer ha öppet för våra besökare så 
länge vi kan inför ombyggnationen och 
vi söker lösningar på hur vi kan erbjuda 
alternativ service under projekttiden. Vi 
kommer först efter att vi har flyttat in i 
nya lokaler kunna erbjuda meröppet fullt 
ut igen. Vill du ha tillgång till ett meröppet 
bibliotek hänvisar vi till biblioteket i Arlöv.

Följ kultur och fritid i Åkarp
Vi ser så fram emot att få utveckla vår 
verksamhet och vi kommer under projek-
tets gång informera om vad som händer. 
Aktuell information finns i våra tillfälliga 
lokaler, i nyhetsbrev, sociala medier, m.m. 
Allt för att du ska veta vad som händer! 

Missa inte allt som händer på 
höstlovet! Hela programmet på: 
www.burlov.se/hostlov
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Ta förväl av 
gamla badet!

Lämna saker 
till Återbruket

Under hösten har arbetet med att riva det 
gamla badhuset pågått. Nu pågår arbetet 
med att forsla bort de sista delarna och 
då vill vi fira den här epoken som har gått 
i graven. Det är dags att säga ett sista adjö 
till institutionen som tjänat Burlövsbor 
och andra badgäster i 50 år. 

Var med du också!
Vill du vara med och ta ett sista förväl till 
gamla Burlövsbadet? Medan maskinerna 
gör sitt med de sista resterna bjuder kom-
munen på fika och delar ut kakelplattor 
från badet för den som vill ha. Vi kommer 
även ha en utställning om återbruk.

När: 3 november Kl 15.00–16.00
Var: Utomhus vid gamla badhuset 
Burlövs kommun bjuder på något varmt 
att dricka och tilltugg. Du behöver inte 
anmäla dig.

I Burlövs kommun arbetar vi med hållbar-
het och ser därför gärna att gamla saker 
som kan få ett nytt liv bör få chansen!

Har du saker som kan få nytt liv?
Du är välkommen att lämna in dessa
under våra öppettider, önskar du att
lämna utanför våra öppettider är det
bara att ringa! Inkomsterna från försälj-
ningen går till verksamheten. Vi är en kon-
tantfri verksamhet och använder SWISH.

Öppettider
Onsdagar kl.11.00-15.00
Fredagar kl.11.00-15.00
Adress: Företagsvägen 29, Hus 5, Arlöv
Telefon: 040-625 67 37

Föräldraskapsstöd, ett gemen-
samt arbete för barnets bästa
Barns relationer till sina föräldrar 
har stor betydelse för både den 
psykiska och fysiska hälsan under 
hela livet. Ett gott samspel och 
förtroendefullt förhållande mel-
lan föräldrar och barn fungerar 
som en skyddsfaktor för barnen, 
medan brister i hemmiljön är en 
riskfaktor.
I Burlövs kommun erbjuder vi dig som för-
älder ett brett stöd antingen du känner att 
du önskar stödet enskilt eller i grupp med 
andra föräldrar. I grupp erbjuder vi två oli-
ka kurser: Komet och Trygghetscirkeln.

Trygghetscirkeln
Ett relationsbaserat föräldrastödsprogram 
för vårdnadshavare med barn i åldern 
4 månader till 6 år. Vi pratar om förhåll-
ningssätt och hur våra barn kan bli tryg-
gare. Du får tips på hur du kan möta och 
förstå dina barns behov på bästa sätt. Kon-
takta förskolelärare Kristina (040–625 63 
11) eller socionom Linda (040–625 68 67) 
för att anmäla dig eller om du vill veta mer.

KOMET föräldraskapsstöd 
En kurs för dig som har barn mellan 3–11 
år och som upplever att det är bråk och 
konflikter hemma. Vi erbjuder två kurser 
per år, en under våren och en på hösten. 
Vårens kurs riktar sig till föräldrar som har 
barn i åldrarna 6 –11 år. Höstens kurs rik-
tar sig till föräldrar som har barn i åldrar-
na 3–6 år. Bor du i Burlövs kommun är 

kursen kostandsfri. Läs mer och anmäl dig 
på burlov.se/komet

Enskilt stöd till föräldrar
På Familjecentralen Samovaren i Arlöv 
finns öppen förskola, barnmorskemottag-
ning, barnhälsovård samt social rådgiv-
ning genom socionom. Den sociala råd-
givningen riktar sig till blivande föräldrar 
samt föräldrar med barn i åldern 0-6 år. 
Till socionom kan du vända dig för att pra-
ta om föräldrarollen, ensamhet, oro, rela-
tionen till din partner eller annat du fun-
derar över. Följ oss gärna på Facebook 
”Familjecentralen Samovaren i Arlöv” 
samt på Instagram ”samovarenburlov”. 
Där hittar du även aktuella öppettider för 
öppna förskolan.

Magnolian - öppenvård
För familjer med barn i åldersgruppen 
0-18 år. Här finns möjlighet till föräldra-
samtal, enskilda samtal och familjesamtal. 
Det här kan ni få hjälp med:
• Förbättra relationerna i familjen
• Hjälpa familjen att hitta egna  

lösningar på sina svårigheter.
• Få stöd i ert föräldraskap.
Vi som arbetar på Öppenvården/Magnoli-
an är Familjebehandlare. Vi erbjuder fem 
samtal (med möjlighet att ansöka om fler 
vid behov) och vi för inga journaler. Sam-
talen är gratis. Vid behov kan vi erbjuda 
tolk. Om du vill veta mer eller boka tid går 
det bra att ringa 040-625 61 69.


