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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
4 nummer av Burlövstidningen 
utkommer nästa år. Datum hittar du 
när det är klart på www.burlov.se/bt

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 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: Stefan Sjöström och Patric Andersson

Kommundirektör för en 
expansiv kommun
– Vi är glada att kunna presentera en 
så välmeriterad och erfaren ledare som 
Fredrik. Vi hälsar honom varmt välkom-
men till Burlövs kommun för att tillsam-
mans med alla chefer och medarbeta-
re fortsätta utvecklingsresan för Burlöv. 
Uppdraget som kommundirektör kom-
mer att präglas av tillväxt och framåtan-
da, säger kommunstyrelsens ordförande 
Amelie Gustafsson, (M).

Fredrik kommer till en expansiv kom-
mun, där uppdraget är att leda kommu-
nen i stark tillväxt, inom såväl samhällsut-
byggnad som i leverans av välfärd till våra 
medborgare. Valet föll på Fredrik, som 
har en välgrundad bakgrund och erfaren-
het från offentlig sektor.

Fredrik kommer närmast från Svedala 
kommun, där han idag är teknisk chef. 
Han har dessförinnan varit kommundirek-
tör i Svalövs kommun. Förutom uppdra-
get som kommundirektör kommer Fredrik 
Löfqvist tillträda som VD för koncernbola-
get Skärfläckan AB.

Tillträder den 12 januari 2022
Fredrik Löfqvist tillträder som kommundi-
rektör i Burlövs kommun den 12 januari 
och efterträder Lars-Åke Ståhl, som kom-
mer att gå i pension under våren nästa år.

– Det är med stor glädje och förväntan jag 
tar mig an det här uppdraget. Jag har följt 
Burlövs utveckling och tillväxt de senas-

te åren och ser fram emot att få vara en 
del i byggandet av en attraktiv storstads-
kommun med ett fantastiskt läge. I Burlöv 
skapas möjligheter som jag mer än gär-
na vill vara med och främja, säger Fred-
rik Löfqvist.

Fredrik Löfqvist blir ny 
kommundirektör
Vid kommunstyrelsens möte den 
11 oktober har Fredrik Löfqvist 
utsetts till ny kommundirektör i 
Burlövs kommun. Fredrik har lång 
erfarenhet från offentlig sektor, 
både som kommundirektör och 
från förvaltningschefstjänster 
inom samhällsbyggnadssektorn.

Fredrik Löfqvist tillträder som kommundirektör i Burlöv den 12 januari 2022.
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I samband med Burlövs stora befolkning-
sökning pågår en storsatsning på skolan 
och förskolan i kommunen. Flera byggpro-
jekt är startade och planerade i takt med 
att Burlöv växer. Först ut är Gröne bo för-
skola, som planeras stå klar januari 2023.

Grönebo förskola, som byggs vid Grön-
vägen i Arlöv, kommer att rymma 120 för-
skolebarn och ha en area på 1840 kvadrat-
meter. På sina två våningsplan kommer det 
att finnas massor med pedagogiska ytor 
där barnen kan lära och utvecklas.

Rusthållaregårdens förskola 
hamnar i centrala Arlöv
Mitt i Arlöv, bredvid kyrkan, kommer 
 Rusthållaregårdens förskola att byggas. 
För tillfället är projektet i planeringssta-
diet, och förskolan planeras att bli klar 

december 2024. Rusthållarens förskola 
blir något mindre än Grönebo med plats 
för 80 barn. 

Förskolan får sitt namn från den gamla 
gård som för tidigare låg på fastigheten. 
Den nya förskolan ska knyta an till Arlövs 
kulturmiljö och den befintliga, grönsk-
ande trädgårdens karaktär ska i största 
mån behållas.

Fler grundskoleplatser i framtiden
Det satsas även i grundskolan i Burlöv 
med flera planerade byggprojekt. Först 
ut på skolfronten är Tågarpskolan i Arlöv, 
som får en tillbyggnad med fyra nya klass-
rum. Även en restaurang för 450 elever 
ska byggas. Tillbyggnaden planeras vara 
genomförd till juli 2023.  

Även planeringen för Kronetorp skolan är 
igång. Skolan beräknas rymma 600 elev-
er och ha en tillhörande idrottshall. Sko-
lan kommer att bli den första av flera i 
 Kronetorpstaden och planeras stå färdig 
augusti 2024.

 - Det mest positiva är att vi skapar lär-
miljöer som matchar vårt uppdrag, säger 
Cecilia. De nya förskolorna och skolorna 
blir platser där vi kan jobba med pedago-
gik på ett mer effektivt sätt. 

- Visst är det så, säger Peter. Nu är vi i en 
fas där vi konkret rör oss från tillfälliga 
paviljonglösningar till bestående lokaler. 
Det innebär att vi kan höja kvaliteten på 
såväl inne- som utemiljöer. 

- Vi skapar läromiljöer med starkt fokus 
på hållbarhet och folkhälsa, fyller Cecilia 
i. Det har även den positiva bi  effekten att 
skolorna och förskolorna blir mer attrak-
tiva arbetsplatser. Vi kommer ha lättare 
att locka till oss medarbetare som match-
ar vår vision och har hög individuell kom-
petens.

Framtidens förskolor och skolor 
byggs i Burlövs kommun

Just nu händer det  mycket inom 
skolans och förskolans värld i     
Burlöv. Bygget av  Grönebo för - 
 skola har påbörjats, och  pla ner- 
ingen för Rusthållare gårdens för-
skola, Kronetorp skolan och ut- 
byggnaden av Tågarp skolan är i 
full gång.

Hej Peter Nyberg, biträdande för-
valtningschef för utbildnings- och 
kulturförvaltningen och Cecilia 
Lundborg  Fehrlund, verksamhets-
chef för förskolan! Vad är det vik-
tigaste att ta med sig för dessa 
satsningar på utbildning i Burlöv?

Peter Nyberg, biträdande förvaltningschef 
på Utbildnings- och kulturförvaltningen och 
Cecilia Lundborg Fehrlund, verksamhetschef.
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– Det kommer att bli ett levande hus, 
säger Johan Lönegård, chef för ungdoms-
gruppen som tillsammans med ungdo-
marna varit en stor del av planeringen. 

– Hela huset ska vara en lärmiljö. Vi vill 
kunna ge föreningar både inspiration och 
kompetenshöjande insatser som föreläs-
ningar, utbildningar med mera. Kring fri-
tidsdelen av lokalen så har ju ungdomar-
na varit med i olika arbetsgrupper och 
jobbat fram hur de vill ha det. Hela loka-
len är tänkt att vara multifunktionell uti-
från ungdomars önskemål.

Kreativitet och skapande i fokus
Filosofin i framtagandet av de nya loka-
lerna bygger på ungdomarnas vilja att 
vara med och skapa och själva produce-
ra. Personalen kommer att fungera som 
coachande ungdomsarbetare med olika 
spetskompetenser inom kommunikation, 
musik, idrott, träning, odling, handarbete 
med mera. Det kommer också att finnas 
utrustning för att göra poddar och kame-
ror så att ungdomarna kan göra studio-
program eller intervjuer med rörlig bild.

Flexibel lokal med café, 
scen, läktare med mera
En stor del av lokalen är café och aktivi-
tetsyta där ungdomarna kan umgås. Den 
går att dela av så att man kan sitta och 
jobba med olika saker, till exempel hand-
arbete i en del samtidigt som det pågår 
ett ett möte i en annan del och så vidare. 
Det finns även olika sittmiljöer vilket gör 
det väldigt flexibelt. Där kommer att fin-
nas en scen samt en liten läktare. En stor 
skärm är riktad utåt mot salen med plats 
för uppemot 30 personer som kan titta på 

ett föredrag, en filmvisning med mera. 

– Jag skulle kunna tänka mig till exem-
pel en akustisk konsert, stand-up före-
ställning, Speakers corner eller liknande, 
säger Johan. 

Tyst rum på begäran
På de få väggarna i lokalen finns möjlig-
het att ha utställningar av med ungdo-
marnas konstverk. Det finns ett tyst rum 
som ungdomarna ville ha där de kan sit-
ta och plugga men det kommer också att 
fungera som mötesrum. Där kommer det 
finnas ett bibliotek med böcker som både 

ungdomar och föreningar är intressera-
de av. Det kommer även finnas kontor för 
medarbetare. 

Föreningsutvecklaren på plats
Bland annat kommer kommunens fören-
ingsutvecklare Christian Johannesson ha 
sitt kontor i lokalerna. Han kan hjälpa dig 
som har idéer och vill starta en förening 
men även etablerade föreningar är väl-
komna för ett möte med Christian för att 
diskutera hur kommunen kan hjälpa till på 
olika sätt. 

Nyrenoverade lokaler på Dalby- 
vägen för ungdomar och föreningar
Ungdomar har varit med och 
påverkat utformningen och inne-
hållet i de nyrenoverade loka-
lerna som nu tar form på Dal-
byvägen. Med fokus på kreativa 
mötesplatser är målsättningen att 
skapa en levande lokal som både 
ungdomar och kommunens för-
eningar ska få stor nytta av.

Vår verksamhet handlar 
om lärande och att ungdo-
mar ska vara producenter, 
inte komma dit och konsu-
mera. Vi får skapa en verk-
samhet utifrån ungdomars 
vilja och idéer att själva 
producera. Det tycker jag 
är ett väldigt spännande 
angreppssätt, säger Johan. 

Fritids- och förenings-
lokal på Dalbyvägen

Lokalen håller fortfarande på att 
renoveras och ställas i ordning. 
Kommunens förhoppningen är 
att kunna inviga den någon gång 
under februari månad. Håll utkik 
på burlov.se och i våra sociala 
kanaler för mer information om 
öppnandet när det närmar sig. 

Hamda Abdul Rahim är en av ungdomarna som kommer att starta en arbetsgrupp för matlag-
ning med internationella influenser.
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Burlövsbadet närmar sig den stora nyöpp-
ningen med stormsteg. Projektet är i en fas 
då de sista detaljerna börjar  falla på plats. 

 - Det känns väldigt kul att bygget flyter på 
så smidigt, säger Stefan Sjöström, bad-
chef i kommunen. Tidsplanen ser ut att 
hålla, så vi förbereder oss inför en storar-
tad öppning i början av mars 2022. 

Multibassängen är först att få vatten
När vi pratar med Stefan står han och Patric 
Andersson, fastighetstekniker på badet, 
och kollar på hur bassängerna på det nya  
Burlövsbadet fylls med vatten. Det är en 
långsam process. Multibassängen, som 
är först ut, rymmer ungefär 266 000 liter 
och tar mer än en vecka att fylla upp. 

- Det är mycket vatten som rinner, men 
vattennivån i denna bassäng ökar bara 
med ungefär 2 cm i timmen, berättar 
Patric.

- Eftersom multibassängens höj- och sänk-
bara botten hamnar i vägen syns ju det ju 
inte, men vi lovar att det finns  vatten där 
nere, säger Stefan med ett skratt. 

Mars 2022 öppnar det nya badet
Nycklarna till badet ska överlämnas till 
Burlövs kommun den 1 februari, men Bur-
lövsborna får vänta ännu en liten tid efter 
det innan badet slår upp portarna helt. 

- När vi väl har flyttat in ska vi anordna lite 
provbad, testa vattenrening och kassasys-
tem, berättar Stefan. Den stora invigning-
en kommer hållas fredagen den 11 mars 
och måndagen efter  öppnar vi vår löpan-
de verksamhet. 

- Vi är superspända på det som komma 
skall, fortsätter Stefan. Det känns faktiskt 
lite som väntan inför julafton när man var 
liten, säger han. Det ska bli så kul att släp-
pa in Burlövsborna i vårt nya, fina bad.

Vattnet flödar i bassängerna 
på nya Burlövsbadet

På bygget för det nya Burlövs-
badet är det full fart. Kakelplattor 
och väggpaneler har redan kom-
mit på plats. Nu öppnas damm-
luckorna och vatten fylls på i bas-
sängerna, även om det dröjer 
ännu ett tag innan Burlövsborna 
kan komma och bada.

Patric Andersson, fastighetstekniker på badet, kikar ner genom en lucka 
på det första rinnande vattnet i  Burlövsbadets bassänger.

Stefan Sjöström, badchef, är som ett barn på 
julafton när han besöker nya badet.

Bassängerna på  det 
nya Burlövsbadet

50-metersbassängen
Denna bassäng kan med hjälp av en skilje-
vägg delas upp till två kortare bassänger. 
Här kan man ha motionssim, vattengymnas-
tik, lovaktiviteter, simträning och tävlingar i 
olika former. 
 
Undervisningsbassängen 
Här kommer badet att anordna sim-
undervisning och skolsim. På kvällar och 
helger är det en plats för familjebad. 
 
Multibassängen 
Multibassängen har höj- & sänkbar botten 
som kan gå från 0 till 2 meters djup. Bas-
sängen passar därför exempelvis för baby-
sim, vattengymnastik och rehab, där det är 
viktigt med anpassningsbara djup. 
 
Barnbassängen
En trygg och rolig plats för de allra minsta! 
Här finns roliga attraktioner som barnen kan 
leka med. I ytan runt om finns det bord där 
föräldrar kan ta en välbehövlig fikapaus.

Läs mer om nya badet på vår webbplats:  
www.burlov.se/nyaburlovsbadet 
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KF BESLUTADE 2021-09-27

• Kommunfullmäktige (KF) beslutade 
bland annat att införa krav på utdrag 
ur belastningsregistret före nyanställ-
ning i alla brukarnära verksamheter. 
KF beslutade också att att ge kom-
munstyrelsen i uppdrag att arbeta 
fram riktlinjer för vilka verksamhe-
ter som ska bedömas ingå i begrep-
pet brukarnära verksamheter, och 
för bedömning av de uppgifter som 
framkommer vid kontroll av utdrag ur 
belastningsregistret 
 
Läs hela protokollet från kommunfull-
mäktiges möte på:  
www.burlov.se/protokoll

Oscar, Joris och Sanders företag  Nordgröna  
AB utvecklar, tillverkar och säljer inred-
ningsprodukter av naturliga och hållbara 
material. Fokus ligger på design och funk-
tion, för att skapa bättre arbetsplatser och 
miljöer för människor att vistas i.  

Gott betyg för det goda 
företagsklimatet i Burlöv
Svenskt Näringsliv presenterade nyligen 
sin årliga ranking över Sveriges kommu-

ners företagsklimat. Burlövs kommun fick 
återigen ett bra resultat och hamnade på 
en 7:e plats. 

- Vår målsättning är att fortsätta vara 
en kommun där företagare får rätt möj-
ligheter att utvecklas, berättar Amelie 
 Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande. 

Ett företag som prisats förr
Nordgröna AB har tidigare utsetts till 
Årets företagare i såväl Burlöv som Skåne. 
Nu följer de alltså upp det med en succé 
på nationell nivå.

- Burlövs kommun är stolta över att se ett 
lokalt företag uppmärksammas på den 
nationella scenen. Nordgröna är en inspi-
rationskälla för andra i kommunen genom 
sina innovativa och naturliga produkter. Vi 
ser med stor spänning fram emot att följa 
Nordgrönas utveckling, säger Amelie.

Det lokala företaget Nordgröna täv-
lade om  Årets företagare i Sverige

Den 15 oktober gick  riksfinalen 
för utmärkelsen Årets  företagare i 
Sverige av stapeln. De lokala före-
tagarna Oscar  Pressfeldt, Joris 
Oudendijk och Sander Oudendijk 
var nominerade och fanns på plats 
för att representera Burlöv under 
fredagen.

Joris Oudendijk, Oscar Pressfeldt och Sander Oudendijk från Nordgröna AB

Fynda  på 
 Återbruket

 Mötesplatsen är en mycket uppskattad 
verksamhet med många besökare dag-
ligen. Från och med den 15 oktober har 
Mötesplatsen öppet helgfria vardagar 
09.00 – 15.30. 

Lunchservering fortsatt stängd
Verksamheten drar igång och fortsätter 
som innan, med undantaget att lunch-
serveringen är fortsatt stängd. Det kom-
mer istället att finnas annat gott att köpa 
i caféet.

Mötesplatsen 
 öppnar igen
Mötesplatsen, som ligger på 
 Dalbyvägen 51 i Arlöv, öppnar sin 
dagverksamhet efter att ha varit 
stängd under pandemin.

Återbruket, den secondhand butik 
som drivs av Burlövs kommun, 
öppnar sina portar igen den 27 
oktober. Välkommen in på Före-
tagsvägen 29 i Arlöv!

Öppettider: 
Helgfria onsdagar och fredagar 
11:00 – 15:00

Arbetet med renoveringen av lekplat-
sen pågår just nu och planeras slutföras 
i  mitten av november.

Lekplatsen vid Myntevägen i 
Åkarp byggs om och får tema 
"Blomster". Lekplatsen får en 
högre standard och tillgänglig-
hetsanpassas. Parken kommer att 
vara avstängd under byggtiden

Lekplats renoveras i Åkarp
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Sök kurser på Komvux via webbansökan! www.burlov.se/komvux

Vet du inte vad du ska studera? Ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare så  
hjälper de dig att göra en plan för dina studier utifrån dina mål. syv.komvux@burlov.se 

Kurser startar var tionde vecka och du kan kombinera studier med arbete och  
andra studier. Välkommen!

kommun
Burlövs

Behöver du … 

 – komplettera kunskaper i olika kurser  
för att komma in på högskolan? 

 – förbättra i en kurs där du fått F?

 – läsa kurser för att ta ut en gymnasieexamen?

Komvux

Är du ny i Sverige? 

Då har du rätt att gå Samhälls
orienteringskurs på ditt  
modersmål. 

Kursen innehåller viktig inform ation 
om hur det är att bo och arbeta i 
Sverige och kostar inget. 

Du läser i Malmö och kan välja  
att läsa på dagtid eller kvällstid.  
Anmäl dig via Komvux Burlöv på: 
040-625 65 38 eller  
syv.komvux@burlov.se

Vaccinerna har hög skyddseffekt
Covid-19 är en allvarlig sjukdom som hit-
tills har orsakat miljontals dödsfall i värl-
den, varav knappt 15 000 i Sverige (hös-
ten 2021). Många fler har blivit allvarligt 
sjuka och vissa under en lång tid. Vacci-
nerna mot covid-19 har en hög skydds-

effekt mot allvarlig sjukdom och hindrar 
också att du sprider sjukdomen till andra 
i din närhet.

Milda biverkningar
Det är vanligt med milda biverkningar 
som ont i armen efter sprutan, trötthet, 
lätt feber eller huvudvärk efter vaccina-
tionen, det är en normal reaktion från 
kroppens immunförsvar och går oftast 
över inom en dag. Allvarliga biverkningar 
är mycket ovanliga. Mer information om 
vaccinering finns på 
Folkhälsomyndighe-
tens webbplats.

Covid-19 är en allvarlig sjukdom 
som kan orsaka dödsfall, svår sjuk-
dom och långvariga symtom. Hög 
ålder är den främsta riskfaktorn 
för allvarlig sjukdom i covid-19. 
Alla har ett ansvar att skydda äld-
re personer mot smitta.

Vänta inte med att vaccinera  
dig mot covid-19

Till dig som ska vaccinera dig

Om att vaccinera sig  
mot sjukdomen covid-19 

1. Varför är det bra att ta sprutan? 
Vaccinet i sprutan hjälper din kropp att skydda sig mot sjukdomen.  
Du kan fortfarande bli smittad men blir då inte allvarligt sjuk. 

2. Innan du får sprutan 
Innan sjuksköterskan kan vaccinera dig får du svara på frågor 
om hur du mår. Till exempel om du har någon allergi.
Alla som ska vaccinera sig får svara på samma frågor.

3. Efter sprutan kan du känna dig lite sjuk 
Efter sprutan kan du känna dig trött och få ont i armen där du fick sprutan.  
Du kan få feber och ont i huvudet. Det är vanligt och går över efter ett par dagar.  
Om du blir mer sjuk och känner dig orolig ska du ringa 1177.  
Då får du prata med en sjuksköterska som ger dig råd om vad du ska göra.

4. Fortsätt stanna hemma om du är sjuk 
Även om du fått vaccin är det viktigt att du stannar hemma om du känner dig sjuk. 
Till exempel om du har hosta och feber.
Du ska också testa dig för covid-19.

Folkhälsom
yndigheten 2021. A

rtikelnum
m

er 21239.

Till dig som ska vaccinera dig

Om att vaccinera sig  
mot sjukdomen covid-19 

1. Varför är det bra att ta sprutan? 
Vaccinet i sprutan hjälper din kropp att skydda sig mot sjukdomen.  
Du kan fortfarande bli smittad men blir då inte allvarligt sjuk. 

2. Innan du får sprutan 
Innan sjuksköterskan kan vaccinera dig får du svara på frågor 
om hur du mår. Till exempel om du har någon allergi.
Alla som ska vaccinera sig får svara på samma frågor.

3. Efter sprutan kan du känna dig lite sjuk 
Efter sprutan kan du känna dig trött och få ont i armen där du fick sprutan.  
Du kan få feber och ont i huvudet. Det är vanligt och går över efter ett par dagar.  
Om du blir mer sjuk och känner dig orolig ska du ringa 1177.  
Då får du prata med en sjuksköterska som ger dig råd om vad du ska göra.

4. Fortsätt stanna hemma om du är sjuk 
Även om du fått vaccin är det viktigt att du stannar hemma om du känner dig sjuk. 
Till exempel om du har hosta och feber.
Du ska också testa dig för covid-19.

Folkhälsom
yndigheten 2021. A

rtikelnum
m

er 21239.


