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Planera inför tågstoppet
19-28 september

Programblad och karta över festivalområdet
hittar du i detta nummer

Välkommen till Burlövsfesten
lördagen den 3 september!
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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 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 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

kommun
Burlövs

Bild på omslaget, från vänster: Lazee, Samira Manners och Effayé.

Det här är Stjärnmärkt
Stjärnmärkt är en utbildningsmodell från 
Svenskt Demenscentrum. Den vänder sig 
till hemtjänstenheter, särskilda boenden, 
dagverksamheter och biståndshandlägga-
re. Syftet är att ge personalen kunskap och 
verktyg för att kunna utveckla det person-
centrerade arbetet på sin arbetsplats.

En Stjärnmärkt 
arbetsplats
När minst 80 % 
av personalen 
genomfört de fyra 
utbildningsstegen 
och arbetsplatsen 
arbetar utifrån 
utbildningsmodel-
lens intentioner 
tilldelas den diplo-
met Stjärnmärkt. 
Stjärnmärkningen 
omprövas varje år.

Personal från särskilda boendena 
Svenshög och Boklunden våning 4 
har genomgått en utbildning inom 
det personcentrerade arbets-
sättet för personer som lider av 
demenssjukdom. Nu har de exa-
minerats och arbetsplatserna cer-
tifierats som Stjärnmärkta. Det 
firade man med en ceremoni med 
diplom, sommarlunch och tårta.

Personal från särskilda boendena Svenshög och Boklunden våning 4.

Verksamhetschef Mona Hirche, demenssjuksköterska Alma Fager och 
personal från särskilda boendena Svenshög och Boklunden vån 4.

Särskilda boendena Svenshög och Bok-
lunden våning 4 har blivit Stjärnmärkta
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I slutet av september är det dags för ett 
nytt tågstopp och en ny inkoppling av 
nybyggda spår mellan Malmö och Lund. 
Denna gång ska två nybyggda spår mellan 
Flackarp, norr om Hjärup, och Ringvägen 
i Lund kopplas in. Även spårarbeten mel-
lan Arlöv och i Åkarp kommer att utföras 
under tidsperioden, vilket påverkar situ-
ationer för pendlare till och från Burlöv.

Så påverkas tågtrafiken
Det är helt stopp i tågtrafiken mellan 
 Malmö C och Lund C från klockan 00.00  
den 19 september till och med 23:59 den 
28 september. All tågtrafik mellan statio-
nerna stannar och Skånetrafiken ansvarar 
för ersättningstrafiken. Det kommer sät-

tas in ett stort antal bussar, vilket kommer 
påverka trafiken i regionen. 

Direktbussar kör mellan Malmö C och 
Lund C med cirka 5 minuters mellanrum. 
Ersättningsbussarna kommer att gå från 
ordinarie hållplatser för regionbussarna 
vid Burlöv Center på Lundavägen samt 
från Dalslunds vägen vid ICA Nära i Åkarp. 
På de busslinjer som normalt trafikerar 
sträckan mellan Malmö och Lund kom-
mer Skånetrafiken dessutom att sätta in 
extra bussar för att öka kapaciteten under 
morgnar och sena eftermiddagar.

Var snäll mot miljön - cykla 
under tågstoppet!
Om fler cyklar under tågstoppet i septem-
ber lättar trycket på ersättningsbussarna 
och det underlättar för dem som måste 
resa under stoppet.

– Burlövs läge gör det till en perfekt cykel-
kommun, säger Johan Rönnborg, miljö-
strateg i  Burlöv kommun. Att cykla från 
Burlöv till Malmö tar 15–20 minuter och 
resan till Lund tar 30–40. Cykelvägen mot 
Lund har på senare år rustats upp, så det 
är enklare än någonsin!

Planera alternativa färdsätt inför  
tågstoppet 19–28 september

Mellan 19 och 28  september 
stoppas tågtrafiken mellan 
 Malmö och Lund när nya spår 
i Lund kopplas in. För dig som 
pendlar är det viktigt att plane-
ra in alternativa ressätt under 
perioden. Ersättningsbussar 
sätts in på  sträckan och pendlare 
 behöver räkna med ökad  trafik på 
 Lundavägen.

Läs mer på 
skanetrafiken.se/lanaut

Visste du att du kan låna ut 
30-dagarsbiljetten till någon 
du gillar?

låna ut!

resglädjenDela med dig av 

Fixa din slitna cykel 
inför tågstoppet!

Tågstoppet infaller samtidigt som 
den Europeiska mobilitetsveckan, 
något som Burlövs kommun i år 
uppmärksammar. Fredagen den 16 
september har Burlövs kommun 
hyrt in Cykelköket. Cykelköket är 
en portabel cykelverkstad som 
 hjälper och guidar dig till hur du 
rustar upp din cykel - helt gratis. 
Hela eftermiddagen kommer vi fin-
nas på plats utanför Burlöv Center. 

Var: Utanför Burlöv Center, vid 
cykelvägen längs Lundavägen.

När: Fredag den 16 september, 
klockan 14:00–17:00.

i



Barnområdet 13
11:30
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
Hela dagen

Barnteater: Fruktsallad, 1–5 år
Barnteater: Fruktsallad, 1–5 år

Barndisco
Barnteater: Pamoja och den magiska trumman, 5–10  år

Barndisco
Barnteater: Pamoja och den magiska trumman, 5–10  år

Pyssel för barn i alla åldrar
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Burlövsfesten 2022
Stora scenen 1
12:00
12:50
13:30
15:00
15:30
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
20:40
21:00

Politikerutfrågning
Delaktighet med Ung i Burlöv

Politikerutfrågning
Dansuppvisning Kulturskolan

Kulturskolans kör
Kulturskolans blåsbonanza

Bag of Potatoes
Samira Manners

Jalal Joyan
Abu Nein
DJ Jesaja

Malmö Hiphop Allstars

Tältet 2
12:00
13:30
14:00
14:30
16:00
17:00
18:00–20:30
Konferencier
DJ
18:00
19:00
20:00

Monday Night
Lost Angels
Eight Wings
Black Roses

Musikalen Du Nya!
Boris Segovia

Burlövsfesten Standup
Victor Wu

Barbara Frey
Christer Svensson

Carin Sollenberg
Hanna Voog

Lådbilsområde 6
Hela dagen Lådbilsjippo med 

Lådbilsentusiasterna
Provåk och få hjälp med att 

bygga din egen lådbil!

Samhällsnyttan 7
Hela dagen Räddningstjänsten Syd

Rädda Barnen
Pop-up bibliotek med Biblioteken i Burlöv

Basketplanen 8
15:00–21:00 Spontanbasket med organisationen  

Hemmaplan och basketföreningen HSIF Arlöv.

Torg för demokrati och 
delaktighet 9
11:00–15:00 Träffa och prata med Burlövs förtroende- 

valda politiker inför valet den 11 september.

Burlövsloppet 10
10:30
10:30
12:00

10 km-loppet
3 km-loppet

Knatteloppet
Burlövsloppet arrangeras av Arlövs Boll- och Idrottsfören-
ing i samarbete med Burlövs kommun. Anmälan sker på: 
www.burlov.se/burlovsloppet

Foodcourten 12
14.00–21:00
Musik
Underhållning

Turkisk Bazaar
DJ Timur

Magdansösen Michelle

Övriga aktiviteter 14 15 16 17 21
11:00–17:00
15:00–17:00
11:00–17:00
11:00–17:00
08:00–19:00

Utställning av Burlövs unga entreprenörer
Fotografera dina tatueringar för konstprojekt

Testa inomhustennis med Åkarp-Burlövs TK
Konserter och Prova-på med Kulturskolan 

Träna och bada gratis på Burlövsbadet
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Hitta på festivalområdet!
Missa inte kommunens största folkfest! Burlövsfesten går av 
 stapeln lördagen den 3 september i och kring Burlöv Center.
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LUNDAVÄGEN

BURLÖV CENTER

UTOMHUS
1.  Stora scenen
2.  Tältet - Dryckesområde med tak
3.  Dryckesområde utan tak
4.  Matområde med foodtrucks, 
 och skördemarknad
5.  Ben & Jerry's glassområde
6.  Lådbilsområde
7.  Samhällsnyttan
8.  Basketplan
9.  Torg för demokrati och delaktighet
10.  Burlövsloppet Uppsamlingsplats
11.  Häng med Ung i Burlöv och Bara  
 Härads hembygdsförening 
 

INOMHUS
12.  Foodcourt med turkisk bazaar
13.  Barnområdet
14. Utställningslokaler
15. Tatueringsfotografering
16.  Inomhustennis
17.  Kulturskolan

BURLÖV CENTER
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15 17
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14

3

4

ÖVRIGT 18.  Ingång 3 19.  Ingång 4 20. Till bouleturnering i 
Svenshögsparken

21. Gratis bad och träning 
på Burlövsbadet

19

18
12
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KF BESLUTADE 2022-06-20

KF BESLUTADE 2022-05-23

KF BESLUTADE 2022-04-25

• bl.a. att övergripande mål och indika-
torer för perioden 2023-2026 antogs. 
 
Läs hela protokollen från kommun-
fullmäktiges möte på:  
www.burlov.se/protokoll

• bl.a. anslogs 500.000 kr för konstnär-
lig utsmyckning vid Burlövs station.

• Kommunfullmäktige (KF) besluta-
de bland annat att köpa fastigheten 
Burlöv Åkarp 9:1 för 117 miljoner kr. 
Fastigheten är belägen inom plan-
programmet för Kronetorpstaden, 
som omfattar cirka 100 hektar och är 
fördelat på tre större fastigheter och 
ett antal mindre. Fastigheten Burlöv 
Åkarp 9:1 är en av dessa tre, lokali-
serad i Kronetorpstadens norra del 
med Mossvägen som avgränsning. 
Fastigheten omfattar cirka 17 hektar, 
170 000 kvadratmeter och tangerar 
motorvägen, E6/E20 och stambanan.

Arbetet förväntas påbörjas till hösten
Projektet börjar med en ombyggnation 
av Dalslundskolan - ett arbete som plane-
ras till hösten. Redan då kommer bibliote-
ket att provisoriskt flytta in till Möllegår-

den kultur. Efter årsskiftet kommer arbe-
tet med utveckling av Möllegården ske, så 
att folkbibliotekets nya ytor blir permanen-
ta och bättre anpassade.

Utveckling av Möllegården kultur
– Med flytten till Möllegården kultur hopp-
as vi utveckla folkbiblioteket till en ännu 
mer levande mötesplats där invånarna 
utöver böcker och samma service som 
tidigare också kan njuta av utställningar, 
evenemang, kreativa verkstäder och dess-
utom få möjlighet att ta en fika samtidigt, 
säger bibliotekschef Helena Götesdotter.

Förutom föreläsningar om bland annat psy-
kisk hälsa, IT-säkerhet och trygghet i hem-
met kan du anmäla dig till en kostnadsfri 
mindfulness-cirkel med fokus på avslapp-
ning. Mötesplatsen kommer även arrangera 
loppis, rollatorcafé och smyckes utställning. 

Åkarps bibliotek flyttar in hos
Möllegården kultur
Kommunfullmäktige har den 25 
april beslutat att bygga om en del 
av nuvarande biblioteket i Dalslund-
skolan till klassrum samtidigt som 
skolbiblioteket får större utrymme. 
Den publika delen av folkbiblioteket 
flyttas till Möllegården kultur.

Händer på 
 Mötesplatsen
Mötesplatsen, som ligger på 
 Dalbyvägen 51 i Arlöv, är en plats 
dit du kan komma för att träffa 
vänner och umgås. I höst anord-
nar Mötesplatsen flera roliga och 
intressanta evenemang.

– Det känns fantastiskt att vi har lyckats 
implementera digital skilsmässohjälp, 
säger Elin Palmqvist, familjerättssekrete-
rare i Burlövs kommun. SES är ett jätte-
bra verktyg som vi hoppas att många får 
nytta av!

SES är till dig som önskar:
• Att förstå och hantera dina egna och 

dina barns reaktioner.

• Få hjälp utan väntetid eller krav om 
fysiskt möte.

• Kunskap och verktyg som bygger på 
forskning.

• Frihet till att själv välja ämnen och 
hur mycket tid du vill avsätta.

Burlövs kommun erbjuder nu 
digitalt skilsmässostöd. Med det 
digitala verktyget Samarbete 
efter Skilsmässa ’SES’ kan du som 
invånare i Burlövs kommun få 
gratis hjälp med de förändringar 
och utmaningar som en skilsmäs-
sa eller separation innebär.

Digital skilsmässohjälp ska göra 
separationer enklare för barnen

Kom igång med SES

Kom igång med skilsmässohjälpen 
genom att gå in på SES webbplats:

www.samarbeteefterskilsmassa.se

i

Se hela höstprogrammet

Höstprogrammet finns att hämta 
på Mötesplatsen och digitalt på vår 
webbplats:

www.burlov.se/motesplatsen

i
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Den 11 september är det val till 
riksdag, kommun- och regionfull-
mäktige i Sverige. På ditt röstkort 
kan du se i vilka val du har rätt att 
rösta samt adress till den val- 
lokal du kan rösta i på valdagen. 

Val 2022 – rösta till riksdag, region och kommun

Senast den 24 augusti ska alla som har 
rätt att rösta i valet ha fått sina röstkort. 
Har det inte kommit kan du beställa ett 
dubblettröstkort av din kommun, Valupp-
lysningen eller på val.se.

Nya vallokaler
Burlövs kommun har till årets val ersatt 
flera av de gamla vallokalerna med nya 
och mer tillgänglighetsanpassade loka-
ler. Mer information om din vallokal finns 
på röstkortet. Vallokalerna är öppna kl. 
08.00–20.00 på valdagen.

Förtidsröstning
Från den 24 augusti kan du förtidsrösta 
på biblioteket i Arlöv, Möllegården kultur 
i Åkarp och Medborgarhuset i Arlöv. 

Mer information och tider finns på: 
www.burlov.se/val2022
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Medborgarundersökning
I Medborgarundersökningen tycker du 
till om Burlövs kommun inom områdena: 
skola och omsorg, boende och boende-
miljö, trygghet i samhället, jämlikhet och 
integration samt förtroende. Medborgar-
undersökningen har kommunen beställt 
av Statistikmyndigheten (SCB) och skick-
as ut till 1 200 slumpvis utvalda kommun-
invånare. Resultatet av undersökningen 
används som underlag för utveckling och 
förbättring av våra verksamheter. Den ger 
oss även möjlighet att jämföra kommu-
nens resultat med andra kommuners och 
riket som helhet.

Polisens trygghetsmätning
Polisregion Syd genomför årligen loka-
la trygghetsmätningar i samverkan med 
bland annat Burlövs kommun. Resulta-
tet av undersökningen är ett av de vikti-
gaste underlagen vi har för att – i samver-
kan mellan kommunen, Polisen och andra 
parter – öka tryggheten genom att prio-
ritera och förebygga problem och brott. 
Trygghetsmätningen skickas ut till 600 
slumpvis utvalda kommuninvånare.

I mitten av augusti skickade Polisen 
ut sin trygghetsmätning. Endast 
några dagar senare skickades näs-
ta stora, betydelsefulla undersök-
ning ut i vår kommun: Medbor-
garundersökningen. Resultatet av 
båda undersökningarna utgör vik-
tiga underlag för kommande pla-
nering av kommunens och lokalpo-
lisens verksamhet.

Nu pågår två undersökningar som  
påverkar vardagen för Burlövsbor


