Burlövs
tidningen

Burlövs

kommun

Nr 5 | 2019

INFORMATION OCH NYHETER FRÅN DIN KOMMUN

Årets medarbetare
prisade inom skola
och barnomsorg
Digital strategi
för ökat fokus på
det mänskliga mötet

Hållbart arbetsliv
målet med EU-projekt

Så blir nya
Burlövsbadet
Agendan │ Kulturnatten │ Tennis i Burlövshallen

AGENDA

2

Fri entré och ingen föranmälan
om inget annat anges.

SEPTEMBER

17: Tisdagsateljé

Möllegården kultur, Verkstan kl. 16.00-20.00. Drop
in till kl. 18.00.

18: Filmvisning av kortfilmer från lägret ”Det
ni inte ser”

3: Beates bokfika

Ta med dig en bra bok så bjuder vi på fika medan vi
pratar böcker. Vi träffas första tisdagen i månaden
under hösten; 3/9, 1/10, 5/11 och 3/12. Arlövs
bibliotek, kl. 09.45.

3: Tisdagsateljé

5: Bokfika för mellanstadiet

Under hösten ses vi följande torsdagar: 5/9, 10/10,
15/11, 5/12. Åkarps bibliotek, kl. 15.00. Arr: Biblioteken i Burlöv och Dalslundskolan.

20: Burlövs kulturnatt

Den 20 september arrangerar vi Burlövs Kulturnatt
i och runt Burlöv Center. Det blir fyra scener med
livemusik, uppträdanden, konst, kultur och mat.
Burlöv Center, kl. 16.00-21.00.

Upplev Lomma hembygdsförening, Lomma
museiförening, Lantbruksmuseet i Alnarp, Burlövs
mölleförening, Bara härads hembygdsförening,
Staffanstorps hembygdsförening, Theodor Jönssons stiftelse i Esarp, Statarmuseet i Skåne samt
Möllegården kultur i Åkarp. Kl. 11.00-16.00.

8: Vernissage av "Broderade bryderier av en
spiddekaga i exil"
Välkomna på vernissage kl. 12.00! Vi bjuder på
bubbel och lite tilltugg. Möllegården kultur.

9: Bokcafé ungdom - Åkarp

För alla mellan 12 och 16 år. Under hösten ses vi
dessa måndagar: 9/9, 7/10, 11/11, 9/12.
Dalslundskolans bibliotek, kl. 15.00.

24: Tisdagsateljé

Möllegården kultur, Verkstan kl. 16.00-20.00. Drop
in till kl. 18.00.

Sagoakuten med Lilla Vilda Teatern
Sagosystrarna rycker ut med sina gyllene
vagnar fullastade med äventyr. De bjuder
in till sagoskogen där fladdermöss, tomtar,
troll, kaniner, älvor och många andra är
i full gång med att förbereda en massa
hemligheter. Vad är det som är på gång?
Välkommen in till en sagolik värld! Fri entré!
Föranmälan: 040-625 66 76 eller bibliotek.
akarp@burlov.se. Åkarps bibliotek, kl. 11.00.

Här får du prova på att skapa uttrycksfulla bilder
med en enkel grafisk tryckteknik – högtryck. Du får
lära dig grunderna och vilka verktyg och material
som du kan använda dig av. Kursledare är konstnären Hien Wolfinger. Material finns att köpa på plats.
Föranmälan senast 26/9 till kikki.korner-krakau@
burlov.se. Kursavgift 100 kr. Möllegården kultur,
Verkstan kl. 12.00-16.00.

Möllegården kultur, Verkstan kl. 16.00-20.00. Drop
in till kl. 18.00.

2: Bokcafé ungdom - Arlöv

Vårboskolans bibliotek, kl. 15.00. Arr: Biblioteken i
Burlöv och Vårboskolan.

7: Småbarnsbio!
Möllegården kultur, Verkstan kl. 16.00-20.00. Drop
in till kl. 18.00.

11: Bokcafé ungdom - Arlöv

För alla mellan 12 och 16 år. Under hösten ses vi
dessa onsdagar: 11/9, 2/10, 6/11, 4/12. Vårboskolans bibliotek, kl. 15.00.

16: Kreativt häng med Ungdomsgruppen:
Kreativ Verkstad

Kom och prova att skapa din egen konst! Ålder
12–15 år. Arlövs bibliotek, kl. 17.00–18.30.

8: Tisdagsateljé

Möllegården kultur, Verkstan kl. 16.00-20.00. Drop
in till kl. 18.00.

10: Bokfika för mellanstadiet

Åkarps bibliotek, kl. 15.00. Arr: Biblioteken i Burlöv
och Dalslundskolan.

För barn från 3 år. Föranmälan för grupper: 040625 66 76 eller bibliotek.akarp@burlov.se. Åkarps
bibliotek, kl. 09.30 – ca 10.00.

7: Bokcafé ungdom - Åkarp

Dalslundskolans bibliotek, kl. 15.00. Arr: Biblioteken i Burlöv och Dalslundskolan.

8: Filmvisning: Sankt Lars sjukhus –
där satt ju dårarna

Dokumentär. Fem före detta patienter berättar om
sin tid på sjukhuset. Filmen är gjord med ambitionen att väcka tankar och minska stigmatiseringen
kring psykisk ohälsa. Filmvisning och regissörsamtal

Burlövstidningen Ges ut av Burlövs kommun till samtliga
hushåll i Burlövs kommun åtta gånger/år.
Ansvarig utgivare Elisabeth Marcusson tel: 040-625 60 00.
Redaktion Representanter från samtliga förvaltningar

Sök på Möllegården kultur
och på Biblioteken i Burlöv!

Anmäl dig till
vårt nyhetsbrev!

Få senaste informationen
om våra evenemang direkt till din e-post.
Registrera dig gratis på:
www.burlov.se/nyhetsbrevkultur

UTSTÄLLNINGAR

1: Tisdagsateljé

10: Tisdagsateljé

Per T Ohlsson

Följ oss på Facebook!
29: Grafikkurs - högtryck

OKTOBER

kommun

Demokratin kan kännas lika självklar som att andas.
Men de senaste årens auktoritära rörelser har visat
att den snabbt kan relativiseras och nedvärderas.
Per kommer prata om demokratins genombrott i
Sverige och landets kliv mot det öppna välfärdssamhället som vi idag tar förgivet. Samtalet tar sin
utgångspunkt i Pers böcker: "1918: året då Sverige
blev Sverige" och "Svensk politik". Arlövs bibliotek
kl. 18.00. Arr: Biblioteken i Burlöv, PRO och ABF.

28: Barnens lördag på biblioteket

8: Qulturrundan

Burlövs

8: Per T Ohlsson - Är demokratin hotad eller
behöver den vitaliseras?

FOTO: NILLE LEANDER

Här kan du få tips både vad gäller måleri och garn/
textilslöjd. Akryl, olja och akvarell står alltid framme. Handledare är Annlouise Lindberg (måleri och
färg) och Kikki Körner Krakau (textil, garn och slöjd).
Möllegården kultur, Verkstan kl. 16.00-20.00. Drop
in till kl. 18.00.

Filmerna är inspelade på Ystad Studios Visitor Center och är skapade på filmlägret ”Det ni inte ser”,
ett läger för unga tjejer med ad(h)d-diagnoser,
som anordnats av Burlövs kommun i samarbete
med Film i Skåne. Arlövs bibliotek, kl. 17.30. Arr:
Biblioteken i Burlöv och Film i Skåne.

med Mattias Wellander Löfgren sker under Skåneveckan för psykisk hälsa. Arlövs bibliotek, kl. 14.00.

MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Öppet:

Tis – tors: 12.00–16.00
Lör – Sön: 12.00–16.00
Mån och fre: stängt
Telefon: 040-625 63 70
Broderade bryderier av
en spiddekaga i exil

För Åsa Weiland började broderandet med
julbonader med de klassiska texterna i korsstygn som God Jul, men det kändes tråkigt.
Kunde man brodera alternativa texter som
blandades in i de klassiska mönstren? Åsa
Weiland, f. 1967 i Malmö, men bor i Oslo
och längtar alltid till Skåne vilket ofta speglas
i broderierna. 8 september – 13 oktober.

Charlotte Weibull – Sveriges enda
folklivskonstnär
Weibullrummet.

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 2019
nr. 5 den 3 september
nr. 6 den 11 oktober
nr. 7 den 12 november
nr. 8 den 13 december
FOTO OMSLAGET: WWW.MOSTPHOTOS.COM
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Digital strategi för ökat
fokus på det mänskliga mötet
I juni klubbades en övergripande
digital strategi men det handlar
inte i första hand om IT, data eller
kablar, säger IT-strateg Charlotte
Tapper. Snarare om att utveckla
verksamheter. Genom ökat samarbete och effektivisering av våra
processer skapar vi mervärde för
invånarna. Vi kan ha mer fokus
på att möta människor och lägga mindre tid på administration.
Det handlar också om att öka det
digitala ”innanförskapet”.
– Digitalisering är ingenting nytt, säger
Charlotte. Det är massor med saker som
redan har hänt. Digitaliseringsstrategin
innebär att vi samlar våra krafter så att vi
får en enad riktning och samverkan mellan förvaltningarna.
Nu har vi en formell digitaliseringsstrategi
men vi har redan kommit lång i vårt digitaliseringsarbete. För att få en bra effekt av
det vi gör och för att kunna göra det ännu
bättre så har vi nu en strategi för hur vi
inom kommunen ska arbeta tillsammans.

Ny, förbättrad e-tjänstportal
Under sommaren har vi tagit ett nytt system för e-tjänster i bruk vilket innebär
att du som kommunmedborgare kommer att kunna nå oss på ett enklare sätt.
Efterhand som fler e-tjänster blir färdiga
kommer du att kunna följa dina ärenden
genom att logga in på e-tjänstportalen.
Bland de mest populära e-tjänsterna i skrivande stund är ansökan om gymnasiekort/
busskort, ansökan om plats till förskola/
dagbarnvårdare eller fritidshem och intresseanmälan om fiber till hyresfastighet.

Digitala satsningar som
varit igång ett tag
I skolans värld har de redan arbetat med
en digital struktur i några år. Till exempel
med Ipads, digitala läromedel och lärplattformen Vklass där lärare och elever
kan samarbeta, kommunicera och sköta
sitt dagliga administrativa arbete.

Yrken
kommu i
nen

Charlotte Tapper är IT-strateg. Länken till vår nya e-tjänstportal hittar du på burlov.se eller om
du surfar direkt till e-tjanster.burlov.se

– Har du anhöriga på vårdboende eller
LSS-boende här i kommunen så märker
du av digitaliseringen i det som kallas för
Våga-projektet. Det finns skärmar i varje
vårdtagares rum där personalen kan ha
överblick över arbetsuppgifter och rapportera händelser och den boende kan
använda tekniken för att hålla kontakten
med sina anhöriga.
Vi har också nyligen lanserat en e-tjänst
för den som behöver försörjningsstöd. Då kan man logga in på sina sidor på nätet och följa sitt ärende och till
exempel lägga till information utan att
behöva vara på plats under våra öppettider.

Det digitala ”innanförskapet”
Allting kommer ju inte att digitaliseras,
säger Charlotte. Till exempel kommer vi
att ha kvar vår fantastiska Medborgarservice som vi inte tänker byta ut. De trevliga
och duktiga medarbetarna som jobbar där
kommer fortfarande att svara i telefon när
du ringer och ta emot dig och dina frågor
när du besöker oss på Kärleksgatan.
Alla människor har inte tillgång till, eller
har vant sig vid, den digitala tekniken.
– Vanligtvis pratas det om den digitala
klyftan och utanförskapet men i strategin
har jag kallat detta för att vi ska öka det
digitala innanförskapet. Detta kommer
vi att göra på olika sätt. Dels kommer vi

att vara tillgängliga på Medborgarservice,
biblioteket med flera ställen precis som
vanligt där vi kan hjälpa människor som
kommer dit. Sedan hjälper till exempel
vissa av socialtjänstens och hemtjänstens
personal med att visa hur det går till att
fylla i blanketter och göra ansökningar på
nätet. Vi tittar ordentligt på det här med
innanförskapet och hjälper våra medborgare för att öka det.

Burlövs medborgare är
vana digitala användare
– Sedan vet vi att människor i vår kommun
är väldigt digitala. Det är en hög andel av
kommuninvånarna som har en digital
e-postlåda och för bara två år sedan var
vi bästa kommun i Sverige med att deklarera digitalt. Vi har en ung befolkning och
vi vet att vi ligger i framkant när det kommer till det digitala innanförskapet.
Vi har också de senaste två åren uppmärksammat den nationella e-medborgarveckan. Där jobbar vi extra mycket
med innanförskapet, avslutar Charlotte.
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I slutet av året sätts spaden i marken för bygget av det som ska bli
nya Burlövsbadet. Två våningar
och fyra bassänger planeras, bland
annat en som är 50 meter lång. När
allt är på plats kommer det kunna
ta emot 200 000 badgäster varje
år. Burlövs kommun har ingått ett
partneringsamarbete med NCC för
att bygga badhuset som beräknas
vara klart i början av 2022.

ILLUSTRATIONER: LILJEWALL ARKITEKTER

Så här kommer nya
Simklubben och egna
verksamheterna delaktiga
i planeringen
Kommunens verksamheter, samt den
aktiva simklubben som hyr lokaler av
kommunen idag, har varit involverade i
utformningen av det nya badet. När det
är färdigställt kommer det att innehålla
en 50-metersbassäng som vid behov kan
delas av till två 25-metersbassänger, en
undervisningsbassäng, en multibassäng
med höj- och sänkbar botten samt en
barnbassäng. Simklubben kommer att få
egna lokaler på plan 2 tillsammans med
badpersonalens utrymmen. Det förbereds även lokaler för ett gym på plan 2.
På entréplan blir det reception och café.

En av bassängerna är 50 meter lång, men kan vid behov delas av till två 25-metersbassänger.

NCC bygger det nya badet
Järnvägsutbyggnaden Lund-Arlöv, fyra
spår med Burlövs nya station ger utmärkta pendlingsmöjligheter till och från
området inklusive Burlövs nya bad, säger
kommundirektör Lars-Åke Ståhl.
NCC har stor erfarenhet av att bygga badoch simanläggningar. De har bland annat

Tillsammans med NCC har
vi enats om en lösning som
både tillgodoser kommunens framtida behov och är
hållbart. Det nya badet blir
en mycket viktig del av
attraktiva Burlöv och
utvecklingen av Kronetorpstaden som nu växer fram
mellan Arlöv och Åkarp.
kommundiretör Lars-Åke Ståhl

byggt Ystad badhus, Sjöbo simanläggning
och Hylliebadet i Skåne. De har även en
gemensam badhusgrupp där de delar
med sig av sina erfarenheter mellan projekten. Henrik Landelius är affärsområdeschef på NCC Building Sweden:
– Vår erfarenhet gör att vi kan utveckla
och bygga nya Burlövsbadet så det blir
långsiktigt hållbart för både besökare och
kommunen, säger Henrik.
ILLUSTRATIONER: LILJEWALL ARKITEKTER

Allmänt torg och parkering
Burlövstidningen möter upp med två
tjänstepersoner från planavdelningen
som har arbetat med att ta fram detaljplanen för det nya badet. Planchef Kerstin
Torseke Hulthén säger att tanken med
det nya badet är att byggnaden ska lig-

Burlövs
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ILLUSTRATIONER: LILJEWALL ARKITEKTER

Burlövsbadet se ut
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Huvudentrén för nya Burlövsbadet som ska vara färdigt i börjarn av 2022. Badhuset ska kunna ta emot 200 000 gäster varje år.

ga i Hantverkaregatans förlängning, så att
man ser badet från stationen när man stiger av tåget. Framför badets entré ska det
ligga ett allmänt torg.
Parkeringen kommer att ligga mellan badhuset och järnvägen. Till att börja med
kommer det att finnas en markparkering. Om det uppstår behov av fler parkeringsplatser finns det möjlighet, enligt
detaljplanen, att bygga ett parkeringshus
upp till 10,5 meters höjd. Det skulle innebära 3 plan om man inte väljer att gräva
ner parkeringshuset och på det sättet få
ytterliga yta att parkera bilar på.

Framåtsträvande arkitektur

Vad händer med det
gamla Burlövsbadet?
Nya Burlövsbadet byggs nära den nya
pendeltågsstationen, på marken som
ligger bredvid det nuvarande badhuset.
Det gamla badet kommer att vara i drift
under hela byggtiden och rivs när det nya
är klart.

Nya Burlövsbadet
Byggprojektet omfattar en budget
på 290 miljoner kronor.
Etablering påbörjas omgående,
senare delen av augusti 2019.
Byggproduktionsstart är i slutet av
2019 och det nya Burlövsbadet beräknas vara klart i början
av 2022. Därefter rivs det gamla
badet.
Nya Burlövsbadet har en kapacitet
för 200 000 besökare/år.

På kommunens mark är badet det första byggprojektet i det som ska bli Kronetorpstaden. Kerstin tycker att det är viktigt
att det blir extra fin arkitektur på badet,
eftersom det sätter tonen för området.

På Kronetorpsområdet planerar kommunen
också för en F-6 skola (förskoleklass till årskurs 6), bostäder och rekreationsområden.

ILLUSTRATIONER: LILJEWALL ARKITEKTER

– Vi tycker det är viktigt att badhuset
visar en hög ambitionsnivå och på det
sättet kan bidra till att skapa ett intresse för Kronetorpstaden och områdets fortsatta utveckling, säger planarkitekt Mikael Larsson.

AKTUELLT

6

KF BESLUTADE 2019-05-20

•

att vidta belysningsåtgärder längs
Ligusterstigen i Åkarp.

•

att bygga om övergångsstället och
förstärka belysningen vid Lyckö äng i
Åkarp.

•

att vidta trygghetsskapande åtgärder
genom att stärka belysningen längs
kommunens gång- och cykelvägar,
öka kamerabevakningen samt öka
klottersaneringen.

Årets pedagog, arbetslag och medarbetare

KF BESLUTADE 2019-06-17

•

att fastställa skattesatsen för kommunalskatt till 20,09 % under år 2020.

•

att anta kommunbudget 2020 med
flerårsplan 2021–2022.

•

att anlägga en ny tillgänglighetsanpassad busshållplats och övergångsställe samt belysning i anslutning till Lundavägen nordost om
Kronetorpsrondellen.

•

att rekommenderat längsta gångavstånd för parkering ska vara ”inom
rimligt avstånd” från bostäder,
arbetsplatser och butiker, samt att
parkeringsprogram för Burlövs kommun ska revideras i enlighet med
detta.
Läs protokollen i sin helhet på:
www.burlov.se/protokoll

FOTO: WWW.MOSTPHOTOS.COM

Kör söker nya
medlemmar

Kören Hotlips har funnits i 23 år och vill nu
bli flera! Om du är kvinna mellan 18 och
118 år och älskar att sjunga tillsammans
med andra kan du söka!
De sjunger i teatersalen på kulturskolan
varje torsdag mellan klockan 18.30 och
19.30. Välkommen att prova på!
För mer information kontakta Jonna
Salomonsson:
jonna.salomonsson@burlov.se

Pristagarna jublar på scenen i skol- och barnomsorgens årliga kick-off.

Under årets kickoff för utbildnings- och kulturförvaltningen
delades det ut pris till årets Pedagog: Cecilia Renvert på Svenshögskolan. Årets arbetslag är Arbetslag Syd på Harakärrs förskola. Nytt
för i år är även att årets medarbetare inom skola och barnomsorgen utsågs. Priset gick till Marilyn
Ohlsson på Tågarps matsalsrestaurang. Stort grattis till era välförtjänta utmärkelser!
Motiveringarna:
Årets Pedagog: Cecilia Renvert,
på Svenshögskolan
Förutom att Cecilia aktivt bidrar till Skolutveckling gör Cecilia skillnad för sina elever, varje dag. Hennes tilltro till elevernas
förmåga gör att varje elev i hennes klassrum får stärkt självkänsla och når högre
både i sin kunskapsutveckling som sociala
utveckling. Cecilia delar gärna med sig av
sin kompetens, både beprövad men även
forskning som hon tar till sig till kollegor.
Under alla sina år som lärare har Cecilia
hela tiden haft en nyfikenhet att lära sig
och utvecklas och blir därför en oerhört
skicklig lärare som besitter alla de förmågor en "önskelärare" ska ha.

Årets Arbetslag: Arbetslag
Syd på Harakärrs förskola
Arbetslag Syd vågar prova nya metoder
för att utveckla utbildningen och undervisningen. Därtill analyserar de sina insatser för att säkerställa att de fått önskad
effekt. Det som fungerar delges till andra
i arbetslaget och på hela förskolan. Vi har
i området arbetat med att ökad pedagogisk medvetenhet och arbetslag Syd har
verkligen visat att medvetenheten har
ökat. De pedagogiska diskussionerna i
arbetslaget och därigenom det kollegiala
lärandet är av hög kvalitet.
Arbetslag Syd har ett inkluderande arbetssätt där alla barns starka sidor tas tillvara,
och där alla barn får utmaningar som är
rätt anpassade efter deras nivå.

Årets Medarbetare: Marilyn
Ohlsson på Tågarpskolans
matsalsrestaurang
Marilyn möter alltid alla med ett stort
leende. Om hon stöter på problem hittar
hon bra och kreativa lösningar på dem,
för hon ser alltid möjligheter före eventuella hinder. Hon är serviceinriktad och
dekorerar salladsbuffen på ett fantastiskt
smakfullt sätt, både för ögat och för gommen. Hon har alltid ett glatt humör gentemot eleverna vilket får dem att vilja smaka på ny mat. Vi är lyckligt lottade över
att få ha en medarbetare som Marilyn i
vårt kök!

Burlövs
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Babysim

Vattengympa

Babysim är en rolig och mysig aktivitet
för både föräldrar och barn. Våra kurser i babysim ger dig och ditt barn en
god vattenvana så att ni tillsammans kan
upptäcka glädjen och tryggheten i vatten. Glöm inte att anmäla er till höstens
omgång som startar 22 oktober. Läs mer
och anmäl dig: www.burov.se/badet

Vattengympa är träning där du jobbar
aktivt med din kropp och vattnet som
motstånd. Att träna i vattnet är minst lika
effektivt och allsidigt som på land men
mycket skonsammare mot kroppen vilket
gör att träningen passar de flesta. Läs mer
och anmäl dig: www.burov.se/badet

Burlöv får egen kulturnatt
Fredagen den 20 september mellan kl. 16.00 och 21.00 blir det
Kulturnatt i Burlöv! Burlöv Center
och området omkring kommer då
att sjuda av kultur i olika former.
Fyra scener, både inne och ute, kommer
att fyllas med främst lokala artister. Det
blir bland annat dans, teater, hantverk,
spokenword, skånska visor, körsång och
hiphop.
– Känns riktigt kul att så många är med
och bidrar till Burlövs kulturnatt. En av
scenerna arrangeras av och med unga,
säger Jim Broström, chef för Kultur i Burlöv och Burlövs kulturskola.

”Burlövs Bazaar”

Burlövs

Ingen kulturnatt utan
mat. Utomhus kan du
besöka ett matland
med olika sorters mat
och inomhus håller
Burlöv Center i ”Burlövs Bazaar” en kulinarisk matupplevelse.
För den lek- och tävlingssugna finns Leklandet med olika aktiviteter för stora och små.

20 sep

KULTUR NATT

Pedalens pågar avslutar
Kvällen avslutas med en konsert med
Pedalens pågar, Karl P. Dals kompband,
på Stora scenen.

Hållbart arbetsliv i fokus med
EU-projektet PEPP

– Detta är ett tillfälle för Burlövsborna
att mötas, umgås och inspireras av alla
kreativa och kulturella aktiviteter och
människor, avslutar Jim Broström.
Kulturnatten är ett samarbete mellan
Burlövs kommun och Burlöv Center.

Prova på tennis
i Burlövshallen!

Sedan hösten 2017 pågår EU-projektet PEPP där kommunens
medarbetare och chefer får kompetensutveckling för att förebygga ohälsa och bidra till långsiktigt
hälsofrämjande arbetsplatser.
Syftet är att öka förutsättningarna för ett
hållbart arbetsliv där våra medarbetare
och chefer mår bra och utvecklas.
På sikt förväntas effekterna från projektet
kunna bidra till att vända utvecklingen vad
gäller såväl kort- och långtidssjukfrånvaro
som fysisk och psykisk ohälsa.
Att våra medarbetare och chefer trivs
och att vi har välmående arbetsplatser

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska socialfonden
PEPP är ett samarbetsprojekt mellan Kävlinge, Burlöv och Lomma och innefattar alla
medarbetare och chefer i de tre kommunerna. Projektet finansieras till 75 procent av
Europeiska socialfonden (16 miljoner kr).

påverkar både servicen till kommuninvånarna men även vikten av att behålla
och attrahera nya medarbetare.

Projektet Tennis på gatan startades för att få
fler barn och unga att prova på tennis och
sprida sporten till platser där den vanligtvis
inte spelas. Det är gratis och vi vänder oss
först och främst till barn och unga i åldern
6-13 år. Vi spelar minitennis och du får låna
racket. Är du med flera gånger finns chansen
att få en t-shirt och ett tennisracket.
Söndagar 25/8–15/12 kl. 09.00–11.00.
Plats: Burlövshallen
Arrangör: Åkarp-Burlövs Tennisklubb
Läs mer på: www.tennispagatan.se
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