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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 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 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
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– Jag vet att många anhöriga ofta tar på 
sig ett stort ansvar både psykiskt, fysiskt 
och praktiskt i vardagen. Pandemin har 
varit en svår tid för många, säger anhörig-
samordnare Isabel Munther. .

Vilket stöd kan du få?
Oavsett om du är anhörig inom famil-
jen, en nära vän eller granne så kan du få 
anpassat stöd utifrån dina behov. Du kan 
till exempel boka samtalsstöd för att ven-
tilera om din situation, få information om 
vilka insatser kommunen erbjuder, vilka 
ersättningar du kan söka eller få tips om 
olika anhörigorganisationer du kan vän-
da dig till. Du kan även anmäla dig om du 
vill medverka i en samtalsgrupp där du får 
möjlighet att träffa andra som befinner sig 
i en liknande situation som du. Stöden rik-
tar sig till dig över 18 år och som är bosatt 
i, eller har en närstående, i kommunen. 

Mycket digitalt stöd 
Mycket blev digitalt under coronapande-
min, när vi inte kunde träffas fysiskt. På ett 
sätt har det varit bra, menar Isabel, efter-
som det har gjort att olika former av stöd 

och information till anhöriga har blivit till-
gängligt på ett nytt sätt. Nu kan du som 
bor i en annan kommun till exempel delta 
i en samtalsgrupp på distans eller ta del 
av en föreläsning i efterhand när det pas-
sar dig. Du kan hålla dig uppdaterad och 
ta del av relevant information, arrange-
mang eller olika sorters stöd som erbjuds 
anhöriga här i Burlöv eller runt om i Skå-
ne genom att prenumerera på det digitala 
nyhetsbrevet för anhöriga eller via anhö-
rigstödets uppstartade Instagram. 

Anhörigsamordnaren – för dig 
som vårdar en person i din närhet
Står du nära någon, yngre eller 
äldre, som på grund av psykisk, 
fysisk funktionsvariation eller 
långvarig sjukdom har svårt att 
klara sig själv? Burlövs kommun 
erbjuder kostnadsfria insatser 
som underlättar fysiskt, psykiskt 
och socialt för dig som vårdar eller 
ger stöd till en person i din närhet.

Anhörigsamordnare

isabel.munther@burlov.se eller  
tfn: 040–625 67 78
Anmäl till nyhetsbrev på burlov.se
Instagram: @anhorigstodburlov

 Socionom Isabel Munther jobbar som anhörigsamordnare i Burlöv. 

Representanter från Överförmyndaren 
kommer till Mötesplatsen och berättar 
om god man, förvaltare, anhörig- 
behörighet och framtidsfullmakt.

Det kommer finnas möjlighet att ställa 
frågor efteråt. Föreläsningen är öppen 
för alla och kostnadsfri. 

När: Onsdag 27 april kl. 17.00-19.00
Plats: Mötesplatsen, Dalbyvägen 51 i 
Arlöv. Sista anmälningsdag:  
torsdag 21 april till Isabel Munther.

Föreläsning om god man, förvaltare, 
anhörigstöd och framtidsfullmakt
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I ett tidigare nummer av Burlövstidningen 
berättade vi om en satsning där barnen 
på två förskolor, en i Arlöv och en i Åkarp, 
fick prova på ett nytt förhållningssätt till 
mat. Genom att låta barnen använda sig 
av fler sinnen och bland annat smaka, luk-
ta och känna på̊ maten ska det bli lättare 
för dem att ta till sig mer grön och nyt-
tig mat. 

År 2023 ska samtliga medarbetare inom 
förskolan vara utbildade i pedagogiken, 
både de som jobbar inom köket och för-
skollärarna. Då kommer det också att fin-
nas måltidspedagoger, en i Arlöv och en i 
Åkarp, som kan utbilda ny personal, säger 
kostchef Ola Moberg. 

Serverar maten ”Family Style”
Som en del i satsningen på måltidspeda-
gogik har de på Havrens och Dungens för-
skola infört något som de kallar för Family 
Style. De serverar maten på ett sätt som 
mer påminner om hur barnen äter hem-
ma. Istället för att servera maten i stora 
kantiner lägger de fram maten i genom-
skinliga glaskärl så att barnen kan se den 
tydligare. 

– Vi märker en klar skillnad när vi serverar 
maten på det här sättet, säger Ola. Fler 
barn äter nu maträtter som de inte har 
vågat prova tidigare.

Roliga mackan utmanar 
smaklökarna
Ola fortsätter berätta att de jobbar med 
olika teman, till exempel ”Den roliga 
mackan”. Barnen tar en rund macka och 
ska göra en figur med hjälp av frukt och 
grönsaker. De har till exempel groddar 
som hår, vindruvor som ögon, majs som 

tänder – barnen är verkligen jättekreati-
va, säger Ola. Och om barnen gillar det 
då äter de också mer frukt och grönt! De 
lägger på mängder på mackan istället för 
bara en bit gurka eller tomatskiva. Vi ska 
ju äta ungefär 400 gr frukt och grönt varje 
dag, ung som gammal, fortsätter han. Så 
det här är ett sätt att utmana smaklökar-
na, att våga testa nya grejer. 

Frukt och grönt efter säsong
Det är viktigt att bygga grunden för en bra 
kost redan i förskolan. Och att välja frukt 
och grönt efter säsong, säger kostchefen. 
– Vi äter inte gurka mellan december och 
februari. För då måste vi importera och 
det är inte bra för miljön med den långa 
frakten. Vi måste ta tillvara på miljön och 
använda det som är i säsong. På det sät-
tet kan vi hushålla med våra resurser på 
jorden. Vi tycker att det är viktigt att alla 
lär sig det. 

Förskolor odlar eget
En del livsmedel, som till exempel tomat 
och gurka, tar väldigt lång tid att ta fram. 
I Burlöv har kommunen inga växthus som 
vi kan odla i därför tittar vi mer på andra 
livsmedel, till exempel groddar. Det tar en 
vecka att odla fram groddar och även oli-

ka sallader går snabbt att få fram. 
Tanken är att vi ska odla mer på försko-
lorna. 

– Till exempel när vi nu bygger den helt 
nya Grönebo förskola ska allting som 
planteras vara ätbart, att vi  planterar 
fruktträd istället för andra träd. Så små-
ningom vill vi också bygga kök utomhus 
på samtliga förskolor, avslutar Ola.

Utökad satsning på måltidspeda-
gogik ska få barn äta mer grönt
Sedan en tid tillbaka pågår en 
satsning på måltidspedagogik i 
Burlöv. Målet är att alla förskolor 
i kommunen ska ha infört peda-
gogiken 2023. Tanken är också att 
fritidshemmen och skolans hem-
kunskap kommer att införa peda-
gogiken framöver. 

Måltidspedagogik

Måltidspedagogik handlar om att 
integrera mat och måltid i den 
pedagogiska verksamheten. Mål-
tidspedagogik är ett förhållnings-
sätt som grundar sig i såväl mat- 
och måltidskunskap och pedago-
gik som läroplanen för förskola och 
grundskola samt de nationella folk-
hälso- och miljömålen.

Matbilder från Harakärrs förskola. 
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Invigning med tal och uppträdanden
Magneten invigdes med bandklipp-
ning  och tal av utbildnings- och kultur-
nämndens ordförande Kristoffer Daag 
och Mats Jönsson, förvaltningschef för 
utbildnings- och kulturförvaltningen.  

– Vi gamlingar minns hur det kunde vara  på 
fritidsgårdar förr, berättade Kristoffer. Det 
fanns en scen, kanske ett biljardbord och 

någon nedsutten soffa. Detta är något helt 
annat!

Efter att lokalen officiellt invigts bjöds det 
på rundvandring och uppträdanden. På 
scen spelades musik från kvällens hus-
band, som bestod av både ungdomar och 
Ung i Burlövs personal. Sjöng gjorde även 
Amanda Javenfeldt, som dessutom var 
konferencier för kvällen. 

Ett hus av och för ungdomar
Arbetet med Magneten startade redan år 
2019. Tillsammans med kommunens ung-
domar tog enheten Ung i Burlöv fram en 
vision för det nya fritids- och förenings-
huset. När lokalen nu står färdig har denna 
vision använts för att hitta smarta lösning-
ar och till att utnyttja lokalens fulla poten-
tial. Här finns förutom caféet ett tyst rum 
för studier eller podcasti nspelning, en scen 
för uppträdanden och många kreativa ytor 
att utnyttja.

– Det var viktigt för oss att ungdomarna 
var medskapare vid arbetet av Magneten 
eftersom det främst är deras behov vi ska 
tillgodose, säger Johan Lönegård, enhets-
chef för Ung i Burlöv.

Hela idén med Magneten utgår från att 
ungdomar tar initiativ och beslut om den 
verksamhet som ska drivas. Ungdomarna 
coachas i en process som leder till lärande 
och nya erfarenheter. 

– Om ungdomarna inte är delaktiga kom-
mer inget att hända, säger Karmen  Dinkha, 
arbetsledare på Magneten. Är ungdomar-
na med och producerar kan vi däremot 
göra allt tillsammans.

En mötesplats för föreningslivet
Utöver ungdomsverksamheten i lokalen 
kommer det även finnas möjligheter för 
lokala föreningar att använda den. Här kan 
man träffa kommunens föreningsutveckla-
re varje tisdagskväll och varannan torsdag.

Nu öppnas fritids- och 
 föreningshuset Magneten

Torsdagen den 24:e mars var 
det dags för Burlövs kommuns 
nya  fritids- och föreningshus 
 Magneten att invigas. Den nya 
lokalen, som ligger på Dalby vägen 
51 i Arlöv är en verksamhet som 
i första hand ska drivas av kom-
munens ungdomar. Magneten är 
även blir en plats där Burlövs för-
eningar kan träffa kommunens 
föreningsutvecklare.

Kvällens husband, från vänster: Linnéa Fredriksson och Philip Olsson. Amanda Javenfeldt, konferencier.
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När vi träffar Marie och Mats Javerud en 
solig förmiddag i mars möts vi redan vid 
ytterdörren av den hemtrevliga stämning-
en. Familjens två hundar springer fram 
och hälsar glatt och det bjuds genast på 
kaffe. 

Har varit engagerade sedan 2006
När vi sätter oss berättar Marie och Mats 
om hur de först började jobba som jour-
hem för 16 år sedan. 

– Vi har en vän som tidigare hade varit 
jourhem, så vi kände till vad det var och 
hade pratat om att testa det under en tid, 
säger Marie. När vi sen såg en annons i 
tidningen kände vi att det var dags att ge 
det en chans.
 
Ett jourhem tar emot barn på kort varsel 
som snabbt, och under en begränsad tid 

behöver hitta en placering. Det kan hand-
la om några dagar eller ett par månader. 
Sedan 2020 har familjen gått över till att 
vara familjehem, vilket är en lite mer lång-
siktig placering. Marie berättar om de för-
sta åren som jourhem:

– Det var inte alltid enkelt, men jag hade 
aldrig valt att få de åren ogjorda. Känslan 
av att man verkligen har gjort skillnad är 
oslagbar. Vi har fått flera besök av ung-
domar som bott hos oss, ibland flera år 
senare. När de då berättar att deras tid 
hos oss var viktig  - då är allt slit värt det.

– Vi rekommenderar alla som tror att det 
skulle passa dem att våga testa, fortsätter 
Mats. Det ha varit otroligt givande för oss 
och våra egna barn. Hör av er till social-
förvaltningen och be de sätta er i kontakt 
med någon som redan jobbar med det. 

Idag är familjen familjehem åt en tjej som 
tidigare var placerad hos dem som jourhem. 

– Hon är en lika självklar del av familjen 
som alla andra, säger Mats. Vi har alltid 
velat att alla som kommer till oss ska kän-
na sig välkomna och sedda.  

Goda resultat i undersökning bland 
familjehem i Burlöv
Vid 2021 års brukarundersökning, som 
görs av Sveriges Kommuner och  Regioner, 
fick familjehemmen i Burlöv höga resultat. 
De 12 ungdomar som svarade på enkä-
ten visade att de känner sig tryggare i 
sina familjehem än det  nationella snittet.  
Undersökningen visade även goda resultat 
på frågor om stöttning med framtids- pla-
nering, självbestämmande och läxhjälp.

Fler hem behövs
– Vi har alltid behov av att fler familjen 
anmäler intresse, säger Eva Lönnegren, 
familjehemssekreterare i Burlövs kom-
mun. Man vet aldrig när behovet uppstår, 
och vi kan behöva hitta en plats för ett 
utsatt barn med väldigt kort varsel.

– Man kan engagera sig i många olika typer 
av uppdrag, fortsätter Hanna Segerlund, 
även hon familjehemssekreterare. Ditt enga-
gemang kan göra stor skillnad för ett barn!

Familjen Javerud vill inspi-
rera fler att bli familjehem

Ett familjehem är en familj som 
tar emot och tar hand om barn 
som av olika anledningar inte kan 
bo kvar hemma. Vi träffade famil-
jen Javerud i Åkarp, som under 
16 års tid har varit både jour- och 
familjehem.

Marie och Mats Javerud har varit jourhem och familjehem i sammanlagt 16 år.

Hanna Segerlund och Eva Lönnegren, 
familje hemssekreterare i Burlövs kommun.

Vill du engagera dig?

Läs mer om hur du kan  engagera 
dig som familjehem, jourhem, 
 kontaktfamilj eller kontaktperson 
på vår webbplats: 
www.burlov.se/familjehem
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Bandklippning i kvällssolen
Kvällen inleddes med tal och bandklipp-
ning av Kristoffer Daag, ordförande utbild-
nings- och kulturnämnden, som betonade 
hur mycket glädje Burlövsbadet ska skän-
ka kommunens invånare under de kom-
mande åren. Talade gjorde även kom-
mundirektör Fredrik Löfqvist samt repre-
sentanter från NCC och Burlövs tyska vän-
ort Anklam. Trots den strålande solen var 
temperaturen ungefär så låg som man 

kan förvänta sig av ett Burlöv i mars. Det 
hindrade dock inte de nyfikna gästerna, 
som samlades i stor massa och trotsade 
kylan. Lite värme fick de kanske från de 
elddansare som visade upp sina konster 
under bandklippningsceremonin. 

Full fart i hela huset
När bandet klippts och portarna öppna-
des strömmade besökarna in för att ta 
del av kvällens underhållning. Det bjöds 
på sånguppträdanden inne i 50-meters-
bassängen. Sångaren Eric Nytomt drog 
igång publiken med både rock och dis-
co-vibbar. Uppträdde gjorde även den 
lokala 17-åringen Ayomide-Emilia Anders-
son Sotona, som trollband hela badet 
med sin fantastiska stämma.

Föreningar och samarbetspartners 
var på plats
Flera externa aktörer och föreningar var 
på plats för att visa upp sin verksam-
het. I 50-metersbassängen fick gästerna 

även ta del av hisnande konstsimsuppvis-
ning av Atlas simförening. Även den loka-
la simföreningen Sydsim var på plats. De 
gav undervisningsbassängen skäl för sitt 
namn när de höll i simskola för barn. 

På övre plan hittade man NCC, som var 
den byggentreprenör som byggde badet. 
De fanns på plats för att besvara frågor 
om projektet från nyfikna besökare.

Badets bistro bjöd på plock
I badets bistro kunde man hitta besöka-
re som ville ta en paus från den intensiva 
underhållningen. Här samlades många för 
att mingla och ta del av den goda maten 
och fikat som bistron har att erbjuda.

Virtuell gruppträning och E-gym
På övre plan fanns en av de absolut mest 
populära besöksmålen under kvällen. 
Här kunde besökarna besöka det som 
ska bli badets gym, med öppning 1 maj. 
 Badpersonalen visade upp E-gym, som 

Storslagen fest när 
 Burlövsbadet invigdes

Fredagen den 11 mars invigdes 
Burlövs kommuns nya bad med 
en storslagen tillställning. Med-
borgare, lokalpolitiker, bransch-
folk och andra nyfikna besökare 
fick se när badpersonalen visade 
upp det nya Burlövsbadet. Över 
400 personer deltog i invigning-
en, och kvällen kännetecknades 
av stor nyfikenhet, förväntan och 
mycket glädje.

Under kvällen förvandlades 50-metersbassängen till en konserthall, med sångframträdanden och andra shownummer.



7Burlövs
tidninggenn

är ett smart träningskoncept som i prak-
tiken fungerar som en virtuell personlig 
tränare. När du går med i Burlövsbadets 
gym kommer du skannas av en så kall-
lad Fitness-hub, som gör en analys av din 
kroppstyp. Tillsammans med en instruk-
tör sätter du dina personliga mål för trä-
ningen.

När du sätter dig vid en träningsmaskin 
loggar du in, vilket gör att maskinen auto-
matiskt ställer in optimalt motstånd och 
tyngd efter just dina behov. 

I ett av de två gruppträningsrummen på 
övre plan visade man även upp PRAMA. 
PRAMA är en supermodern grupptränings-
form med ljusprojektioner och interakti-
va utmaningar. Det var högt tempo inne 
i PRAMA-rummet. Resultatet var ett gäng 
trötta (men glada) lokala ungdomar som 
ställt upp som försöks personer. 

Burlövsbadet är äntligen öppet
Den fina invigningskvällen satte inte bara 
punkt för ett långt byggprojekt. Det var 
också startskottet för ett bad som ska skän-
ka Burlövsborna glädje i många år framö-
ver. Nu har Burlövsbadet äntligen öppnat 
för allmänheten, och framtiden för badkul-
turen i Burlöv ser väldigt ljus ut.

Priser på det nya Burlövsbadet

Du hittar en prislista över det nya badets biljetter på: www.burlov.se/badpriser

Många besökare letade sig upp till det nya gymmet. Här fick man bland annat testa några maskiner som kommer stå här när gymmet invigs i maj.
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Planer på gång i Arlöv och Åkarp 

1. Sockerbruksområdet

Sockerbruksområdet i Arlöv.

Sockerbruket i Arlöv har på många sätt 
präglat Burlöv. Förutom att produce-
ra socker har bruket haft stor betydel-
se för samhällets framväxt och sociala 
utveckling sedan 1870-talet. Under 2022 
kommer sockerproduktionen att flyttas 
och ambitionen är att sockerbruksområ-
det ska behålla sin betydelse för ortens 

Burlövs kommun befinner sig i en expansiv fas och har de senaste åren 
haft en stor befolkningstillväxt. Burlöv bygger för framtiden och just nu 
pågår många planprojekt i både Arlöv och Åkarp. Nedan presenteras ett 
axplock av de planer som är på gång. 

utveckling utifrån nya förutsättningar. 

För sockerbruksområdet har ett planpro-
gram tagits fram. Planprogrammet omfat-
tar bland annat:
• cirka 650 bostäder i flerbostadshus
• etableringsmöjligheter för förskola 

och verksamheter
• mobilitetshus (parkeringshus för 

motorfordon, cyklar med mera)
• rekreations- och parkytor
• nya lokal- och kvartersgator
• lager, logistik och verkstadsanlägg-

ning.

Nu kommer nästa fas inledas med framta-
gande av detaljplaner. I området sydväs-
tra del planeras för en strategiskt belägen 
underhållsdepå för tåg.   

2. Ny plan intill Burlöv Center
Positivt planbesked har getts för delar av 
fastigheten Tågarp 15:4 och Tågarp 15:1 

längs Hantverkaregatan och Kronetorps-
vägen på Burlöv Centers parkering. Syftet 
är att pröva förutsättningarna att uppföra 
cirka 500–700 lägenheter och komplette-
rande verksamhetslokaler i en stadsmäs-
sig struktur som ligger i linje med den 
påbörjade utvecklingen av området kring 
stationen och Burlöv Center.

3. Västra Kronetorpstaden
Utbyggnaden av Kronetorpstaden 
beskrivs i både kommunens översikts-
plan, Framtidsplan för Burlövs kom-
mun, och Planprogram Kronetorpstaden. 
När det gamla badhuset rivs ges möjlig-
het att på denna plats skapa något nytt. 
Kommunledningsförvaltningen har fått i 
uppdrag att inleda planläggning i områ-
det. Etappen föreslås prövas för blandad 
stadsbebyggelse i form av flerbostadshus 
med cirka 500 bostäder, parkeringshus 
och eventuella specialbostäder och loka-
ler för kommunal verksamhet.  

4. Kronetorpskolan
En detaljplan för en ny skola (åk F-6) med 
tillhörande idrottshall i Kronetorpsta-
den är under framtagande. Den nya sko-
lan beräknas rymma 600 elever. Utifrån 
planprogrammet för Kronetorpstaden 
ska stadsdelen som helhet innehålla 2–3 
grundskolor och 5–6 förskolor. 

5. Ny grundskola
Ett positivt planbesked har getts till att i 
detaljplan pröva en ny grundskola för 900 
elever inom fastigheten Kronetorp 1:1. 
Det ska också undersökas om en förskola 
kan placeras i anslutning till grundskolan 
då viss samlokalisering på så sätt främjas.

6. Kronetorp 1:1, etapp II
För etapp II i anslutning till Kronetorps-
parken planeras i huvudsak bostäder, för-
skola, kontor, parkeringshus och centrum-
verksamheter. Den nya detaljplanen ska 
skapa förutsättningar för att utveckla en 
stadsdel med blandad bebyggelse.

Detaljplanen innehåller:
• max 650 bostäder i flerbostadshus
• etableringsmöjligheter för förskola 

och näringslivsverksamheter
• parkeringshus
• nya lokal- och kvartersgator som 

säkerställer åtkomst till Kronetorps-
vägen

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
Åkarp

Arlöv
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• ett naturområde med möjlighet att 
skapa lek och rekreationsytor samt 
en gång- och cykelförbindelse till 
områdena söder om planområdet.

7. Plan för ett nytt hotell
På en fastighet i västra Åkarp intill E6, 
Alnarpsvägen och Gränsvägen har positivt 
planbesked getts för att i detaljplan prö-
va lämpligheten för hotellverksamhet. Till 
den kommande nedgången till perrongen 
för Åkarps station är det cirka 270 meter 
så tillgängligheten till fastigheten är god. 
Tanken är att den befintliga huvudbyggna-
den ska bevaras.

8. Åkarps västra stationsområde
Åkarps västra stationsområde har ett stra-
tegiskt läge precis intill Åkarps station och 
Södra stambanan. I samband med järn-
vägsutbyggnaden kommer Åkarps station 
att få nya nedgångar till perrongerna. Här 
finns potential för omvandling och förtät-
ning med bostäder för att ta tillvara det 
stationsnära läget. I området pågår plan-
arbete för två nya detaljplaner. Detaljpla-
nernas syfte är att pröva lämpligheten 
att uppföra bostadskvarter av variations-
rik karaktär som återspeglar närheten till 
Åkarps station. 

1. Tidig visionsbild över Sockerbruksområdet i Arlöv. Bild: Jernhusen.

9. Bostäder i östra Åkarp
En ny detaljplan är under framtagan-
de intill Trädgårdsbyn i Åkarp. Detaljpla-
nens syfte är att pröva lämpligheten för 
bostadsbebyggelse inom fastigheten.
Anslutning till planområdet sker från 
Lundavägen via Boelundsvägen. Ett natur-
område längs med E22 med en planerad 
bullervall som anläggs som del av planen 
kan gynna både tillkommande bostäder 
samt intilliggande bostadsområden.

Det här är en  
detaljplan

En detaljplan är ett juridiskt bin-
dande dokument som talar om 
vad marken inom ett område får 
användas till. Den reglerar om 
och hur marken får bebyggas och 
exempelvis var gator och parker 
ska finnas. Kommunen har plan-
monopol och bestämmer när en 
detaljplan ska upprättas. I planar-
betet prövas markens lämplighet 
för den användning planen föreslår. 
Det görs en avvägning mellan all-
männa och enskilda intressen.
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Medborgardialog 
Fortuna/Sunnanå

Digitala medicin-
skåp införs

Kul i Burlöv  - 
Påsklov 2022

På Mötesplatsen kan du ta med dina barn 
som kan leka i lekhörnan medan du tar en 
fika, du kan spela schack, läsa någon tid-
ning eller bok eller ta en fika med vänner-
na. Eller varför inte sitta och jobba eller 
plugga? Ett program för aktiviteter är på 
gång och alla är välkomna.

– Vi hade mycket aktiviteter innan pande-
min slog till och det vill vi starta upp igen, 
säger Ann-Caroline Håkansson som är 
ansvarig för verksamheten på Mötesplat-

sen. Vi håller på att sätta ihop ett program 
där målet är att ha åtminstone ett evene-
mang en kväll i månaden. Vi har även ett 
samarbete med socialpsykiatrin, där vi 
kan anordna aktiviteter som riktar sig mot 
så många kommuninvånare som möjligt.

Det går inte att boka 
lokalen, utan det är 
en samlingslokal som 
ska vara öppen för 
alla kommuninvåna-
re. En mötesplats där 
man kan träffa andra 
människor, gammal 
som ung.

Mötesplatsen har öppnat igen 
efter att ha varit stängd under 
coronapandemin. På mötesplat-
sen kan du köpa smörgåsar, kaf-
fe/the och kakor men i skrivande 
stund ingen lunch. 

Mötesplatsen på Dalbyvägen 51 är öppen igen

Mötesplatsen

Öppettider:
måndag-fredag 09.00–15.30

Besökare som tar en fika på Mötesplatsen

Det händer mycket vid området kring 
Fortunavägen och Tullstorpsvägen. Mal-
mö stad har planer för utvecklingen av 
området på sin sida kommungränsen och 
har haft dialog och samlat in åsikter som 
sedan har legat till grund för deras struk-
turskiss kring Fortuna. Under våren tar 
Burlövs kommun vid och fortsätter dialo-
gen för utveckling av områden som ligger 
i vår kommun, inklusive Sunnanå.

Arbeta fram medborgarförslag
Målet med medborgardialogen är bland 
annat att de boende ska få möjlighet att 
arbeta fram medborgarförslag, som vi 
sedan tillsammans med ansvariga tjäns-
tepersoner överlämnar till politiken.

Temat för årets påsklov är 
 rörelse! Testa Sagoyoga,  cirkus, 
PRAMA-träning. Det finns 
 massor att göra!

Årets påsklovsprogram är fullsmockat 
med roliga aktiviteter för Burlövs unga! 
Var med på Möllegårdens cirkus- och 
jongleringsworkshop, testa rolig cirkel-
träning på badet eller följ med på yoga-
äventyr där vi rör oss i takt till sagan. 

Nu inför Burlövs kommun digitala medicin-
skåp till alla som bor hemma och där kom-
munen har beslutat om hjälp med adminis-
tration av läkemedel. 

Skåpet öppnas med hjälp av en app och det 
är endast kommunens personal med dele-
gering som kommer ha tillgång till att öpp-
na skåpet. Fördelen med det digitala med-
icinskåpet är att de läkemedel kommu-
nen ansvarar för förvaras på ett tryggt och 
säkert sätt utom åtkomst för obehöriga.

Påsklovsprogram 2022

Se hela påsklovsprogrammet på:
www.burlov.se/pasklov

Kontakta planstrateg Erik Karlsson, 
erik.karlsson@burlov.se tfn 040-
625 61 56 eller kommunikatör Jonas 
Hedlid, jonas.hedlid@burlov.se tfn 
040-625 61 35 om du vill veta mer.

Nästa nummer av Burlövstidningen 
kommer den 1:a september.

Ha en fin sommar!
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Kronetorps mölla

kommun
Burlövs

KOMVUX

På Komvux i Burlöv kan du studera tre olika yrkesutbildningar i kombination  
med SFI/Svenska som andraspråk. Du kan välja mellan följande: 

Utbildningarna startar i augusti 2022. Första året läser du i Burlöv och 
andra året/åren läser du i Svedala eller Kävlinge. Ansök senast 30 april:
https://yrkessfiskane.se/vara-utbildningar/sokbara-utbildningar/

Studera på KOMVUX!

• Yrkespaket Barnskötare/Elevassistent 2-årig

• Yrkespaket Undersköterska 3-årig

• Yrkespaket Försäljning och Service 2-årig

Möllan har öppet under 2022: 
5 juni kl. 12.00 – 16.00 Öppet hus    
3 juli kl. 11.00 – 16.00 Mölledagen    
7 augusti kl. 12.00 – 16.00 Öppet hus 
11 september kl. 11.00 – 16.00 Qultur-
rundan

Följ med på en guidad tur och se möllan 
invändigt! Om vädret tillåter kör vi möl-
lan och maler mjöl. Café och lotteri. 
Efter överenskommelse kan vi även gui-
da grupper vid andra tillfällen.             
För info ring 070-868 10 03. 
Välkomna att besöka oss! 

Burlövs mölleförening/Kronetorps mölla


