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Kul i Burlöv -

höstlovsprogrammet

Nycirkus, zombieworkshop, spökhistorier och
airboxing är något av allt du kan hitta på under
höstlovet. Allt är gratis. Till vissa aktiviteter är det
begränsat antal platser och kräver att du anmäler
dig på förhand.

Vi tar hand om varandra genom att
hålla avstånd, tvätta händerna och
stanna hemma vid minsta symptom!

28: Öppet hus i studion på Pangeja

Vårbogården kl. 11.00–16.00. Arr: Ung i Burlöv.

29: Cirkus Saga - Monday Date – nycirkus för
hela familjen

Vårbogården kl. 11.00 – 16.00. Arr: Ung i Burlöv.

Burlövshallen kl. 12.00 –12.30. Begränsat antal
platser – fri entré men biljettbokning krävs, mer
information på www.burlov.se. Arr: Kultur i Burlöv.

28: Prova på Airboxing

29: Öppet hus i studion på Pangeja

28: Kreativt häng på Pangeja

Burlövshallen kl. 11.00-16.00. Arr. Ung i Burlöv.

Kolla in studion och testa att spela in. Du kan även
boka tider. Vårbogården kl. 11.00 – 16.00. Arr: Ung
i Burlöv.

29: Kreativt häng på Pangeja

Vårbogården kl. 11.00 – 16.00. Arr: Ung i Burlöv.

26 oktober – 2 november: Läslovsbingo!

29: Prova på Airboxing

För barn och unga. Var: Arlövs bibliotek och Åkarps
bibliotek. Arr: Biblioteken i Burlöv

Burlövshallen kl. 13.00-16.00. Arr. Ung i Burlöv.

26 och 27: Workshop om nya Fritids- och
Föreningshuset

Burlövsbadet

Workshopen leds av Ungdomscoacherna i Ung i
Burlöv. Var och när: Mötesplatsen, Dalbyvägen i
Arlöv kl. 13.00 – 15.00. Arr: Ung i Burlöv.

26 och 28: Få din egen ballongfigur!

26: Åkarps Bibliotek kl 13.00-16.00
28: Burlövshallen kl 13.00 – 16.00
Arr: Artmagine och Biblioteken i Burlöv.

28 och 29: Måla ljuslyktor!

Burlövshallen, kl. 11.00-13.00. Ta med egen glasburk! Arr: Kultur i Burlöv.

28: POP-UP Bibliotek

Burlövsbadet håller öppet måndag–torsdag
kl. 12.00- 15.00 med gratis inträde för alla
barn mellan 6–15 år. Vattenhinderbana!
Barn under 7 år måste bada med medföljande
vuxen och barn mellan 7–9 år måste bada
under uppsyn av medföljande vuxen.
Fler arrangemang och utställningar hittar du alltid
på: www.burlov.se/event

Burlövshallen kl. 13.00-16.00. Arr: Biblioteken i
Burlöv.

28: Allsångståget med Piratorkestern &
gästmusikerna Tarek & Mahmod på trumma
och oud!

Svenshögsområdet & Grönvägen kl. 14.00-16.00.
Arr: Kultur i Burlöv.

28 och 29: Projektkontor
27: Zombieworkshop x2

Träffa Jimmy Wallin, serietecknare, illustratör och
författare som älskar att teckna zombier, monster
och spöken. För dig som är 9–12 år: Kulturskolan,
Arlöv kl. 11.00- 12.30. För dig som är: 13–19 år: kl.
13.15- 14.45.Begränsat antal platser - biljettbokning krävs, mer information på www.burlov.se. Arr:
Kultur i Burlöv.

Kom med idéer om aktiviteter du själv vill producera tillsammans med andra och med hjälp av våra
ungdomscoacher. Burlövshallen kl. 11.00-16.00.
Arr. Ung i Burlöv.

28 och 29: Idélåda – Burlövs bästa sommar!

Burlövshallen - foajén kl. 11.00-16.00. Arr: Kultur i
Burlöv.

29: POP-UP Bibliotek!

Burlövshallen kl. 12.00-15.00. Arr: Biblioteken i Burlöv.

29: Spökhistoriehörna med författaren
Sofie Berthet!

Burlövshallen kl. 12.00-15.00. Arr: Sofie Berthet
och Biblioteken i Burlöv.

29: Cirkus Saga - Monday Date – nycirkus för
hela familjen
27: Höstruskmys på Möllegården!

Burlövshallen kl. 11.00 - 11.30. Begränsat antal
platser – fri entré men biljettbokning krävs. Mer
information på www.burlov.se. Arr: Kultur i Burlöv.

Möllegården kultur, Åkarp kl. 17.00-19.00. Arr:
Kultur i Burlöv.
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Burlövstidningen Ges ut av Burlövs kommun till samtliga
hushåll i Burlövs kommun sex gånger/år.
Ansvarig utgivare Elisabeth Marcusson tel: 040-625 60 00.
Redaktion Representanter från samtliga förvaltningar.

Nyhetsbrev och Facebook
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få senaste
informationen om våra evenemang direkt
till din e-post. Registrera dig gratis på:
www.burlov.se/nyhetsbrevkultur
På Facebook hittar du oss om du söker på
Möllegården kultur och på Biblioteken i Burlöv!

UTSTÄLLNINGAR
Möllegården kultur
Öppet:
Tis – tors: 12.00–16.00
Lör – sön: 12.00–16.00
Mån och fre: stängt
Telefon: 040-625 63 70
10 oktober – 9 maj:
Lekutställning: Djungelvrål och ormkramar
Klä ut dig till tiger och kryp runt i en djungelkoja. Klappa en mjuk elefant och kela med
ett gosigt lejon. Undersök smådjur och safaritältet. Spela djungelteater och chilla med
en kompis i djungelhänget. Lekutställningen riktar sig till barn mellan 4 och 9 år med
medföljande vuxen.

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 2020
nr. 5 den 20 oktober
nr. 6 den 1 december
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Så här jobbar trygghetsvärdarna
Sedan sommaren 2019 finns det
trygghetsvärdar som jobbar åt
Burlövs kommun. Deras uppdrag
är att öka den upplevda tryggheten och att kunna ge service till
dig som medborgare i trygghetsfrågor. Men vad har de egentligen
för befogenheter? Burlövstidningen mötte upp med två av trygghetsvärdarna samt kommunjuristen för att ta reda svaret.
Trygghetsvärd, ordningsvakt
och medborgare
Charlotta Delin Wemme jobbar som kanslichef:
– Trygghetsvärd är inget begrepp som existerar i juridiken eller lagstiftningen.
Trygghetsvärdarna är inte ordningsvakter och skillnaden mot en ordningsvakt är
att en trygghetsvärd inte har större befogenheter än du och jag som vanliga medborgare, säger Charlotta. Det vill säga att
de får inte hålla kvar folk. Men det finns
någonting som heter ”envarsgripande” vilket betyder att vi som medborgare får lov
att ingripa om vi ser någon begå ett brott –
att brottslingen blir påkommen på bar gärning. Då får vi lov att stoppa personen och
hålla kvar den tills polisen kommer.

Polisen utser ordningsvakter
En ordningsvakt förordnas av polisen och
de har mer polisiära befogenheter. Ett
sådant förordnande är alltid begränsat
– oftast är det begränsat till ett speciellt
tillfälle som ett evenemang eller liknande och det är alltid geografiskt avgränsat.
Men trygghetsvärdarna är alltså inte ordningsvakter.

Trygghetsvärdar bygger relationer
– Vissa tror att vi har polisiära befogenheter men vi har precis samma befogenheter som alla andra medborgare. Vi vill
synas och försöka samtala. Vårt enda
redskap är kommunikation, säger en av
trygghetsvärdarna som Burlövstidningen
pratar med.

Kontakta Trygghetsvärdarna genom att ringa 040-625 63 77 eller skicka e-post till trygg@burlov.se.

Att arbeta som trygghetsvärd innebär
att skapa bra relationer med flera olika
aktörer i kommunen. Trygghetsvärdarna
i Burlöv träffar ofta ungdomsgruppen för
att prata med ungdomarna. De har också
väldigt bra kontakt med kommunpolisen
Anders. Med honom byter de information
och han berättar om stökiga platser som
är aktuella där det är bra om trygghetsvärdarna kan synas lite extra.

platser. De tar emot tips från kommuninvånare om platser och situationer som
upplevs som otrygga eller om de behöver stöd och råd kring trygghetsfrågor. De
är också ofta snabbt på plats när det sker
olyckor, bränder och liknande.

De har också regelbunden kontakt med
Bevakningsgruppen, som har hand om de
flesta fastigheterna i kommunen, och som
trygghetsvärdarna kan informera om de ser
trasiga fönster, dörrar, klotter och liknande.

4 november
Kronetorps allé, Burlövs egna hem,
Burlövs station. Vi träffas vid Kaprifolvägen/Smedjevägen kl. 18.00.

– Vår uppgift är att förebygga och förhindra skadegörelse och andra tråkigheter
genom att synas och föra dialog med kommuninvånare, säger trygghetsvärden.

Tusentals åtgärder per år
Hittills under året har trygghetsvärdarna
utfört tusentals åtgärder som till exempel
att dela ut tillsägelser till personer som
röker på skolområde, för nedskräpning
och skadegörelse. De kontaktar polis och
räddningstjänst vid olika insatser, de hjälper kommuninvånare och andra med att
hitta rätt på stationerna och busshållplatserna och har kontakt med Skånetrafiken
vid klotter eller krossat glas på deras håll-

Kommande trygghetsvandringar

18 november
Humlemad, Elisetorpsvägen, Grönvägen. Vi träffas vid Humlemadskolans parkering kl. 18.00.
4 december
Åkarp. Vi träffas vid Ica Åkarp kl.
18.00.
Kom gärna även om du bor i ett
annat område, som kommuninvånare vistas du sannolikt i andra
delar än din direkta närmiljö.
Arrangeras av kommunpolisen i
Burlöv samt Burlövs kommun.
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Claes ser till att vår
information är säker
Vi är beroende av information och
att vi kan lita på den, att den är
riktig och tillgänglig när vi behöver
den men också att den inte hamnar i obehörigas händer. För att
kunna säkerställa det har kommunen anställt en informationssäkerhetssamordnare som arbetar med
hur vi skyddar vår information.
Efter medarbetarna är organisationens information dess viktigaste tillgång, säger Claes Molin.
Det kan handla om brukares journaler inom vården, att politiker får korrekt
information så att de kan fatta sina beslut
eller att försörjningsstödet betalas ut korrekt till den som har rätt till det.

Du som medborgare i kommunen ska kunna känna dig trygg med att vi
hanterar din information på ett säkert sätt.
Långsiktigt arbete med
säkerhetsfrågor
Claes uppgift är att vara ett stöd till verksamheterna och hjälpa dem med det systematiska informationssäkerhetsarbetet,
det vill säga att arbeta långsiktigt med
säkerheten kring vår information.
– Det kan handla om att förändra en
kultur eller beteende men det kan också handla om att föreslå åtgärder där vi
ser att vi har information som är extra
skyddsvärd, säger han.
Claes är ett stöd när vi ska köpa in nya
IT-system, där han ser till så att säkerheten håller rätt nivå. Det är också hans
uppgift att se till så att kommunens digitala tjänster som du använder är säkra och
att informationen i dessa hanteras på ett
korrekt sätt.

Yrken
kommu i
nen

Claes Molin arbetar som Informationssäkerhetssamordnare.

Noggrant undersöka risker

Skydda dig mot
IT-bedrägerier

Claes ska också utbilda kollegorna i hur
de kan arbeta säkert och minimera riskerna för oönskade incidenter. Han analyserar bland annat vilka risker som finns idag
men också vilka som kan tänkas dyka upp i
framtiden. Hur kan vi upprätthålla vår service till medborgarna om det värsta skulle
inträffa, är exempel på en sådan fråga.

En undersökning visar att var fjärde
kommuninvånare oroar sig för att
bli utsatt för en it-attack eller it-bedrägeri. Claes uppmanar dig som
läsare att:

Hot från olika håll

•

Inte klicka på länkar som du
inte vet var de kommer ifrån.

•

Inte lämna ut några uppgifter
om någon ringer till dig och
ber dig logga in med ditt bankid eller liknande.

•

Använda starka lösenord, och
gärna tvåfaktorsautentisering.

Kriminella ligor kan vara intresserade av
att utöva utpressning mot myndigheter
och företag genom att de till exempel
kapar datafiler och begär en lösensumma
för att låsa upp dem igen. Det kan också vara företag som är intresserade av att
samla in information om våra medborgare för att skicka ut oönskad reklam och
liknande.
Sveriges kommuner är en del av totalförsvaret och antagonister kan vara t ex
andra länder som vill undersöka vilka
samhällsviktiga tjänster och funktioner
som finns här och hur det skulle gå att
påverka dessa. Därför gäller det att vi är
robusta och förberedda på sådana hot,
säger Claes, eftersom vi har nästan all vår
information kopplade till olika IT-system.

Tvåfaktorsautentisering innebär att tjänsten som du loggar
in på skickar ut ett sms till din
telefon så att du får ytterligare en kod för logga in, förutom
lösenordet som du har kommit
på själv. Detta ökar säkerhetsnivån väldigt mycket, säger
Claes.
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Måltidspedagogik i förskolan
ska få barnen äta mer grönt
Under hösten kommer två förskolor, en i Arlöv och en i Åkarp, få
prova på nya sätt att förhålla sig
till mat. Genom att använda sig av
alla sina sinnen och bland annat
smaka, lukta och känna på maten
är tanken att barnen lättare ska
ta till sig mer grön och nyttig mat,
vilket är bra för både hälsan och
miljön. Burlövstidningen var med
när pedagogerna och kökspersonalen hade utbildning.
Många barn går i förskolan och äter merparten av sina vardagsmåltider där.
– Vårdnadshavarna lämnar sina barn på
förskolan och ger oss därmed förtroendet
att vara med och skapa goda matvanor hos
dem. Därför är det viktigt att vi lägger den
här grunden redan i förskolan, säger Pia
Ekström som är rektor på Havrens förskola
i Arlöv. Tanken är att barnen ska ta den nya
kunskapen med sig vidare hem till syskon
och föräldrar och det är vår förhoppning
att barnen kommer att lära föräldrarna.

Bra språkträning med maten
Att arbeta med mat och låta barnen
känna, titta, lyssna, dofta och smaka på
maten och få dem till att beskriva det
som de upplever är också väldigt bra
språkträning, säger en av pedagogerna.
– Vi utvecklar ju barnens språk när vi tillsammans pratar kring olika råvaror som
de håller i sina händer.

Bra för hälsan och miljön med mer
varierad kost
Elin Rigo arbetar som måltidsutvecklare
och är en av drivkrafterna bakom projektet. Hon tycker att barn behöver prova på
många olika sorters livsmedel under sin
uppväxt för att kunna bli hållbara individer som vuxna.
Sedan tidigare är det populärt på förskolorna med till exempel oliver, majs, gurka
och även pizzasallad. Med den nya pedagogiken hoppas Elin att även baljväxter,

Köksbiträdet Jenny Karlsson är en av deltagarna som lärde sig mer om måltidspedagogik.

rotfrukter och andra grönsaker kan hamna på listan över den populäraste maten.

det mer levande! Och barnen gillar det
nya greppet kring deras måltider.

– Det skulle i så fall även vara bra för
miljön eftersom ett bra sätt att minska
utsläppen av växthusgaser från livsmedelsindustrin är att öka andelen frukt och
grönt som vi äter och samtidigt minska
konsumtionen av kött. Ur det perspektivet blir den nya pedagogiken även miljövänlig, säger Elin.

– Nu leker vi med smaker! utbrister de
när det är dags för lunch.

Leker med smaker
Måltidspedagogiken heter Sapere, vilket är latin och betyder ”att smaka” och
”att kunna”. Genom att känna, titta, lyssna, dofta och smaka är grundtanken att
alla, oavsett ålder, har rätt till sin smak.
Det finns inga rätt eller fel och alla ska ha
rätt att inte prova. Pedagogiken sker helt
på barnens villkor och det är viktigt att det
blir lustfyllt och skapar nyfikenhet– då blir

Måltidspedagogik
Måltidspedagogik handlar om att
integrera mat och måltid i den
pedagogiska verksamheten.
Måltidspedagogik är ett förhållningssätt som grundar sig i såväl
mat- och måltidskunskap och
pedagogik som läroplanen för
förskola och grundskola samt de
nationella folkhälso- och
miljömålen.
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KF BESLUTADE 2020-09-21

•

Kommunfullmäktige (KF) beslutade
att bygga ut Tågarpskolan med fyra
klassrum och ytor för fritidshemsverksamhet samt utöka kapaciteten i matsalen för att kunna ta emot
totalt 450 elever.

•

Kommunfullmäktige beslutade också att bygga en ny förskola på Rusthållaregården (bakom Arlövs kyrka)
i Arlöv.

Kontroll av barnomsorgsavgift

Läs hela protokollet från mötet på:
www.burlov.se/protokoll

Energi- och klimatrådgivning

Vi erbjuder gratis energirådgivning till privatpersoner, företag och organisationer.
Du kan bland annat få svar på frågor som
rör din fastighet och dina energikostnader. Vi har också möjlighet att svara på
frågor som rör din energianvändning och
dess klimatpåverkan samt ge råd kring
vad du kan göra för att minska din energianvändning.

Frågor kring följande områden
kan energi- och klimatrådgivaren
hjälpa dig med:
•
•
•
•
•
•
•

• Solceller och solvärme
• Uppvärmningssystem
• Ventilation
• Isolering, fönster
• Elavtal
• Hållbara transporter och resor
• Aktuella bidrag och stöd

Kontakt
energiradgivning@burlov.se
tel. 0410-73 41 37
Läs mer på:
www.burlov.se/energiradgivning

Under 2020 kommer Burlövs kommun kontrollera de inkomstuppgifter som du med barn inom
barnomsorgen lämnade 2018.

Du som vårdnadshavare har ansvar för
att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för
ditt hushåll blir korrekt. Med familjeförhållande menas vilka personer som har
ett gemensamt hushåll.

Jämförelse med Skatteverket

Startar hösten 2020

Genom att jämföra den totala årsinkomsten för 2018 enligt Skatteverkets register
och dela denna med 12, får kommunen
fram en genomsnittlig månadsinkomst.
Den jämförs sedan med den inkomstuppgift som du har lämnat för 2018 och som
finns registrerad hos oss.

Återbetalningar och efterfaktureringar för
år 2018 kommer att påbörjas under hösten 2020 men inte för alla vårdnadshavare samtidigt. De vårdnadshavare som blir
berörda av återbetalning eller efterfakturering kommer i samband med detta att
få mer information.

Om det visar sig att din inlämnade inkomstuppgift varit högre eller lägre än den
faktiska avgiften kommer kommunen i
efterhand att fakturera eller betala tillbaka barnomsorgsavgift.

Kontrollen kommer fortsättningsvis att
genomföras varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt; alla ska betala rätt avgift.
Har du frågor eller vill ha mer information
mejla till: avgiftskontroll@burlov.se

Hemtjänsten byter nyckelfria lås
Genom att byta till en annan leverantör av nyckelfria lås får vi möjlighet att införliva de nya låsen
med våra befintliga verksamhetssystem. Totalt kommer cirka 480
lås bytas ut under hösten.
– Vi byter ut de
nyckelfria låsen för
alla som har hemtjänst, berättar
socialtjänstens kvalitetsstrateg Mette
Davidsson.

Låsen kommer även installeras i entréer
och i soprum i vissa flerfamiljshus, och
de går endast att öppna med hemtjänstens mobiltelefoner. Låsen för icke digitala nycklar kommer att vara kvar och
fungera som vanligt.
– Med de nya låsen får vi allting samlat
på ett ställe: dokumentations- och journalsystem samt genomförandeplaner. Vi
får även information om när brukarna fått
besök av hemtjänsten plus att vår personal slipper springa fram och tillbaka med
olika nycklar, avslutar Mette.
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Matsvinnet mer än
halverat på tre år

Besök ok på äldreboende
Den 1 oktober hävdes restriktionerna för besök på våra särskilda boenden.
För att minska risken för smittspridning
har vi tagit fram riktlinjer för dig som vill
besöka dina anhöriga på våra äldreboenden. Läs mer på: www.burlov.se/besok

Burlöv arbetar sedan flera år tillbaka
aktivt med att minska matsvinnet, och
har mer än halverat matsvinnet på tre
år. Det har hittills lett till en minskning av
mat som slängs från 22 till 10 ton per år.
Läs mer på: www.burlov.se

Burlöv: Sveriges femte bästa företagskommun
När organisationen Svenskt
Näringsliv presenterade sin årliga undersökning om kommuners
företagsklimat placerade Burlöv
sig som femte bäst i hela landet.
Med det är vi näst bästa skånska kommunen att driva företag i,
strax efter Höganäs på plats fyra,
säger näringslivssamordnaren
Anna Nilsson.

– Företagarna är engagerade och vi har
ett proaktivt samarbete som gett tydlighet
och ett gott resultat. Företagen är viktiga
för kommunens tillväxt och välstånd, och
tillsammans har vi satt ett starkt och hållbart näringslivsprogram, fortsätter Anna.

Från vänster: Carola Netterlid från Svenskt Näringsliv, Anna Nilsson näringslivssamordnare
i Burlövs kommun och Lars Johnson (M) kommunalråd i Burlöv

Omdaningar vid Lommavägen i Arlöv
Lommavägen i Arlöv blev till i
början av 70-talet när befintliga
historiska gatuhus revs och torg
togs bort. I tidens anda byggdes vägen i centrala Arlöv som
en motortrafikled med 2+2 filer
och passerar djupt under en bastant järnvägsbro i betong framför
kommunhuset.

När järnvägsbron nu måste breddas från
fyra till sex spår i samband med utbyggnaden av Södra stambanan återställs två
av fyra körbanor. Kommunen vill använda
ytorna som då blir tillgängliga för att binda ihop parker samt gång- och cykelstråk.

Fler övergångställen och ny cykelväg
Förutom att åstadkomma en tilltalande
entré till Medborgarhuset med omnejd,
är målet att uppnå en trygg och trevlig miljö som underlättar för gående och
cyklister att korsa Lommavägen i höjd

med Medborgarhuset. Två nya övergångsställen länkar samman Medborgarhuset med Boklunden och Arlövs bibliotek. Nyanläggning av gång- och cykelväg
från Lommavägen kommer ledas upp till
Kärleksgatan och underlätta kopplingen
till Vårboskolan.

Grönska och träd
Gång- och cykelstråken kommer att kan-

tas av planteringar med buskar, träd och
perenner. Den historiska platsen vid dammen bevaras och ramas in av säsongsplanteringar. En skillnad blir att en trappa
och ett gångstråk kommer att ledas upp
till platsen från Lommavägen.
Besöksparkeringen flyttas från Kärleksgatan till Länsmansgatan. Arbetet beräknas vara klart i november.
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