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Fri entré och ingen föranmälan
om inget annat anges.

MAJ
10: Fredagskafé: Krogknegares sånger

Nu har Vissångaren Stina Künstlicher och
författaren Henrik Johansson gjort en gemensam
föreställning där de blandar berättelser och musik.
Tillsammans har de jobbat 25 år vid bardisken och i
restaurangköket. Det blir skratt och igenkänning
från den skitiga och fantastiska restaurangbranschen. Mötesplatsen, Dalbyvägen 51, Arlöv, kl.
13.00-15.00. Arr: Mötesplatsen i samarbete med
ABF Malmö/Lomma/Burlöv.

Kl.10.30 Vernissage av ”Konst eller Skräp”
Kl. 11.00-11.30 Barnteater: En soptippshistoria
Måndagen 20 maj kl. 18.30 Arlövs teater
Tisdagen 21 maj kl. 18.30 Arlövs teater.

15: Sommarläslusta

Bibliotekspersonalen berättar om böcker de läst
och tyckt om. Vill du ha lite inspiration till sommarens läsning? Kom och lyssna på våra personliga
boktips! Äppelkaka med vaniljsås serveras i pausen.
Föranmälan: 040-625 62 74 eller bibliotek.arlov@
burlov.se. Arlövs bibliotek, kl. 19.00. Arr: Arlövs
bibliotek och ABF.

16: Stora bokbytardagen

Vill du rensa bokhyllan från böcker som bara står
och dammar? Är du sugen på att få med dig några
nya böcker hem? Trotsa konsumtionshetsen, ta
med dig en bok eller flera och kom till ditt bibliotek
för en trevlig bytesstund! Arlövs bibliotek, kl.
10.00-19.00 Åkarps bibliotek, kl. 08.30-19.00.
Arr: Biblioteken i Burlöv.

18: Barnteater: En soptippshistoria

Henrik Johansson och Stina Künstlicher.

11: Kalas Alfons Åberg!

Barnteater med Sagofén Isadora, efter Gunilla
Bergströms älskade barnboksklassiker. Passar för
barn mellan 3-5 år. Föranmälan: 040-625 66 76
eller bibliotek.akarp@burlov.se. Åkarps bibliotek,
kl. 10.00 Arr: Åkarps bibliotek.

13: Workshop-återhämtning del 2

Välkomna till ett färgsprakande äventyr för de
yngsta av och med Burlövs kulturpedagoger. Från
3 år. Föranmälan: bibliotek.arlov@burlov.se eller
040-625 62 74. Kl. 10.30, Vernissage av ”Konst eller
Skräp” - en utställning med Burlövs kulturskolas bild
och form elever. Arlövs bibliotek, kl. 11.00.

JUNI
2: Baklucke- och filtloppis

Max 40 bilar så kom i god tid. 100 kr/bil och 50 kr
för en plats utan bil. Kl. 10.00–14.00, Kronetorps
mölla. Dalbyvägen 63.

3: Bokcafé ungdom i Åkarp

Kom och prata om böcker, få boktips och tipsa
andra om dina favoritböcker. Vi bjuder på fika och
en bok vid varje träff. För alla mellan 12 och 16 år.
Dalslundskolans bibliotek, 15.00. Arr: Biblioteken i
Burlöv och Dalslundskolan.

6: Nationaldagsfirande vid
Burlövs Gamla Prästgård

13.00-14.00: Musik och lättare matutbud
13.45: Flaggparad från parkeringen ned till scenen
14.00: Lars Johnsson, kommunalråd hälsar välkommen. Linda Lundqvist håller i allsång för barnen.
Kyrkoherde Lena Peterson sommartalar. Nya
medborgare uppmärksammas.
15.00: Kaffe/te/dryck serveras i Burlövs Gamla
Prästgård. OBS! Passa på att åka gratis med engelsk
dubbeldäckarbuss till och från prästgården. Hållplatser och tider hittar du på burlov.se från 20 maj!

20–21: Barnteater: En soptippshistoria

Dockan och Nallen bor på en soptipp, och där händer och fötter det saker kan ni tro! Välkomna till ett
färgsprakande äventyr för de yngsta av och med
Burlövs kulturpedagoger. Från 3 år. Föranmälan:
bibliotek.arlov@burlov.se eller 040-625 62 74.
Måndag 20 maj, kl. 18.30 Arlövs teater
Tisdag 21 maj, kl. 18.30 Arlövs teater.

Kl. 18.00 Mötesplatsen, Dalbyvägen 51, Arlöv. Lätt
förtäring.

Följ oss på Facebook!

Sök på Möllegården kultur
och på Biblioteken i Burlöv!

Anmäl dig till
vårt nyhetsbrev!

15 Bokcafé ungdom i Arlöv

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

Kom och prata om böcker, få boktips och tipsa
andra om dina favoritböcker. Vi bjuder på fika och
en bok vid varje träff. För alla mellan 12 och 16 år.
Vårboskolans bibliotek, kl. 15.00. Arr: Biblioteken i
Burlöv och Vårboskolan.

UTSTÄLLNINGAR
MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Öppet:

15–21 Kulturskolans kulturfestivalvecka
Blåsorkestrar, rock- och popband, dans,
solister, ensembler, körer, utställningar,
barnföreställning och teater och mycket mer!
Onsdag 15 maj kl. 18.30 Arlövs teater
Torsdag 16 maj kl. 18.30 Arlövs församlingshem
Fredag 17 maj kl. 18.30 Arlövs teater
Lördag 18 maj kl. 10.30-11.30 Arlövs bibliotek

Burlövs
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20: Kommunfullmäktige sammanträder

Klockan 18.00 i Stora sess, Medborgarhuset.

Tis – tors: 12.00–16.00
Lör – Sön: 12.00–16.00
Mån och fre: stängt
Telefon: 040-625 63 70

25: Geek Pride day

Torget

Denna dag vill vi fira alla oss underbara nördar
och allt en kan nörda ner sig i. Ta med dig något
nördigt, klä dig nördigt och kom till ditt nördiga
bibliotek. Program för dagen publiceras i sociala
medier när det närmar sig. Håll utkik! #nördigt
Arlövs bibliotek, 11.00-14.00. Arr: Biblioteken i
Burlöv.

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

Gömman, 29 jan – 25 aug. En tidsresa tillbaka till den tid då bönderna åkte in till staden
för att sälja sina varor på marknaden. Barnen
klä ut sig till torggubbar eller madammer
och delta i torghandeln.

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. 3 den 10 maj
nr. 4 den 11 juni
nr. 5 den 3 september
nr. 6 den 11 oktober
FOTO OMSLAGET: MOSTPHOTOS.COM
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Skolbibliotek i
världsklass i Åkarp
FOTO: MOSTPHOTOS.COM

Åkarps skolbibliotek har tilldelats
fackförbundet DIK:s utmärkelse
Skolbibliotek i världsklass 2019!
De bibliotek som får utmärkelsen
kännetecknas av en nära samverkan med pedagoger, en engagerad skolledning samt ett fokus på
kvalitetsarbete. Burlövstidningen
mötte upp med Frida Lindholm
Forssten som arbetar som skolbibliotekarie på Dalslundskolan.

i

– När jag läste igenom kriterierna för att
bli ett bibliotek i världsklass så kände jag
att de uppfyller ju vi! Därför bestämde vi
oss för att söka.

Biblioteket är en tydlig del av
skolans pedagogiska vision

Det är sjunde gången som fackförbundet DIK delar ut utmärkelsen "Skolbibliotek i världsklass".

Samverkan med andra

Frida säger att hon endast har fått positiva reaktioner på utmärkelsen från
barnen och övrig personal på skolan. Men
hon är noga med att påpeka att hon i sin
roll som skolbibliotekarie arbetar i nära
samverkan med pedagoger, att det finns
en engagerad skolledning och ett övergripande fokus på kvalitetsarbetet. Det
är alla de här bitarna tillsammans som
gjorde att skolbiblioteket i Åkarp fick priset.

Tillsammans med kuratorn hade hon nyligen ett projekt med en åttondeklass där
de utgick från en skönlitterär bok som tar
upp mycket om relationer, hur man beter
sig på nätet och hur det är att komma ut
som homosexuell. Detta vävde de sedan
ihop så att de dels jobbade med det på
svenskalektionerna men de gjorde även
ett värdegrundsarbete där eleverna fick
diskutera kring de här frågorna.

Hur märker barnen att de har ett
skolbibliotek i världsklass?
– De märker att jag som skolbibliotekarie
är ute mycket i klasserna och bland annat
jobbar med ämnesövergripande projekt.
Där kan vi till exempel utgå från en bok
och göra ett arbete kring det. Eleverna
får överblick och ett sammanhang och
en förståelse för att man kan se saker ur
olika perspektiv.

– Ibland får jag ett samtal från en pedagog som säger att de ska arbeta med
något särskilt tema och att de vill ha hjälp
med att ta fram lämpliga böcker i ämnet.
Senast skulle de prata om uppfinningar.
Då ville de också ha lite hjälp med vad
man ska tänka på när man söker information på nätet.

Frida försöker också att vara synlig i de
sammanhang som handlar om språk,
informationssökning och källkritik. Det
är väl på det sättet som barnen märker
att de har ett skolbibliotek i världsklass,
säger hon.

Källkritik och informationssökning är det
ena benet och språkutveckling är det
andra, så är det för alla skolbibliotek, fortsätter Frida. Källkritik och språk är någonting som är viktigt i alla sammanhang.

Alltid viktigt med
källkritik och språk

Som exempel nämnder hon att källkritik togs med i skriften ”Om kriget kommer” som gavs ut av MSB (Myndigheten

för Samhällsskydd och Beredskap) och
som skickades ut till alla svenska hushåll
för ett tag sedan. Det är någonting som
är viktigt i vårt samhälle, någonting som
alla behöver arbeta mer med. Kanske speciellt på sociala medier där allting går så
himla snabbt. Då är det inte alltid som man
hinner tänka efter innan man delar vidare
eller skriver en kommentar, menar hon.

Framtiden för världens
bästa skolbibliotek
När vi frågar Frida vad som händer nu,
efter att de har fått den här utmärkelsen
säger hon att de inte kommer att slå sig
till ro, eller att de är färdiga. Det här är
ett pågående utvecklingsarbete och det
finns alltid saker som man kan förbättra
och göra mer av.
Till exempel skulle hon vilja utveckla samarbetet med de andra skolorna i Åkarp.
De har även ett kontinuerligt kvalitetsarbete där de arbetar med följa upp och
utvärdera sina arbetsinsatser.
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Aktivitetssamordnare med
de sociala behoven i fokus
De har samma uppdrag men
olika arbetsplatser. De ska se till att
få med hela människan på äldreboendet, demensboendet eller den
dagliga verksamheten. Deras fokus
ligger inte på det sjuka utan på det
som alla människor behöver: våra
sociala behov. Möt aktivitetssamordnarna Alma Altumbabic på
Boklundens äldreboende i Arlöv
och Caroline Malmberg som
arbetar på Harakärrsgården i Åkarp.
Totalt finns det 69 rum på Boklundens
fyra våningar och plats för lika många
boende. Alma ordnar aktiviteter för alla
som vill två gånger om dagen, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Varje tisdag åker de på utflykt. Det kan vara
överallt i hela Skåne, men de har även
varit i Köpenhamn och Helsingör. Så det
finns alltid någonting att göra för de som
bor där.

Även om en person lider
eller är sjuk så har de rätt att
ha en så bra livskvalitet som
möjligt. Ofta är vi så fokuserade på den kroppsliga biten
med sjukdomar och mediciner inom vården men vi
får inte glömma de sociala
behoven. Om en sjuk person
har ett bra socialt liv, kan
den personen ändå må bra.
Alma Altumbabic

Yrken
kommu i
nen

Alma Altumbabic är aktivitetssamordnare på Boklunden. Hon tar ofta hjälp av volontären Gun Larshag.

På Harakärrsgården i Åkarp bor det cirka
70 personer. Utöver dessa finns det även
ungefär 16 personer som också deltar i
aktiviteterna, men som bor hemma.

När boende kommer på en
aktivitet kan de bli en helt
annan person, jag märker
ofta att de blommar ut när
de lever sig in i
evenemanget.

blev så uppskattat att de åker dit i år igen.
– Vi känner både de boende och deras
anhöriga väldigt bra. Många anhöriga
tycker att det är roligt att det händer så
mycket. Ofta vill de också vara med, avslutar Caroline.
Du kan följa allting som händer på
Harakärrsgården på deras blogg:
www.burlov.se/harakarr

Caroline Malmberg

Aktiviteterna kan vara sångstund eller
högläsning. Det finns ett gym där de
tillsammans med en sjukgymnast och
arbetsterapeut tränar styrka och balans.
De anordnar tematräffar och de har en
damklubb. Danscaféet är väldigt populärt
och de har även en kör som kallar sig för
Gamla Goa Röster.

Många volontärer

Utflykter och semester

Till sin hjälp har Alma nästan 20 volontärer som hon kan ringa till när det behövs.
Åkarpsbon Gun Larshag är en av dem.
Alma kallar henne för sin högra hand
eftersom hon ställer upp så ofta och
ibland även sin vänstra hand, säger hon
medan hon skrattar.

På torsdagarna har de tillgång till bussen
och gör utflykter precis som Boklunden.
De gör även utflykter med specialbyggda
cyklar, exempelvis till domkyrkan i Lund
eller till Alnarpsparken. Under de senaste åren har de på Harakärrsgården även
åkt iväg på en veckas semester med de
boende. Förra året var de 22 boenCaroline Malmberg
de som åkte till Snogeholm, och det
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Burlövsprofilen
som vill göra gott
Patrik Bürgler Abrahamsson är
en Burlövsbo med stort engagemang och ett gott hjärta. Han jobbade som kock med eget ställe i
Lund, men bestämde sig för att
sadla om och göra något för Burlöv. Han redan hunnit med att bo i
både Arlöv, Burlövs egnahem och
Åkarp. Nu driver han företaget
Lyxmackan i kommunen men vi
träffar Patrik för hans engagemang
i Team Rynkeby - God Morgon och
deras mål att samla in pengar till
Barncancerfonden.
Under två år har han varit med i Team
Rynkeby - God Morgon för det Malmöbaserade teamet på cirka 45 cyklister. Han
drogs med i denna välgörenhetsorganisation
för att träffa engagerade människor och för
att de behövde en kock och matansvarig.
Han har alltså inte cyklat själv.
Nätverkandet är en viktig del, då han
har lärt känna människor från alla möjliga yrkesgrupper där alla vill bidra. Team
Rynkebys engagemang är nämligen så
mycket mer än att bara cykla. Det börjar
redan i september året innan med uppstart, träningsläger, planering och annat
för att kulminera i juni med cykelresan
till Paris.

Smart mat vid vägkanten
Uppdraget passar honom som handen i
handsken. Både vad gäller oförglömliga
upplevelser och utmaningen att under
mycket primitiva förhållanden fixa god
mat med ett gasolkök vid de mest oväntade ställena. Maten och vätskan ska vara
balanserad för cyklister som ska orka hålla
högt tempo i 7 dagar och 125 mil!

Nyttigare och snyggare mat
Patrik står över engagemanget i Team
Rynkeby i år, men vill gärna fortsätta medverka något annat år. Istället kommer han
att lägga sin energi på sitt nystartade företag Lyxmackan. Han tänker utveckla sitt

Patrik är engagerad i kampen mot barncancer. Han är också
deltidsbrandman och driver företaget Lyxmackan.

Att på detta sätt bidra till
forskning kring barncancer ger så mycket, det gör
gott i själen och jag träffar
så mycket engagerade och
fantastiska människor.
Patrik Bürgler Abrahamsson

koncept med fina mackor och sallader
för att bidra till bättre folkhälsa och för
att utveckla utbudet av mat i Burlöv. Nyttigt kan vara gott! Han hittade sin affärsidé efter att ha lunchat runt i kommunen
under en tid och tyckte att Burlöv behövde kompletteras med lite nyttigare och
snyggare mat helt enkelt.
Idag har han kunder i Malmö, Lund, Staffanstorp och Lomma. Och så klart i Burlöv,
som han tycker ligger så strategiskt rätt
med nära till allt. Att leverera både bästa
och snabbaste vägen är inga bekymmer
för Patrik.

Jobbet som deltidsbrandman
Patrik gör nämligen inte bara gott för
Barncancerfonden och när han fixar lyxig mat till sina kunder. Han gör även en
god samhällsinsats som deltidsbrandman.

Ungefär en natt i veckan har han beredskap. På Burlövs deltidsstation har han
cirka 20 kollegor. De rycker mest ut på
trafikolyckor och sjukvårdslarm.
– Ja, det jobbet har väl gått i arv. Farfar
var deltidsbrandman och min far också.
Det här har jag hållit på med i 26 år, så
jag hittar till varenda gata och mer därtill
i kommunen, avslutar han.

i

Burlövsprofiler

Goda krafter och starka profiler
ger energi. Patrik är bara en av
många härliga människor som bor
i Burlöv och är verksam mitt
ibland oss.
Känner du någon mer som är värd
att uppmärksammas i kommunen?
Hör gärna av dig till redaktionen
via e-post:
kommunikation@burlov.se.
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KF BESLUTADE 2019-03-25

•

Kommunfullmäktige beslöt också att
etablera paviljonger vid Tågarpskolan
motsvarande två klassrum med tillhörande ytor för grupp- och kapprum.

•

Kommunfullmäktige antog detaljplan
för Sunnanå 12:3 m.fl. väster om
Bernstorps gård.

Burlövs
Mölleförening

Nytt rökförbud från 1 juli
Från den 1 juli 2019 utökas rökförbudet. Rökförbudet omfattar rökning av tobak samt andra
produkter, exempelvis elektroniska cigaretter, vattenpipor och
annat som till användningssättet
motsvarar rökning men som inte
innehåller tobak.
Från 1 juli är rökning förbjuden
•
•
•
•
•

på uteserveringar,
vid entréer till rökfria lokaler och
andra utrymmen som allmänheten
har tillträde till,
i områden utomhus som är avsedda
att användas av den som reser med
färdmedel i inrikes kollektivtrafik,
på inhägnade platser utomhus
huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, och
på lekplatser som allmänheten har
tillträde till.

Ansvar för att
upprätthålla rökförbudet

Burlövs mölleförening håller
öppet under nedanstående
söndagar 2019.
Följ med på en guidad tur och se möllan
invändigt! Vi kör möllan och maler
mjöl om vädret tillåter.
Kaffeservering!

19 maj

12.00–16.00

2 juni

12.00–16.00

7 juli Mölledagen

11.00–16.00

4 augusti

12.00–16.00

8 september
Qulturdagen

11.00–16.00

Adress: Dalbyvägen 63 i Arlöv.

Det är du som verksamhetsutövare, ägare
eller på annan grund disponerar en yta eller
utrymme som ansvarar för att rökförbudet
efterföljs på din uteservering.

Från den 1 juli blir det bland annat
förbjudet att röka på uteserveringar.

Den som är ansvarig ska genom skyltning
tydligt informera om rökförbudet och vid
behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse röker där
rökning inte är tillåten, får denne avvisas.
Det är kommunen som utövar tillsyn
över de rökfria miljöerna.

85 procent av hushållen...
... i Burlövs kommun har bredband
via fiber. Det visar Post- och telestyrelsens årliga mobiltäckningsoch bredbandskartläggning som
släpptes i slutet av mars.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Välkomna att besöka oss!

FOTO: MOSTPHOTOS.COM

•

Kommunfullmäktige bestämde att ge
kommunstyrelsen uppdrag att påbörja
planarbete och förprojektering för en
ny F-6-skola (förskoleklass till årskurs
sex) i Kronetorpstaden.

Enligt samma rapport har ytterligare
nästan 8 procent av Burlövsborna (totalt
93,3 procent) fiber i bostadens ”absoluta
närhet”. Motsvarande siffra för Skåne och
Sverige är 87,1 respektive 88,0 procent.

Ny bredbandsstrategi
I höstas beslutade Burlövs kommunfullmäktige om en ny bredbandsstrategi.
I den sattes också målet att senast 2025
ska 100 procent av kommunens hushåll,
företag och kommunala verksamheter ha
tillgång till bredband med en hastighet av

1 Gbit/s. Genom den utbyggnad som hittills gjorts har vi alltså kommit en bra bit
på vägen. Nu återstår att hitta sätt för att
även nå de sista procenten.

Burlövs
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Här kan du rösta i valet
till Europaparlamentet
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På valdagen kommer du kunna rösta i samma vallokaler som i
riksdagsvalet i höstas. Valmyndigheten skickar ut röstkort med
posten i god tid innan valet där du kan läsa vilken vallokal som
just du ska gå till. Förtidsröstningen öppnar onsdagen den 8 maj
med följande öppettider:
Biblioteket
i Arlöv
8–12 maj
13–19 maj
20–26 maj

Måndag
12.00–18.30
12.00–18.30

Tisdag
12.00–18.30
12.00–18.30

Onsdag
12.00–18.30
12.00–18.30
12.00–18.30

Torsdag
12.00–18.30
12.00–18.30
12.00–18.30

Fredag
12.00–16.30
12.00–16.30
12.00–16.30

Lördag
10.00–13.30
10.00–13.30
10.00–13.30

Söndag
-

Möllegården
kultur Åkarp
8–12 maj
13–19 maj
20–26 maj

Måndag
-

Tisdag
12.00–15:30
12.00–15:30

Onsdag
12.00–15.30
12.00–15.30
12.00–15.30

Torsdag
12.00–19.00
12.00–19.00
12.00–19.00

Fredag
-

Lördag
12.30–15.30
12.30–15.30
12.30–15.30

Söndag
12.30–15.30
12.30–15.30
-

Arbetsmarknadsprojektet PEAK blir permanent
Burlövs kommun, Arbetsförmedlingen och Folkhögskolan Hvilan
drev under tre år ESF-projektet
PEAK. Europeiska socialfonden
(ESF) delfinansierade projektet
för att öka möjligheterna för unga
att komma i utbildning eller jobb.
2018 avslutades projektet men
arbetssättet tillämpas nu
permanent i Burlövs kommun.

er studievägledning och möjlighet för
ungdomar i åldern 15-29 år att skapa
en studieplan utifrån sina mål.

Samarbete med
Arbetsförmedlingen och
Folkhögskolan Hvilan
Det framgångsrika samarbetet med
Arbetsförmedlingen och Folkhögskolan
Hvilan fortsätter efter att ESF-projektet är
avslutat.

PEAK
Från projekt till
ordinarie verksamhet
Idag är PEAK en del av kommunens
ordinarie verksamhet inom enheten
Arbete och försörjning. PEAK erbjud-

Kulturnatt i Burlöv
I höst får Burlöv en egen kulturnatt.
– Tanken är att kulturnatten ska äga rum
den 20 september. Då hoppas vi bland
annat kunna erbjuda evenemang som till
exempel rör musik, hantverk, poesi,
teater, och måleri, säger Jim Broström
som är enhetschef på Kultur i Burlöv.

Förkortningen PEAK står för Ungas
Påverkan och Egenmakt genom Aktiv
Kraftsamling.
Läs mer www.burlov.se/peak

Violeta Costa Fréte, Burlövs kommun och
Mattias Runehammar, Folkhögskolan Hvilan
presenterar projektet på en konferens i Uppsala.

Pågatåg döps till
Charlotte Weibull
19 nya pågatåg har nu fått namn av Skånetrafiken. Tågen har döpts efter skåningar
som har gjort avtryck. Ett tåg har döpts
efter Burlövs världskändis, dockmakaren
som arbetade för att bevara allmogens
kulturarv: Charlotte Weibull.

