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Fri entré. Ingen föranmälan om inget annat
anges.

OKTOBER
14: Bokcafé ungdom - Åkarp

För alla mellan 12 och 16 år. Dalslundskolans bibliotek,
kl. 15.00. Arr: Biblioteken i Burlöv och Dalslundskolan.

14: Korgflätning – återbruk

Föranmälan senast 10/10 till kikki.korner-krakau@
burlov.se. Kursavgift 100 kr/tillfälle. Möllegården
kultur, Verkstan kl. 18.00-21.00. Arr: Kultur i Burlöv.

27: Plåtslöjd

9: Familjelördag: Korv & Jazz

28: Författarbesök: Frida Skybäck

11: Filmvisning: Ensamma i rymden

Prova på att göra något av dina gamla konservburkar. Föranmälan senast 24/10 till kikki.korner-krakau@burlov.se. Kursavgift 100 kr. Möllegården
kultur, Verkstan kl. 12.00-16.00.
Frida Skybäck är aktuell med ”Bokcirkeln vid världens
ände”. Fri entré! Föranmälan: 040-625 62 74 eller
bibliotek.arlov@burlov.se. Arlövs bibliotek, kl. 18.00.

"Jazza med Mimi" - röstlek för familj med barn från
1 år. Fri entré! Det bjuds på korv & saft. Möllegården kultur, kl. 14.00. Arr: Kultur i Burlöv och Unga
Musik i Syd.
Från 7 år. Åkarps bibliotek, kl. 15.00. Arr:
Biblioteken i Burlöv.

15: Pop-up bibliotek på Burlövsbadet

Burlövsbadet, kl. 11.00-12.00. Arr: Biblioteken i
Burlöv och Burlövsbadet.

15: Tisdagsateljén

Från filmen Ensamma i rymden. Foto: Nice Drama Ab.

Möllegården kultur, Verkstan kl. 16.00-20.00. Drop
in till kl. 18.00. Arr: Kultur i Burlöv.

17: Pop-up bibliotek på fritidsgården i Arlöv

Vårboskolans fritidsgård, kl. 15.00-16.00. Arr: Biblioteken i Burlöv och Ungdomsgruppen.

16: Vernissage ”PLAST”

Med elever från Humlemadskolan och Dalslundskolan som har deltagit i projektet. Möllegården
kultur, kl. 09.30 – 11.30. Arr: Kultur i Burlöv.

17: Kulturtorsdag - föreläsning om Hilda
Nilsson, änglamakerskan

I början på 1900-talet levde Hilda Nilsson. Skräckhistorierna om kvinnan som tog hand om och dödade
fosterbarn är många. Camilla Bergvall föreläser. Möllegården kultur kl. 19.00 (kaféet serverar mat & kaffe
från kl. 17.30). Mat bokas via info@segersmat.se.

20: Grafikkurs – monotypier

Föranmälan senast 17/10 till kikki.korner-krakau@
burlov.se. Kursavgift 100 kr. Möllegården kultur,
Verkstan kl. 12.00-16.00. Arr: Kultur i Burlöv.

21: Flykten genom Berlin – Karin Westin Tikkanen
Föreläsning om de många svenska studenter som
hjälpte hundratals östtyskar att fly till väst under
åren 1961–1963. Fri entré! Föranmälan: bibliotek.
akarp@burlov.se eller 040-625 66 76. Åkarps bibliotek kl. 19.00. Arr: Biblioteken i Burlöv.

Språkcafé på onsdagar, på Arlövs bibliotek!
Frida Skybäck

28: Skrivarworkshop med Frida Skybäck

Kl. 10.00-12.00 Skriv spökhistorier!
Fika ingår! Ålder: 8-11 år.
Kl. 14.00-16.00 Skriv fantasy och skräck!
Ålder: 12-16 år. Båda workshoparna är gratis, men
antalet platser är begränsat! Fri entré! Föranmälan:
040-625 62 74 eller bibliotek.arlov@burlov.se

28 och 29: Gör ditt eget bokomslag!

Föranmälan till biblioteket. Åkarps bibliotek 28 oktober kl. 09.00– 12.00. Arlövs bibliotek 29 oktober
kl. 09.00–12.00.

30: Musik av unga artister från Burlöv

Unga talanger uppträder med egna och kända låtar.
Vill du uppträda? Skriv till bibliotek.arlov@burlov.se
eller ring Ungdomsgruppen: 040-625 63 84. Begränsat
antal platser, först till kvarn! Arlövs bibliotek, kl. 17.0018.30. Arr: Biblioteken i Burlöv och Ungdomsgruppen.

NOVEMBER

Möllegården kultur, Verkstan kl. 16.00-20.00. Drop
in till kl. 18.00. Arr: Kultur i Burlöv.

23: GarnGille i Arlöv

Arlövs bibliotek kl. 17.00-19.00. Arr: Biblioteken i
Burlöv och Hemslöjden Malmöhus.

Temastart plåtslöjd. Möllegården kultur, Verkstan
kl. 16.00-20.00. Drop in till kl. 18.00.
För alla mellan 12 och 16 år. Vårboskolans bibliotek, kl.
14.00. Arr: Biblioteken i Burlöv och Vårboskolan.

6: GarnGille i Arlöv

Arlövs bibliotek kl. 17.00-19.00. Arr: Biblioteken i
Burlöv och Hemslöjden Malmöhus.

7: Kulturtorsdag: Bonnie & Taylor
26: BARNENS LÖRDAG PÅ BIBLIOTEKET
11.00 Barnteater: En stackars liten haj.
Det var en gång en pojke som älskade att
bada. Han skulle nog ha badat varje dag om
han inte vore så väldigt rädd för hajar… En
föreställning om rädsla och hur man kan
övervinna den. Med Obanteatern, efter en bok
av Mårten Sandén och Per Gustavsson. För
barn från 4 år. Skapa hajar och andra havsdjur.
Pyssel pågår i biblioteket under dagen!
Fri entré! Föranmälan: 040-625 62
74 eller bibliotek.arlov@burlov.
se. Allt på Arlövs bibliotek.

Burlövs

kommun

Höstlovsprogrammet finns på burlov.se
Följ oss på Facebook!
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

5: Tisdagsateljén

6: Bokcafé ungdom - Arlöv

22: Tisdagsateljén

Alla är välkomna till Arlövs bibliotek för att fika och
prata på lätt svenska. Vi bjuder på fika! Mer info:
040-625 62 74. Onsdagar kl. 14.30-16.00, från 28
augusti till 18 december.

Traditionell och nyskriven Country & Bluegrass.
Mat bokas via info@segersmat.se. Möllegården
kultur, kl. 19.00 (kaféet serverar mat & kaffe från
kl. 17.30).

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?
8 september – 13 oktober.

PLAST

En utställning där unga från Burlöv har
utforskat plasten som material tillsammans
med konstnär Jan Marius Kiøsterud och Li
& Lo Kultur. 16 oktober – 10 november.

Charlotte Weibull – Sveriges enda
folklivskonstnär
Weibullrummet.
Bonnie & Taylor

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

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. 6 den 11 oktober
nr. 7 den 12 november
nr. 8 den 13 december
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Planerna för andra etappen
av Kronetorpstaden

Området som det nu planeras för ligger
söder om det nybyggda området, mellan
Kronetorpsvägen och nuvarande bebyggelse. Det planeras för en kvartersstad
där gatorna ändrar riktning jämfört med
den nuvarande bebyggelsen. De nya
husen kommer istället ligga längs med
Kronetorpsvägen.
Planarkitekt Kerstin Torseke Hulthén har
arbetat med detaljplanen för området.
Hon säger att det kommer bli fyra kringbyggda kvarter som är mellan fyra och sju
våningar höga, med indragna takvåningar. Det blir punkthus mot skogen och en
sikttriangel som är öppen för att behålla
sikten från Kronetorps gård till Kronetorps
mölla. Kerstin pratar också om att behålla den kulturhistoriska kontakten med
odlingslandskapet och Kronetorps gård.

FOTOCOLLAGE: MALIN HEDIN FÖR KRONETORPS PARK AB

Nu planeras det för Kronetorpstadens andra etapp som kommer
innehålla 500–600 lägenheter, lokaler för verksamheter och parkeringsplatser. Om cirka två år kan entreprenören, Kronetorp Park AB, sätta
spaden i marken för att börja bygga
de nya fastigheterna*. Företaget
bygger just nu cirka 400 lägenheter
i den första etappen. Inflyttningen
pågår successivt sedan ett och ett
halvt år tillbaka.
Skiss för hur andra etappen av utbyggnaden av Kronetorpstaden kommer att se ut.

Förutom bostäder även förskola,
kontor och parkeringshus
I detaljområdets norra del, närmast parken,
planeras det för en förskola med totalt
sex avdelningar för sammanlagt 120 barn.
I skrivande stund är det inte klart om det
blir en kommunal eller privat förskola.
I detaljområdets östra del planeras ett
landmärke på 14 våningar där tanken är
att det ska vara verksamheter av något
slag. Byggnaden ska vara ett landmärke
mot motorvägen, den ska sticka upp över
skogen och synas, fortsätter Kerstin.

Har du parkering i källaren till varje hus, så betalar du parkeringsavgiften i
lägenhetens hyra och det
är ganska dyrt. Men om
det finns separata p-platser i parkeringshus kan du
välja om du vill ha parkeringsplats eller inte.
Bostäderna är placerade på kort avstånd till
stationen så att de boende får nära till kollektivtrafiken. För dem som har en arbetsplats i området och måste köra bil till jobbet
finns möjlighet att hyra en p-plats i parkeringshuset.

Olika varianter av bullerskydd
Det krävs bullerskydd både mot Kronetorpsvägen och motorvägen, därför är
det planerat för parkeringshus och kon-

tor närmast Kronetorpsvägen. Tanken är
att dessa byggnader ska dämpa bullret in
mot bostäderna som kommer att placeras innanför.
– Genom att bygga i kringbyggda kvarter
skyddar husen mot buller inne på gårdarna, menar Kerstin. Den nuvarande bullervallen mot motorvägen kommer att
förlängas och delvis kompletteras med
bullerskärmar. Skogen som finns mellan
bostadsområdet och motorvägen räcker
inte som bullerskydd, konstaterar hon.
Husen varierar i takhöjd så att solen strålar in till lägenheterna och gårdarna. Därför är det lägre byggnader på sydsidan
och högre på norra. Det ska finnas en
variation och omsorg i byggnaderna och
gärna en grundton så att de boende känner igen sig när de kommer hem.
– Det ska vara moderna hus i skånsk tradition, och med det menar jag tegel med putsad fasad. Och gärna med gröna tak och
mycket grönska i övrigt, avslutar Kerstin.
* Förutsatt att detaljplanen vinner laga kraft och
inte blir överklagad.

Kronetorpstaden
Det nya Burlövsbadet börjar byggas i höst och ska vara klart i början
av 2022. Nästa projekt är den nya
F-6 skolan (förskole- till sjätteklass)
som ska byggas i området.
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KIOSK: Vardagsmotion och
social kunskap får barn att må bra
På Humlemadskolan startade i år
en satsning för att aktivera tjejer
som går i tredje till sjunde klass.
De träffas en gång i veckan och
får lära sig självförsvar. Träningen är en del av ett större koncept
som går ut på att lära barn om en
aktivare livsstil, ge dem en ökad
medvetenhet om sig själva och
hur de som personer fungerar i
större grupper.
Konceptet heter KIOSK och står för KFUM*,
Idrott och Social Kunskap. Det startade i
Malmö för femton år sedan. Effekterna det
hade på barnen blev så lyckade att dåvarande Malmö högskola hörde av sig för att
skriva en rapport om projektet. Rapporten
blev till en bok och för två år sedan blev
de uppmärksammade av kronprinsessparet Viktoria och Daniel.

Alla kan inte spela fotboll och bli Zlatan. Grunden för verksamheten är
att få barnen att må bra,
att ge dem nycklarna till ett
hälsosammare liv och lära
dem undvika dåliga miljöer och destruktiva livsstilar.
Självförsvar för tjejer i Arlöv
På Humlemadskolan startade de i våras
att lära ut självförsvar för tjejer. Fokus ligger inte på att slåss utan på att undvika hot
och konflikter. De arbetar bland annat med
kroppsspråk och hur de kan tänka och agera i hotfulla situationer. Ett av målen är att
tjejerna ska få modet att säga ifrån när det
behövs, att säga nej, stopp och lägg av!
Samtidigt lär de sig tekniker att med minsta möjliga ansträngning komma loss om
någon kopplar ett grepp på dem, så att de
ska kunna ta sig därifrån och skaffa hjälp.
Efter några träningsomgångar växer det
fram respekt mellan tjejerna som är med.

Idrotten ska inte vara målet utan verktyget för att nå målen som är hälsa, träffa kompisar och
inte hamna på drift i samhället, säger Tommy Karlsson - en av ledarna för KIOSK.

Empati, självkännedom
och samarbete
Verksamheten ser sig inte som en konkurrent till skolan utan snarare som ett komplement. Ett av målen är att se sin egen
roll i en händelse. Barn säger ofta att ”det
var inte jag” eller ”det var inte bara jag”.
Därför jobbar de mycket med grupperingar och att det enskilda barnet ska få plats
i gruppen, oavsett hur det barnet är som
person.
– Barnen behöver träna sig i social kunskap. Hur de ska sköta och uppföra sig,
säger Tommy Karlsson, en av ledarna i
KIOSK. Konsekvenser för barn är ofta kortsiktiga och det är vårt ansvar som vuxna att
lära dem tänka mer långsiktigt. Därför lär vi
barnen om empati, självkännedom och
samarbete, fortsätter han.

Den viktiga vardagsmotionen
Det är viktigt med motion och att röra på
sig. Men det behöver inte vara i organiserad form, menar Tommy. Den dagliga
rörelsen kan vara lika bra. Till exempel att ta
trapporna istället för hissen, att leka tafatt
eller något bollspel på rasterna. Tommy
tycker också att det är viktigt med skärmtid, att föräldrar är noga med att skolan
går först, att man sätter sig ner och gör
läxorna innan barnen plockar fram sina
skärmar.

Föreningslivet fungerar inte för alla
Många barn kommer inte in i föreningslivet och det kan bero på olika saker. Det
kan vara dyrt med utrustning och avgifter, alla har inte tillgång till bil så att de kan
skjutsa sina barn till aktiviteterna. Samtidigt menar Tommy att samhället har förändrats mycket sedan han själv var ung. Då
kunde man cykla kors och tvärs genom staden för att ta sig till sin aktivitet, men idag
vill inte föräldrarna släppa iväg sina barn
på det sättet. Samhället har blivit hårdare,
kriminaliteten värre och det finns en större
oro idag. Det finns också andra aspekter,
som att en del barn som kommer hem från
skolan inte går utanför dörren förrän det är
dags för nästa skoldag, avslutar han.

Fakta: KIOSK
Målgruppen är tjejer i årskurs 3–7.
Malmö stad och Burlövs kommun
är med och finansierar, men KIOSK
söker medel från olika fonder,
Region Skåne med flera.
Skulle det vara intressant för ditt
barn att vara med? Kontakta
Tommy Karlsson på e-post:
tommy.karlsson@kfumkiosk.se.
För övriga frågor om KIOSK,
kontakta Lars Antin på e-post:
lars.antin@kfumkiosk.se
*Kristlig Förening för Unga Människor
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Hon ska kvalitetssäkra
lärandet för nyanlända
Det pågår en ständig utveckling i
Burlöv för att nå högre kvalitet och
bättre resultat vilket gör att det
ibland tillkommer nya jobb som
inte tidigare har funnits.
Sandra Pilemalm har ett av de
jobben. Hennes titel är samordnare
för nyanländas lärande.

Skolverket driver ett nationellt projekt,
som ska stärka kvaliteten i utbildningen
för nyanlända elever. Burlöv är en av deltagarna i projektet. Sandra tillträdde sin
tjänst i augusti och hon har nu fullt upp
med att vara ute i klasser, träffa rektorer, modersmålslärare, förskolelärare och
lärare som tillsammans med många andra
jobbar med systematiskt kvalitetsarbete i
skolan.

I samklang med forskningen
I Burlöv får nyanlända elever en god start
på sina studier. De tas emot i en mindre
grupp och många fortsätter sedan sina
studier i förberedelseklasser. Detta är
något som lyfts fram som positivt i forskning. Maximal tid som de nyanlända eleverna får vara i en förberedelseklass är två
år men i Burlöv är vi duktiga på att snabbt
ge eleverna möjlighet att byta grupper
om de kan hänga med i undervisningen.
Något som forskningen också understryker som viktigt om eleverna ska lyckas bra
i skolan.

Upparbetat system på plats
Vi har en välkomnande och väl fungerande introduktion. Under sex till åtta veckor
blir eleverna först bekanta med det svenska skolsystemet och samtidigt kartläggs
deras tidigare skolbakgrund och kunskaper. Därefter placeras en del elever i förberedelseklasser och andra i skolornas
ordinarie klasser. Sandra menar att det är
mycket positivt att eleverna inte placeras
ut direkt i klasserna, systemet är välutvecklat och genomtänkt.

När Sandra ska förklara vad hon
jobbar med och vad hennes
uppdrag är, så blir det mycket facktermer. För en person utanför skolvärlden
låter det nästan obegripligt. Hur förklarar
hon uttrycket ”stödjande lärmiljöer”?

Yrken
kommu i
nen

– Det innebär att vi
har stöttande strukturer i klassrummet
och i planeringen av
undervisningen, det
kan vara genom att
använda bilder, ordlistor och hjälp på elevens
modersmål.

Att ta emot barn från
andra länder till skolan är inget nytt för Burlöv, säger Sandra, och det
märks att man byggt upp
en organisation kring detta som andra kommuner
kan lära sig mycket av.
Digitala hjälpmedel används också för att
utöka ordförråd och förståelse. Som exempel nämner hon att i många ämnen kan
eleven ta del av undervisningen både på
svenska och sitt modersmål i form av korta filmer. På så vis ökas kunskaperna både
i svenska och det aktuella ämnet t.ex.
historia eller fysik.

sagt redan stor erfarenhet och vana vid
att arbeta med elever med olika språk
och bakgrund.
– Det märktes direkt när jag kom hit. Det
ger inspiration men ställer givetvis också
krav på mig!
Sedan vill hon lyfta fram att det främsta
målet är att eleverna ska lyckas ännu bättre
i skolan och kunna uppfylla sina drömmar.
De nyanlända barnen har många drömmar
och uppskattar skolan och möjligheten att få
gå i skolan, ofta mer än den som är född i
Sverige.

Målet är att lyckas med skolarbetet
Sandra har tidigare arbetat som förstelärare i fem år i en annan kommun. Hon
kommer som samordnare för nyanländas
lärande att ha möjlighet att påverka organisation och struktur. Det ser hon som en
härlig utmaning; att få vara med i ett förändringsarbete för en hel kommuns skolverksamhet. Först ska hon analysera tillsammans med kollegor och sedan föreslå förändringar som utvecklar lärmiljöerna till att bli ännu bättre. Burlöv har som

Nyanländas lärande
Du räknas som nyanländ i fyra år
från det att du börjat skolan i
Sverige.
I Burlöv finns cirka 200 nyanlända
barn och ungdomar inom grundskolan och gymnasiet.
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KF BESLUTADE 2019-09-16

•

Kommunfullmäktige (KF) beslutade
att utse Lisa Fritzin (L) till ordförande
i miljö- och byggnämnden. Den tidigare ordföranden Anders Brännström
(L) har avsagt sig sin post.

•

KF utsåg också vilka politker som ska
tjänstgöra som nämndemän i Malmö
tingsrätt för perioden 2020-01-01 till
och med 2023-12-31.

•

KF beslöt också tillstyrka att Burlövs
Bostäder AB fullföljer påbörjad upphandling för projektstart av byggnation av 96 lägenheter vid Strandgatan/Vintergatan i Arlöv. Arbetet
är beroende av att en detaljplan för
området vinner laga kraft inom två år.

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

Informationskväll
om solceller

Få bra tips och information om solceller
och träffa lokala solcellsinstallatörer.

Risken att bli påkörd och dödad
av en bil är tre gånger så stor i
mörker som i dagsljus. Redan i
skymningen ökar risken. Att bära
reflexer är ett enkelt och billigt
sätt att minska risken. Gatubelysning innebär att du ser bilarna men syns du i höstrusket?
Gatubelysning garanterar
inte att du syns
Reflexer behövs även i städer och tätorter där det finns gatubelysning. Ljuset
från belysningen räcker nämligen inte för
att du ska synas. De flesta mörkerolyckor
där gående dödas eller skadas sker i tättbebyggda områden där gatubelysningen
är tänd. Gatubelysningen gör att du själv
ser, men det innebär inte att du syns. Det
mänskliga ögat är anpassat för dagsljus
och synförmågan försämras kraftigt i mörker. Framförallt blir det svårt att urskilja
kontraster, särskilt om man blir bländad.

Program
•
•
•
•

Kaffe serveras.
Introduktion: Energi- och klimatrådgivare Meaza Yohannes.
Egen solel—från idé till verklighet.
Lars Ivarsson, solcellsspecialist.
Frågestund och mingel med lokala
installatörer.

•

•
•

Arrangeras av energi-och klimatrådgivaren
i Burlövs kommun.
•

Reflexerna syns bäst när de sitter lågt och är i rörelse. Långt
ner på ben och armar är bästa
placeringen.
Flytta över reflexen från sommar- till vinterjackan!
När du köper cykel, kontrollera
med försäljaren att reflexerna
är godkända och rätt placerade. Tyvärr händer det att cyklar säljs med dåliga reflexer.
Passa också på att köpa cykelbelysning fram och bak om det
inte redan ingår.
Fråga efter reflexer till hundar
och hästar i din zoobutik.

Med reflexer syns du när du går över
gatan. Du syns också på långt håll när du
står vid en busshållplats.

Ge bilföraren en chans
Med reflex syns du på ungefär 125 meters
håll i mörker om du möter en bil med
halvljuset påslaget. Det gör att föraren har
god tid på sig att sakta in eller stanna, om
det skulle behövas. Om du inte har reflexer
och har mörka kläder ser inte bilföraren
dig förrän bilen är 20-30 meter från dig.

Cykeln ska synas
Om du cyklar när det är mörkt, måste
cykeln enligt lag ha både belysning och
reflexer. Reflexen fram ska vara vit, reflexen
bak ska vara röd. Reflexerna åt sidan ska
vara orangegula eller vita. Det är lämpligt att reflexerna sitter i ekrarna. Var
noga med att reflexer i ekrarna sitter fast
ordentligt!
Strålkastaren eller lyktan som är riktad
framåt ska ge fast vitt eller gult ljus. Baklyktan ska ge rött ljus. Var femte kollision
mellan motorfordon och cykel sker i mörker. En vanlig olycka är att cyklisten blir
påkörd bakifrån.

FOTO: RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Tisdagen den 22 oktober, kl. 18.00–
20.00 på Arlövs bibliotek. Kostnadsfritt.
Anmäl dig på telefon: 0410–73 41 37
eller e-post: energiradgivning@burlov.se
senast den 21 oktober.

TIPS

Även på belysta gator blir kontrasterna
sämre, och därför får bilförarna svårare
att upptäcka fotgängare.

Burlövs
tidningen

Nu börjar trygghetsvärdarna sitt arbete
Kommunfullmäktige har fattat
beslut om att införa trygghetsvärdar i Burlöv för att öka den upplevda tryggheten i kommunen. Två
trygghetsvärdar arbetar sedan i
somras och ytterligare två kommer att anställas under hösten.

mycket nära samarbete med polisen,
räddningstjänsten samt vaktbolag som
har uppdrag i kommunen. Vi blir en extra
länk mellan medborgarna och andra som
jobbar för trygghet i samhället. Internt
kommer vi att jobba mycket nära ungdomsgruppen och kollegor inom socialförvaltningen.

Verksamhet under uppbyggnad

Kan man beställa att ni ska komma
till en plats eller ett arrangemang?

Maria och Max är anställda av Burlövs
kommun som trygghetsvärdar sedan i
somras. Nu byggs verksamheten upp för
att kunna ge service till kommunens medborgare i trygghetsfrågor. Liknande funktion finns sedan tidigare i Lomma och Vellinge. Maria och Max har träffat de kommunerna för att se hur de jobbar och för
att hitta vilket arbetssätt som är mest
lämpligt för Burlöv. Fyra trygghetsvärdar
ska jobba i Burlöv.

Hur kommer medborgarna
märka att ni jobbar i Burlöv?
Vi kommer att jobba företrädesvis eftermiddagar, kvällar och helger. Vi kommer
att röra oss i hela kommunen, ofta till fots,
i såväl Arlöv som Åkarp. Vi vill träffa medborgare i alla åldrar!
Vi vet att det finns platser där människor
känner sig otrygga. Där kommer vi givetvis finnas mycket för att skapa trygghet.

Trygghetsvärd/trygghetssamordnare Max
Manlander

Stationsområdet är ett sådant område
där många känner lite osäkerhet när man
ska hem på kvällen. Senare i höst får vi
en bil som kommer vara tydligt uppmärkt
med "Trygghetsvärd" och våra kontaktuppgifter. Ytterligare två trygghetsvärdar
anställs senare i år.

Är trygghetsvärdar detsamma
som ordningsvakter?
Nej, vårt uppdrag är enbart att vara kommunens ögon och öron i utemiljön. Händer något är det inte vårt uppdrag att
ingripa. Men vi kommer givetvis ha ett

Nej, inte direkt beställa oss och vår service. Men ge oss gärna information om
något är på gång! Det går både att skicka
e-post och ringa till oss. Dagtid går det
också att nå oss via medborgarservice.
Vi vill gärna veta om det är fester, ungdomsaktiveter eller arrangemang på
gång, där vår service kan behövas. Bjud
gärna in oss till föreningsträffar, möten i
bostadsrättsföreningar eller liknande.

Kontakta trygghetsvärdarna
E-post: trygg@burlov.se
Tfn: 040-625 63 77

Industrinatten 22 oktober
Elever i nionde klass och gymnasieelever står inför viktiga framtidsval.
Industrinatten vill vara en ögonöppnare och visa den fantastiska bredd
av yrkesvägar som industrin erbjuder. Svensk industri behöver ungdomarna, och ungdomarna behöver
få möjlighet att själva skapa sig en
bild av modern svensk industri, för
att sedan kunna göra kloka studieoch yrkesval.

Industriföretagen möter sina
framtida medarbetare

Burlöv är en av de tolv kommunerna i
MalmöLundregionen som engagerat sig i
årets Industrinatt för att stimulera ett ökat
utbyte mellan skola och näringsliv. Företaget Carbonia på Bernstorp är ett av årets
Industrinattsföretag.

Läs mer om industrinatten på:
www.iucsyd.se

Industrinatten är ett stort årligt arrangemang där hundratals ungdomar får möjlighet att upptäcka en värld av ny teknik,
innovation och spännande industri. Engagerade industriföretag öppnar sina dörrar,
visar upp sin verksamhet och får träffa framtidens medarbetare – våra ungdomar.
Industrinatten 2019 är ett initiativ av IUC
Syd, MalmöLundregionen och flera olika
stiftelser och partners.

Industrinatten 22/10
Var: Slagthuset i Malmö, och industriföretag i MalmöLundregionen
När: 22/10, cirka 11.30 – 16.15,
studiebesöksturer i olika omgångar.
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