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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 2021
nr 2 den 22 april
nr 3 den 2 september
nr 4  den 28 oktober

Agenda, nyhetsbrev och Facebook

Agendan som brukade vara på den här sidan hittar du numera digitalt på: www.burlov.se/event
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 våra evenemang om du söker på Möllegården kultur och på Biblioteken i Burlöv!
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Bild på omslaget: Liam Erdal, elevkoordinator på Dalslundskolan i Åkarp

Avfallsplanen inte bara är en plan för att ta 
hand om avfall utan ska också beskriva hur 
avfall ska förebyggas och hur resurser ska tas 
om hand i ett kretslopp innan det blir avfall. 
Därför kallas den för en kretsloppsplan.

Kretsloppsplanen innehåller bland annat 
mål och åtgärder för att minska avfallets 
miljöpåverkan och syftet är att sätta rikt-
ningen för arbetet med avfall under de 
kommande tio åren.

Kretsloppsplanens fyra delområden:
1. Förebygga avfall. En stor del av mil-

jöbelastningen sker när produkter 
tillverkas. Att förebygga avfallet ger 
de största vinsterna för både miljö 
och ekonomi. Exempel på att före-
bygga är att hyra, låna eller dela istäl-
let för att köpa eget.

2. Effektiv återanvändning. Mycket av 
det som används idag används under 
kort tid. Genom att på olika sätt möj-
liggöra återbruk ökas livslängden 
på produkter och förbrukningen av 
energi– och naturresurser minskar.

3. Minskat spill. Mycket spill beror på 
att återvinningsbara material sorte-

ras fel och förbränns som restavfall 
eller genom nedskräpning.

4. Förtroende och samverkan. Många 
olika aktörer ska samverka för att 
uppnå resultat.

"Från upphandling till avfall"
Ett exempel på hur vi arbetar för en kli-
matneutral kommun är måltidsenheten, 
som sedan flera år arbetar aktivt med att 
vara en förebild inom miljöområdet. Ola 
Moberg är måltidschef i Burlöv:

– Vi tar ansvar för hela kretsloppet från 
upphandling till avfall. I upphandlingar 
ställer vi krav som till viss del är högre är 
upphandlingsmyndighetens riktlinjer på 
både djurhållning och odling av vegetabi-
liska livsmedel. Vi ställer även krav i upp-
handlingar på att minska användningen av 
plast och wellpapp i förpackningarna. 

Ola fortsätter med att berätta att de idag 
i så stor utsträckning som möjligt använ-
der ett retursystem med plastbackar som 
kan användas tusentals gånger. De ställer 
även krav på minskade transporter och 
att de fordon som transporterar råvaror-
na till oss är rätt miljöklassade.

– I köken försöker vi tänka på att spara 
vatten och energi. Vi låter inte kranen rin-
na och sätter inte på våra köksmaskiner 
förrän vi ska använda dem. Vi mäter var-
je dag vårt svinn och ser att det blir bätt-
re och bättre. Vi har en utbredd källsor-
tering där matavfall blir till biogas och vi 
återvinner glas, metall, plast, wellpapp 
med mera. I köken använder vi miljömärk-
ta rengöringsmedel och bidrar även här 
till en hållbarare miljö.

Ny kretsloppsplan ska bidra 
till klimatneutralt Burlöv
Enligt miljöbalken ska alla kom-
muner ha en renhållningsord-
ning, som består av avfallsplan 
och föreskrifter. Nyligen besluta-
de kommunen om en ny plan för 
hur vi ska arbeta för att minska 
avfallets miljöpåverkan under de 
kommande tio åren.

VA SYD har ansvarat för att ta fram kretsloppsplanen men ansvaret för att arbeta mot planens 
mål och åtgärder är ett gemensamt arbete för kommunens verksamheter och för andra aktörer 
som är aktiva inom kommunen. Kretsloppsplanen gäller från och med den 15 februari 2021.
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Ett projekt för ökad integration
Tjänsten som integrationspedagog är en 
viktig del i projektet SpråkBoost. Projek-
tet har som mål att motverka utanförskap 
i kommunen och samtidigt öka språkkun-
skaperna och självförsörjningen för de 
deltagande individerna. SpråkBoost är 
finansierat av Länsstyrelsen Skåne och 
genomförs under 2021.

- Vi måste jobba med integration i flera 
olika spår, säger Marcus och fortsätter: 
Det handlar dels om att stötta människor 
som kommer hit från andra länder men 
även de som är födda här. 

Han har tidigare erfarenhet som SFI-lä-
rare, studievägledare och elevcoach på 
Komvux, men jobbar nu med mer uppsö-
kande verksamhet. Hans mål är att hitta 
och nå ut till de personer som på grund av 
olika anledningar har svårigheter att finna 
en plats i samhället. 

Deltar i föräldraträffar
På måndagar och fredagar deltar Marcus i 
SpråkBoost för föräldralediga i samarbete 
med öppna förskolan på Familjecentralen 
Samovaren. För närvarande träffas föräld-
rar och barn på närliggande Rusthållare-
vägens lekplats för att umgås utomhus, på 
ett smittsäkert sätt. Förutom Marcus finns 
där även förskolelärare och en socionom. 
På träffarna har deltagarna möjlighet att 
få information om det svenska skolsyste-
met. De kan även få tips och stöttning i 
form av studie- och yrkesvägledning.

– Många nyanlända får stöd av vänner 
och släkt när de flyttar hit, men långt ifrån 
alla har den typen av nätverk att ta hjälp 
av, förklarar Marcus och fortsätter: Det 
finns de som inte känner till SFI (Svenska 
För Invandrare). Vissa vet inte vad deras 
utbildning från ursprungslandet motsva-
rar i Sverige. Jag hjälper till med att infor-
mera och visa hur de kan gå vidare.

Fortsatt integrationsarbete
Eftersom träffarna med öppna förskolan 
har skett utomhus hoppas Marcus nu på 
bättre väder. 

– Det får gärna bli lite varmare och min-
dre regnigt, skrattar han och berättar om 
framtidsplanerna för projektet. Förut-
om träffarna med föräldralediga kommer 
jag även undervisa i nybörjarsvenska på 
Familjecentralen Samovaren. 

En stor del av rollen som integrationspe-
dagog består i att skapa ett brett nätverk. 
Marcus jobbar bland annat för att i fram-
tiden ha ett utökat samarbete med fören-
ingslivet i Burlöv.

Träffarna på Samovaren ger kommunen 
en chans att identifiera personer som 
behöver integrationsstöd, och hjälpa dem 
med att komma i kontakt med rätt perso-
ner och institutioner. På sikt hoppas man 
kunna se effekter i form av bland annat: 
högre grad av självförsörjning, ökad 
genomströmningstakt vid SFI och större 
möjligheter för fortsatt språkutbildning 
för föräldralediga.

Marcus ger föräldra- 
lediga en SpråkBoost
På Komvux jobbar sedan janua-
ri en integrationspedagog – en 
tjänst som kom till för att mins-
ka utanförskap och segregation 
i kommunen. Genom att skapa 
möten med medborgare hopp-
as Marcus Bergquist kunna hjälpa 
människor att känna större sam-
hörighet och lättare integreras i 
samhället. 

SpråkBoost

För mer information om Språk-
Boost för föräldralediga och infor-
mation om aktuella tider och  
platser:
 
www.burlov.se/sprakboost

Milott Nettelgård, förskolelärare på Öppna förskolan på Familjecentralen Samovaren  
tillsammans med Marcus Bergquist.

Sporter och andra fören-
ingsaktiviteter är oerhört 
viktiga i integrationsar-
betet. Om människor hit-
tar ett sammanhang och 
engagerar sig i någonting 
hjälper det något enormt.
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Hur kan ni stänga E6 mitt i en 
pandemi? Finns det inte en risk 
att fler reser med tåg och buss 
vilket kan öka smittspridningen?
Avstängningen av E6 är planerad och 
samordnad med andra stora väg- och 
järnvägsprojekt i både Sverige och övriga 
Europa sedan lång tid tillbaka. Att flytta 
fram avstängningen skulle medföra stora 
kostnader, påverka flera infrastrukturpro-
jekt i Sverige och norra Europa och för-
sena själva fyrspårsprojektet med flera år.

Skånetrafiken kommer att förstärka vissa 
tåglinjer och sätta in extra bussar under 
avstängningen för att undvika trängsel 
för de som behöver resa kollektivt. Pre-
cis som vanligt i den här pandemin är det 
viktigt att vi lyssnar på och följer Folkhäl-
somyndighetens rekommendationer.

Varför inte stänga E6:an under 
sommaren då det är färre pendlare?
När vi stänger E6 måste vi vara säkra på 
att det inte är några planerade störningar 
i tågtrafiken och i övriga vägnätet efter-
som ett alternativ under avstängningen är 
andra vägar eller andra färdsätt, till exem-
pel tåget. 

När vi planerat avstängningen har vi ock-
så tagit hänsyn till projektets tidplan och 
andra byggaktiviteterna i projektet. Vi vill 
genomföra brobygget och lanseringen av 
bron så tidigt som möjligt för att inte för-
sena andra delar i projektet. 

Vi hoppas att så många som möjligt ska 
kunna planera sitt resande, arbeta hem-
ma om det går, och på så sätt minska 
antalet bilar på vägarna.

Sätter Skånetrafiken in extratåg 
vid avstängningen av E6/E20?
Skånetrafiken kommer att förstärka vis-
sa tåglinjer under avstängningen, för att 
undvika trängsel för de som behöver resa 
kollektivt. På de ordinarie tåglinjerna finns 
god kapacitet och sedan december 2020 
kör Pågatåg på Lommabanan vilket inne-
bär förbättrade pendlarmöjligheter på 
sträckan Helsingborg-Malmö via Kävlinge, 
Furulund och Lomma.

Tågstopp 28 augusti till 6 september
Stoppet innebar att all tågtrafik norrifrån 
stannar och vänder i Lund, nästan all tra-
fik från söder stannar vid Malmö C. Und-
antagen är Pågatåg från Ystad och Trel-
leborg som kommer att köra till Burlöv, 

Åkarp och Hjärup där de vänder. Ett annat 
undantag är en del godstrafik, något natt -
tåg och de Pågatåg som körs på Lomma-
banan mellan Malmö och Kävlinge/Hel-
singborg. Skånetrafikens sätter in ersätt-
ningsbussar på sträckan Malmö-Lund och 
sträckan Hjärup-Lund.

Läs mer på: www.trafikverket.se/fyrsparet 
och www.skanetrafiken.se

Trafikplats Alnarp stängs av 
i maj och tågstopp i augusti
Som vi tidigare har skrivit om 
i Burlövstidningen bygger Tra-
fikverket om trafikplats Alnarp 
norr om Malmö. E6/E20 stängs 
därför av 13–30 maj och trafiken 
leds om på andra vägar. I slutet 
av augusti blir det ytterligare en 
stor trafikstörning på grund av ett 
planerat tågstopp mellan Malmö 
(Hjärup) och Lund. Inför avstäng-
ningarna passade vi på att ställa 
några frågor till Trafikverket.
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Omledning E6 norrgående

Omledning E6 södergående

Omledning E6, in och ut ur Malmö, 
norr om avstängningen

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Fyrspåret Malmö-Lund

För att minska störningar, öka kapa-
citeten på järnvägen och minska 
buller, bygger Trafikverket ut järn-
vägen från två till fyra spår mellan 
Lund och Arlöv.
Med fyra spår mellan Malmö och 
Lund minskar störningarna på 
sträckan, fler kan resa hållbart och 
färre störs av buller från järnvägen.

Observera att alla vägar i området är öppna för att kunna ta emot trafik från E6. Några vägar anpas-
sas för att underlätta för trafiken. E6 är avstängd mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Kronetorp, 
övriga delar av E6 är öppna. På morgonen 31 maj beräknas E6 vara öppen för trafik igen.
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Samarbete med personal 
och föräldrar
Målet med Liams arbete är att underlätta 
lärandet genom att öka skolnärvaron bland 
eleverna. Detta kräver ett tätt samarbete 
med lärare och annan personal som skol-
sköterska och skolkurator. Som elevko-
ordinator har han en framträdande roll i 
samverkan mellan hem och skola. Mycket 
av informationen som förmedlas mellan 
hemmet och skolan (och vice versa) görs 
via honom, särskilt när det gäller närva-
ro och frånvaro. Han följer upp närvaron 
på individ- och gruppnivå och presente-
rar den sedan för rektor och elevhälsan. 
Eftersom tjänsten är ny på Dalslundskolan 
så har han möten med rektorn varannan 
vecka där de resonerar tillsammans kring 
uppdraget och dess utformning.

Bidrar till att skapa en lärande miljö 
För Liam är det viktigt med en trygg 
skolmiljö. Först då får eleverna en ärlig 
chans till att utforska, vara nyfikna och 
lära sig. 

Han tycker att Dalslundskolan har en 
organisation med hjärtat på rätt plats. 
– Redan första dagen på mitt nya jobb 
såg jag en personalstyrka som eftersträ-
var goda relationer med elever och deras 
vårdnadshavare, säger han. Liam tycker 
också att de arbetar kollegialt på Dals-
lundskolan vilket kanske främst utmärker 
sig i skolans specialfunktioner, som exem-
pelvis elevhälsan. 

”En vuxen är alltid är närvarande”
– De utvärderingar som har gjorts av min 
tjänst visar att lärarna, eleverna och vård-
nadshavarna är nöjda, säger Liam. Hans 
arbete avlastar lärarna och bidrar till att 
de kan fokusera på sina egentliga arbeten 
– att bedriva undervisning av hög kvalité. 

Vårdnadshavarna har uttryckt att kommu-
nikationen mellan dem och skolan har bli-
vit bättre vilket också har resulterat i ett 
bättre samarbete när det kommer till att 
ha uppsikt över eleverna. En standardpro-
cedur är att vårdnadshavare får ett sms 
när deras barn avviker från lektioner på 

ogiltiga grunder, men sedan elevkoordi-
natorn började får de också ett samtal 
och tillsammans påbörjar de ett gemen-
samt arbete med att lokalisera barnen 
och återföra dem till lektionen. Vidare 
har skolan fått förstärkning när det kom-
mer till att hantera olika frånvaroärenden, 
bland annat har de blivit ännu bättre på 
att upptäcka negativa närvaromönster i 
ett tidigt skede och har blivit effektivare 
på att bearbeta problematisk frånvaro. 

– Dalslundskolan har också blivit en tryg-
gare plats, fortsätter Liam. Som elevkoor-
dinator är jag inte bunden till några lek-
tioner vilket har resulterat i att jag snabbt 
kan ingripa när incidenter uppstår. Min 
höga närvaro i rasthallen och i skolans 
korridorer visar eleverna att en vuxen all-
tid är närvarande – vilket i sig ger en tryg-
gande effekt. Jag har även sett att alltfler 
elever från olika årskurser umgås med 
varandra och/eller i samma utrymmen 
utan att visa tecken på oro eller rädsla.  

Elevkoordinatorn underlättar 
en lärande miljö
Liam Erdal började arbeta som 
elevkoordinator på Dalslundsko-
lan i Åkarp förra hösten. Målet 
med den nya tjänsten är att bidra 
till en lugnare skola, bland annat 
genom att avlasta lärarna så att 
de kan koncentrera sig på att 
undervisa. Utvärderingar som 
gjorts sedan dess visar att både 
elever, lärare och vårdnadshavar-
na är nöjda. Även kommunikatio-
nen med föräldrarna har förbätt-
rats sedan tjänsten infördes.

Det viktigaste är såklart 
att vi jobbar med eleverna. 
Men arbetet kräver ock-
så att jag jobbar tillsam-
mans med vårdnadsha-
varna och skolans perso-
nal. Jag tror på att eleverna 
måste få utrymme till att 
själva påverka den soci-
ala, kulturella och fysis-
ka skolmiljön för att kun-
na känna sig trygga. 

Elev på Dalslundskolan tillsammans med elevkoordinator Liam Erdal.
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KF BESLUTADE 2021-02-08

KF BESLUTADE 2021-03-22

• Kommunfullmäktige (KF) beslutade 
att att fastställa en höjning av avfall-
staxan för 2021 med 8,2 %.

• Kommunfullmäktige (KF) besluta-
de att för 2021 anslå 2 032 960 kr till 
utbildnings- och kulturnämnden som 
generell förstärkning. Pengarna är ett 
statligt bidrag som tillkommit efter 
att regeringen beslutat att förstärka 
stödet till skolväsendet med 1 miljard 
kronor 2021. Pengarna betalas ut 
till alla kommuner utan ansökan och 
kommunen bestämmer själv utifrån 
sina aktuella behov hur medlen ska 
fördelas.

• KF beslutade att, med bifall till motio-
nen från Tore Nilsson (SD) om lång-
tidsparkering vid Åkarps station, upp-
dra åt kommunstyrelsen att utreda 
möjligheterna att på befintliga och/
eller nya parkeringsplatser möjliggö-
ra avgiftsbelagd parkering för tidspe-
riod på upp till minst 15 dagar med 
någon form av avgift. Detta ska ske 
inom ramen för planering för byg-
gande av det nya stationsområdet i 
Åkarp, genom att pågående parke-
ringsutredning kompletteras med nya 
frågeställningar gällande långtidspar-
kering. 
 
Läs hela protokollen från kommun-
fullmäktiges möten på:  
www.burlov.se/protokoll

En kontaktperson har i uppdrag att stöd-
ja en individ med funktionsvariation i att 
kunna delta aktivt i samhällslivet. Du för-
väntas även vara en vän och medmännis-
ka i största allmänhet.  

Ett mindre arvode betalas ut och du får 
dina omkostnader betalda. Oftast träffas 
du och den du är kontaktperson för var-
annan vecka några timmar. 

För att vara kontaktperson krävs ingen 
särskild utbildning, det är dina personliga 
egenskaper och ditt engagemang som är 
det viktigaste!

Är du intresserad? Kontakta Emma Pers-
son eller Marie Borgqvist via Medborgar-
service i Burlöv, 040-625 60 00 för mer 
information. Du kan också skicka e-post 
till burlovs.kommun@burlov.se 

Är du en person mellan 18 och 30 
år som känner engagemang för 
unga individer med funktionsva-
riationer? Har du några timmar 
över varje månad? Då kanske ett 
kontaktpersonsuppdrag kan vara 
något för dig!

Vi söker kontaktpersoner för 
unga med funktionsvariationer

Tanken med det digitala 
nyhetsbrevet är att relevant information, 
tips och nyheter som rör anhöriga ska fin-
nas samlat på ett enkelt och översiktligt 
sätt. Innehållet kan till exempel vara för-
slag på digitala föreläsningar, stödlinjer 
eller samtalsgrupper som drivs av olika 

organisationer i Sverige men även infor-
mation om utbildningar eller annat som 
anordnas för anhöriga i kommunen.

Läs mer och anmäl dig till nyhetsbrevet på 
www.burlov.se

Digitalt nyhetsbrev för anhöriga
Står du nära en per-
son, yngre eller äldre, 
som på grund av sjuk-
dom, fysisk eller psy-
kisk funktionsvariation 
är i behov av ditt stöd? 
Nu kan du få rele-
vant information och 
nyheter i form av ett 
nyhetsbrev.

Trädgårdstomtar och 
vänner
Vissa hatar dem och andra bara älskar 
dem. Ibland har de värsta hipsterskägget 
och ibland figurerar de tillsammans med 
ekorrar och möss. Vi talar såklart om 
trädgårdstomtar! Dessa små eller halv-
stora filurer och deras vänner har intagit 
trädgården på Möllegården kultur i en 
utställning. Vernissage 8 maj, kl 12.00 
Varmt välkomna!

Caféet på Möllegården öppnar i maj. Som 
vi tidigare har berättat om är det de loka-
la entreprenörerna Segers Mat som kom-

mer att sköta caféet. Verksamheten öpp-
nar under förutsättning att det går att 
bedriva på ett smittsäkert sätt.

Visste du att...
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VA SYD utreder just nu hur kommunerna 
i sydvästra Skåne genom samarbete kan 
skydda våra vattenmiljöer från förore-
ningar och samtidigt möta kommunernas 
vilja att växa. Att välkomna fler invånare 
och verksamheter kräver att vi bygger ut 
och moderniserar infrastrukturen för vår 
avloppsvattenrening – i hela Sverige. 

VA SYD visar med stöd av branschorga-
nisationen Svenskt Vatten hur denna 
utbyggnad blir mer samhällsekonomisk 
genom samverkan över kommungränserna 
istället för att varje kommun ska stå själv 
med denna utmaning. 

Med ett modernare, större avloppsre-
ningsverk i Malmö, Nya Sjölunda, en 
avloppstunnel från centrala Malmö och 
en från Lund ger VA SYD flera kommu-
ner möjlighet att ansluta till en avlopps-
vattenrening som tryggar framtida gene-
rationers behov av vattenanvändning och 
skyddar vår miljö. Tidplanen från beslut 
till driftstart är 10 år. En färdig anläggning 
ska kunna möta behovet under 100 år.

Aktuellt för dig som bor i Burlöv:
• Burlöv har fattat ett inriktningsbeslut 

att stötta VA SYDs fortsatta utredning 
och planering.

• Berörda kommuninvånare bjuds in 
till samråd (möjlighet att påverka och 
ställa frågor) sensommar/höst 2021.

• 2022 tar berörda kommuner beslut 
om genomförande.

 
Burlövs kommun är medlem i VA SYD, vil-
ket innebär att vi gett VA SYD i uppdrag 
att hantera kommunens avfall, vatten och 
avlopp (VA).
 
Du kan följa VASYDs utbyggnad, Hållbar 
avloppsrening i ett växande Skåne, på 
hallbaravloppsrening.vasyd.se

Vill du kunna fortsätta bada i Öre-
sund? Vill du kunna tvätta och 
duscha hemma? Vill du att kom-
munen ska kunna bygga nya 
bostäder och arbetsplatser? Då 
är vi beroende av investering i det 
som inte syns, infrastrukturen för 
avlopp och rening, menar VA SYD. 

Kan du vara utan bad, dusch och friska vattendrag?

Alla invånare ska kunna läsa och förstå vad 
texter från Burlövs kommun betyder. Får 
du information som är otydlig eller svår att 
förstå vill vi att du berättar det för oss. Det 
kan handla om information som finns:
• på våra webbsidor
• i våra e-tjänster
• i e-post, brev eller fakturor som du 

fått från kommunen eller
• i broschyrer och på affischer

Meddela oss var 
informationen finns!
Med en e-tjänst kan du höra av dig till oss 
och tala om var den svåra texten finns. Du 
behöver inte skriva ditt namn eller kon-
taktuppgifter, men då kan vi inte kontakta 

dig om vi behöver. E-tjänsten hittar du på:
www.burlov.se/battreinfo

Du kan också skanna qr-koden för att 
komma till e-tjänsten.

Har du fått eller sett material från 
oss som är svårbegriplig eller skri-
vet med svåra ord? Nu kan du 
enkelt meddela oss med hjälp av 
en e-tjänst där du kan fylla i var 
du hittade informationen som är 
svår att förstå.

Tillsammans kan vi skapa  
tydligare information

Kronetorps mölla
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Följ med på en guidad tur och se möllan 
invändigt! Om vädret tillåter kör vi möl-
lan och maler mjöl. På grund av pågåen-
de pandemi sker guidning, enligt nedan, 
i små grupper.

6 juni   kl. 12.00 – 16.00
4 juli   kl. 11.00 – 16.00
1 augusti  kl. 12.00 – 16.00   
12 september  kl. 11.00 – 16.00

Café och lotteri kommer att vara öppna 
under förutsättning att restriktionerna 
medger det. Efter överenskommelse kan 
vi även guida grupper vid andra tillfällen. 
För info ring: 070-868 10 03. 
Välkomna!

/Burlövs mölleförening 


