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15: Vernissage: Mo Gård folkhögskolas
vårutställning

Fri entré och ingen föranmälan om inget annat anges

APRIL
30: Valborgsmässofirande i Arlöv

Bål, körsång och tal till våren. Hundparken vid
Dalbyvägen mitt emot Vårdcentralen kl. 19.30.

Teckningar, målningar, foton och keramik. Arlövs
bibliotek, Konsthallen kl. 12.00–15.00. Utställningen pågår fram till den 29 maj under bibliotekets
öppettider. Arr: Arlövs bibliotek och Mo Gård
folkhögskola.

MAJ

16: Stora bokbytardagen

2: Kommunfullmäktige

sammanträder kl. 18.00 i Stora sessionssalen,
Medborgarhuset i Arlöv.

3: Filmklubb – Moonlight

FOTO: LUCKY DOGS

Ett intimt porträtt av en ung mans liv från
barndomen till vuxen ålder, när han växer upp i ett
tufft område utanför Miami. Arlövs bibliotek kl.
14.00.

22: Måleriträff

Vi träffas och har kul med olika måleritekniker.
Handledare Annlouise Lindberg. Ta med eget material eller köp genom handledaren. Info: annlouise.
lindberg@burlov.se. Möllegården kultur, Verkstan,
Drop in kl. 18.00–19.00. Vi målar till kl. 21.00.

24: Anhörigträff

Är du anhörig till någon med en beroendeproblematik? Behöver du prata med andra som befinner
sig i liknande situationer? Då är du välkommen
till Möteplatsen på Dalbyvägen 51 i Arlöv mellan
kl.18.00-20.00. Vi bjuder på fika. Kontakta familjebehandlare Cornelia på telefon 070-963 94 50 eller
Mikaela 070-963 93 75 om du har frågor.

På biblioteken i Arlöv och Åkarp kommer det att
finnas ett bokbytarbord där du kan lägga en egen
bok och ta med dig en annan. Denna dag
uppmärksammas på olika platser runt om i landet,
och går ut på att skapa ett kretslopp av läsningen.
Vill du veta mer gå in på www.storabokbytardagen.
se. OBS! Byten gäller privata böcker, bibliotekets
böcker byts inte bort. Arlövs/Åkarps bibliotek
under ordinarie öppettider Arr: Arlövs bibliotek,
Stora bokbytardagen.

26: Leksaksbytardagen

Från filmen Moonlight
Kom och byt dina leksaker. Second hand är både
miljösmart och kul. Leksaksbytardagen är en rolig
social och helt gratis aktivitet som ger konkret miljönytta. Livet på leksakerna förlängs och vi bidrar
till en bättre miljö. Ta med högst tio leksaker(hela
och rena), lämna in och byt till dig lika många. De
leksaker som inte väljs skänks till Erikshjälpen i
Åkarp. Möllegården kultur, kl. 12.00–15.00.

6: Guldsöndag

Burlövs kommun bjuder in till Guldsöndag då
kommunens priser och stipendier delas ut. Festligt
inspirerande och kreativ dag utlovas med föreläsningar, workshops och pröva på. Charlotte Weibullspriset delas ut och barnutställningen ”Torget”
invigs. Möllegården kultur kl. 13.00. Arr: Burlövs
kommun. Läs hela programmet på sid. 7.

16: Sommarläslusta

7: Måndagsgruppen

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.

Kom, umgås, få boktips och öva svenska på ett lekfullt sätt med till exempel spel, film och skapande!
Vi träffas varannan måndag. Biblioteket ordnar fika
och material. Arlövs bibliotek kl. 18.00–19.00.

8: Måleriträff

8: Farligt avfall-bilen

Privatpersoner kan lämna farligt avfall, även mindre
el- och elektronikprodukter. Åkarp, Stationsvägen
12, vändplatsen, kl. 17.45-18.30.
FOTO: ANDREAS OFFESSON

21: Måndagsgruppen

Kom och träffa nya människor, umgås och öva
svenska över en fika! Vi träffas varannan måndag,
biblioteket bjuder på fika och ger boktips. Arlövs
bibliotek kl. 18.00–19.00.
sammanträder kl. 18.00 i Stora sessionssalen,
Medborgarhuset i Arlöv.

kommun

ti–fr kl. 11.00–16.00
lö–sö kl. 12.00–16.00

Telefon: 040-625 63 70
Torget

Gömman, 6 maj – 7 oktober. En tidsresa tillbaka till den tid då bönderna kom in till staden för att sälja sina varor på marknaden.
Här kan barnen klä ut sig till torggubbar
eller madammer och delta i torghandeln.

Fågel, fisk eller mittemellan

21: Kommunfullmäktige

Burlövs

Öppet:
FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ

Vi träffas och har kul med olika måleritekniker.
Handledare Annlouise Lindberg. Ta med eget material eller köp genom handledaren. Info: annlouise.
lindberg@burlov.se. Möllegården kultur, Verkstan,
Drop in kl. 18.00–19.00. Vi målar till kl. 21.00.

UTSTÄLLNINGAR
MÖLLEGÅRDEN KULTUR

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 samt
förtroendevalda.

Glashallen 13 mars – 11 november.
Stämmer uttrycket ”Sådan herre sådan
hund”? Behöver djur verkligen kläder och
hur känns det att leva sitt liv i en bur? En
utställning om våra kära sällskapskapsdjur
och deras historia.

Charlotte Weibull – en utställning om
Sveriges enda folklivskonstnär

Weibullrummet 7 maj-tillsvidare. En utställning om ett unikt entreprenörskap, om
kvinnors kraft och hur man bygger upp en
samling i en föränderlig värld.

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 2018
nr 3 den 27 april
nr 6 den 3 okt
nr 4 den 25 maj
nr 7 den 9 nov
nr 5 den 7 sept
nr 8 den 5 dec
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”Alla måste få bli
bemötta på rätt sätt”
Hon är nominerad till årets chef
inom demensvården och tycker att det viktigaste i sitt uppdrag
är att de boende inte känner att
de lever på ett sjukhem eller en
institution. Till sin hjälp har hon
en personal som tar med sin fritid
på jobbet och den ständiga följeslagaren Siw. Möt Ewa Wörlén,
enhetschef på Harakärrsgårdens
boende C-F.
Ewa har varit chef i tre år på Harakärrsgården, hon är utbildad sjuksköterska och
kommer senast från jobbet som biträdande enhetschef på ett privat boende. Där
hade hon väldigt mycket idéer men fick
aldrig möjlighet ”att slå yxan i båten och
ro den i land”. Det är ju alltid chefen som
sätter prägel på verksamheten därför valde hon att söka en chefstjänst.

Mjölk och honung
På Harakärrsgården jobbar de med något
som Ewa kallar för mjölk och honung.

Kör du mjölken eller tillför
du lite honung i ditt arbete?
Kör man bara mjölken gör man alla sysslor
man ska, men lägger inget engagemang
i det och utvecklar inte verksamheten.
Om man tillför honung då tar man med
sig sina fritidsintressen, det man brinner
för och får energi av, till sitt arbete. Ewa
säger att här finns det undersköterskor
som tycker om att jobba i trädgård hemma och älskar odling och då får de jobba i
trädgård här och hålla på med odling tillsammans med de boende och på det sättet vinner alla parter på det. De har också
bland annat ett skrädderi, ett massageinstitut/massagerum och en frisörsalong
eftersom det är många i personalen som
gillar att syssla med det på sin fritid.
Det blir lite annorlunda om man går iväg
till en frisörsalong, menar Ewa, där allting
är ett smörgåsbord av möjligheter med
hårtorkar, plattänger, smink, papiljotter

Yrken
kommu i
nen

Ewa Wörlén med vårdhunden Siw. Läs mer om Harakärrsgården och deras blogg på
www.burlov.se/harakarr

med mera. Då blir det roligt också. Hon
tycker att det är viktigt att personalen
vårdar med hjärtat. De är alltid snälla och
vänliga, det märks att de trivs med sitt
yrkesval. Vi har 100 % nöjdhet på bemötande i den nationella brukarenkäten.

Frisk luft och öppna dörrar
På Harakärrsgården vill de också att man
ska vara ute varje dag. Alla kan kanske
inte gå på promenad men alla behöver
komma ut och andas frisk luft. De har också en duocykel för turer ut i naturen, till
havet och andra äventyr.
Den nya låstekniken gär det möjligt att ha
avdelningsdörrarna öppna så att de boende kan röra sig fritt inomhus. Men så fort
de går ut genom entreerna så larmas
personalen. På det sättet ses de boende
som vanliga människor, vanliga individer.
Om de vill kan de boende gå till skrädderiet eller frisören och så vidare. Det ska
vara så normalt som möjligt, det får inte
bli eller kännas som en institution menar Ewa.

Semester med de boende
Frisk luft får de också när de åker på
semester varje år med de boende. De
senaste åren har de varit på Glimminge
Plantering men i år bär det iväg till Sno-

Ju friskare du blir bemött
och i ju friskare miljö som du
vistas i desto friskare blir du.
geholm. På semestern bor de tillsammans
allihop. Det blir en helt annan avkoppling
för de boende, personalen ska ju inte hem
klockan fyra utan de är tillsammans hela
tiden. Samtidigt så lever de på semestern
i ett kollektiv vilket betyder att alla hjälps
åt med sysslorna och matlagningen. Det
blir som ett gemensamt äventyr!

Vårdhunden Siw lockar till rörelse
På semestern kommer även vårdhunden
Siw att följa med. Siws arbetsplats är på
Harakärrsgården där hon ingår i arbetsteamet. Hennes uppgift är att locka till
rörelse. Det gör hon bland annat med spel
där de boende lägger ner godis i fack och
lådor så får de tränar på finmotoriken. Siw
kan stå på ett höj- och sänkbart bord och
då tränar de boende bålstyrkan medan
de klappar, borstar och sköter om henne.
Ewa tycker att Siw är en bra tillgång för att
skapa en bra miljö för de boende. Hunden känner de boende väldigt väl och blir
väldigt glad när hon ser dem. Precis som
de boende blir glada när de ser henne.
– Och så är det ju mysigt med hund,
avslutar Ewa.
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Bron över järnvägen vid
Gränsvägen i Åkarp öppnar
för trafik till sommaren
Under våren kommer bron över
järnvägen vid Gränsvägen i Åkarp
att lyftas på plats. När bron är
monterad ska påfarterna färdigställas och vägbanan på bron läggas. Preliminärt kommer du att
kunna köra över bron i början på
sommaren.
Den tillfälliga bron är anpassad i längd
och höjd för att sträcka sig över dagens
två järnvägsspår och de två tillfälliga spåren som byggs vid sidan om. Från sommaren 2020 till sommaren 2022 går trafiken
på de tillfälliga spåren. Under denna tid
bygger Trafikverket de fyra nya nedsänkta spåren. Då kommer de också att bygga den permanenta bron som blir betydligt lägre än den tillfälliga stålbron som nu
står färdig. Den permanenta bron kommer att placeras på i stort sett samma
läge som den tillfälliga bron.

Därför byggs en tillfällig bro
Lösningen med två broar för Gränsvägen kom till under arbetet med järnvägsplanen. Bron som planerades till en början blev hög, eftersom den skulle klara
dagens spår, de som går i marknivå, och

Den tillfälliga bron byggs upp på Gränsvägen i Åkarp.

de framtida nedsänkta spåren. Några av
synpunkterna som kom fram då var att
bron skulle bli störande och vara ett för
stort ingrepp i landskapsbilden.
– Vi kom fram till lösningen att först bygga
en tillfällig, lite högre bro och att vi sedan
bygger den permanenta bron för de nedsänkta spåren, betydligt lägre än bron
som var tänkt från början, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektledare för projekt Lund–Arlöv, fyra spår.
FOTO/ILLUSTRATION: TRAFIKVERKET/NCC/OHL

Skiss på hur bron kommer att se ut när den är klar.

Bron endast till för biltrafik
Bron är inte lämplig att använda för gående och cyklister. Dessa trafikanter passerar istället järnvägen vid Åkarps station,
där det kommer att finnas en gång- och
cykelpassage under hela byggtiden.

i

Bron i siffror

Den tillfälliga bron vid Gränsvägen
är en så kallad beredskapsbro av
"militär" typ. Trafikverket använder sådana broar till exempel vid
broreparationer eller vid byggen
då tillfälliga broar behövs. Bron
har monterats ihop likt en gigantisk byggsats intill det östra brofästet. Bron är cirka 65 meter lång,
10 meter bred och väger cirka 160
ton. Under våren kommer bron
att lyftas på plats. Lyftkranen med
vilken arbetet utförs är mer än 50
meter hög och klarar att lyfta över
200 ton. Bara att montera kranen
tar cirka en vecka och marken där
kranen ska stå har förstärkts för att
klara lasterna under det tunga
lyftet.
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Nya centralköket klart och
restaurang Lunden invigd
Under våren 2017 inleddes byggnationen av ett nytt centralkök
för framtidens måltider i Burlövs
kommun. Samtidigt har den gamla skolmatsalen totalrenoverats
och byggts ut för härliga måltidsupplevelser för eleverna på Dalslundskolan i Åkarp. Tio månader
senare är både kök och restaurang klara.
Restaurang Lunden ersätter även
Harakärrsgårdens kök som stänger i maj.
Matproduktionen för äldreboenden och
till dem som får mat hemkörd flyttar då
också in i lokalen vid Dalslundskolan.
I det nya centralköket ska de 30-talet
medarbetarna tillsammans framöver producera ca 3 000 måltider dagligen till förskolor, skolor, boenden samt privata kunder i Burlövs kommun. På årsbasis blir
det över en halv miljon portioner! Andelen ekologiska och miljömärkta livsmedsel ska öka från dagens drygt 20 % till
35 % år 2020.

Gäster som ska trivas
– Vi ser eleverna och alla andra som ska
äta mat i Restaurang Lunden som våra
gäster och vill ge dem en känsla av att
gå på restaurang istället för att ”bara äta
skolmat”, säger kostchef Ola Moberg.
Han tycker att det är mycket positivt att
kommunen har valt att göra en så fin satsning. "Det betyder mycket för mig och
mina medarbetare att kunna jobba med
modern utrustning i fräscha lokaler".

Kompetensutveckling
för storproduktion med
omtanke om det lilla
Kommunen har moderniserat kök och
produktion av mat, satsar på eget bageri och ett helt nytt tänk kring matupplevelsen. Under byggnationstiden, när vi
inte haft tillgång till eget produktionskök,
har medarbetarna genomgått omfattande utbildning och kompetensutveckling
inom storkök inför invigningen av sin nya

Utbildnings- och kulturnämndens ordförande Bengt Åström klipper bandet av prinskorvar för att
inviga det nya centralköket och restaurang Lunden.

Inom Burlövs kommun är
vi övertygade om att god
och näringsriktig mat i en
fin, modern miljö ger härlig energi under skoldagen och bidrar till framgångsrika skolresultat Ola Moberg, kostchef.
moderna arbetsplats.
– Matupplevelsen är viktig för oss; det
handlar om smak, färg och textur, mycket vegetariskt och flera alternativ, fortsätter Ola. Han vill tacka alla medarbetarna
för strålande insatser under vintern och
är glad att byggtiden nu äntligen snart är
över.

har varit att som en del av projektet satsa på kompetensutveckling bland medarbetarna. Han riktade sedan ett stort tack
till alla entreprenörer för insatserna. Nu
återstår att plocka bort byggbodar, detaljer inomhus och utomhus. Han klippte av
det ”symboliska invigningsbandet”, som
denna speciella dag bestod av en lång rad
prinskorvar!
– Ett särskilt varmt tack riktar jag till
Åkarps tennisklubb som har ställt upp
med utlåning av lokaler som tillfällig matsal för eleverna under byggtiden, avslutade han.

Sammantaget har kommunen investerat
ca 55 miljoner kronor i nya lokaler, utrustning och kompetensutveckling.

Invigningen
Utbildnings- och kulturnämndens ordförande Bengt Åström höll i invigningen
den 9 april. Han och övriga ledamöter i
nämnden har noga följt projektet och är
glada att man har slutfört ännu ett stort
byggprojekt i kommunen. För knappt två
år sedan invigdes Svenshögskolan. Bengt
betonade också hur betydelsefullt det

i

Restaurang Lunden

Namnet Restaurang Lunden var det
vinnande förslaget som en läsare
skickade in i en namntävling som vi
hade här i Burlövstidningen. Vi är
mycket glada för att kunna säga att
maten nu kommer från restaurang
Lunden.
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KF BESLUTADE 2018-03-19

•

Kommunfullmäktige antog en ny
byggtaxa, som omfattar avgifter för
miljö- och byggnämndens verksamhet under plan- och bygglagen, till
exempel bygglov.

•

Som svar på en motion av Lars Johnson (M) fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en rapport om vad
kommunen har gjort och planerar att
göra för att öka trygghetskänslan hos
kommuninvånarna. Rapporten ska
lämnas till fullmäktige senast i maj.

•

Fullmäktige anslog 920 000 kronor
för en tillfällig förskoleavdelning med
plats till cirka 20–25 barn. Avdelningen ska öppnas i anslutning till Burlövsbadet för att möta det snabbt
ökande behovet av förskoleplatser.

•

Kommunfullmäktige antog en ny biblioteksplan som ska gälla för 2018.
Enligt planen ska biblioteken i Burlöv
under 2018 särskilt arbeta med samverkan och delaktighet, läsfrämjande,
mångspråk, biblioteket som kulturhus, skolbiblioteken och barnperspektivet.

•

•

Kommunfullmäktige antog också en
detaljplan för del av Åkarp 1:57, Lervägen. Syftet med planen är att göra
det möjligt att anlägga icke störande
verksamhet i grönområdet i hörnet
av Gränsvägen/Lervägen.
Från och med den 1 maj gäller nya
felparkeringsavgifter i Burlöv. Fullmäktige beslutade att anta en ny
taxa, som innebär en höjning. De nya
avgifterna kommer att vara lägst 400
kronor och högst 1 000 kronor.
Den nya byggtaxan, biblioteksplanen,
felparkeringstaxan och mer information om den nya detaljplanen hittar
du på kommunens webbplats.

Välkommen på Guldsöndag
den 6 maj
Program
13.00 Välkommen till Möllegården kultur.
13:15 Invigning: ”Torget” –
en lekutställning.
13.30 Lekar och pyssel för
barnen.
Visning av utställningarna.
14.00-14.45 Föredrag med
Liselott Lading, digital
expert, pratar om tekniken
och människan, vart är världen på väg?
15.00 Prisutdelning med fika
i trädgården
•
•
•
•
•
•
•
•

Årets företagare
Idrottsstipendiet
Pontus Jansson-priset
Föreningsledarstipendiet
Kulturstipendiet
Miljöpriset
Charlotte Weibullprisetpriset
Ny medlem i det virtuella Hall of Fame
kommer att tillkännages.

Från förra årets Guldsöndag

Nominerade till Årets företagare
Nu har årets jury utsett finalisterna till årets företagare 2017. De
nominerade företagen är:
• Patrik Bäcklund och Miguel Danielsson
– Wireless Telecom Consulting Nordic
Group AB
• Ulrika Rosenquist och Mikael Rosenquist – Z.C of Sweden AB
• Mikael Olsson – A & O Däck AB
Vinnaren utses av juryn och tillkännagivandet sker tillsammans med prisutdelningen av årets företagare 2017, på Guldsöndagen den 6 maj kl. 15.00.

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny
biblioteksplan för 2018.

Ta med vänner, familj, kollegor eller
andra i ditt nätverk.

Näringslivssamordnare:
Anna Nilsson

Juryn i år består av:
• Katja Larsson, kommunstyrelsens ordförande
• Lars Johnson, kommunstyrelsens, 2:e
vice ordförande
• Kim Olsson, Vallgårdens Golfklubb
• Pernilla Olsson, centrumchef, Burlöv
Center
• Magnus Hallberg, Malmö Byggnadsplåtslageri AB, Årets företagare 2016
• Rolf Östinge, Ordförande Företagarna
Öresund
• Tommy Hansson, Ordförande Burlövs
Företagsgrupp
Läs mer: www.burlov.se/aretsforetagare

Kunskap och nätverk är två välkända framgångsfaktorer hos företag. Vi
anordnar därför event, forum och nätverksträffar för dig som driver företag
i Burlövs kommun. Du hittar alltid aktuella händelser för näringslivet på:
www.burlov.se/naringsliv

Burlövs
tidningen
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Kommunpolisen om nya medborgarlöftet
sens trygghetsmätning för 2017 kunde vi
även där se en otrygghet inför att vistas
ute ensam sena kvällar i centrala delarna
av Arlöv.

Med start i det här numret kommer Burlövs kommunpolis att
skriva lite om Burlöv från polisens
perspektiv. I vartannat nummer,
fyra gånger om året, kommer Selma att informera oss om vad som
är aktuellt från polisens horisont
just nu.

Nattvandrare i Arlöv sökes
I Åkarp har de startat upp nattvandring.
Ideella eldsjälar är ute och promenerar
på kvällar och helger för att öka tryggheten och för att vara vuxna förebilder för
ortens ungdomar.

På flera möten med kommunens invånare
har jag fått höra att det är folktomt utomhus på kvällarna i Arlöv. Många människor
vill inte gå ut kvällstid eftersom de känner
obehag, bland annat för att ingen annan
är ute och för att det ”hänger” ungdomar
utomhus.
Ungdomsgruppen tar nya krafttag och
kommer att synas ute mer på eftermiddagar och kvällstid, när det inte är öppet
på någon av fritidsgårdarna.

Nytt medborgarlöfte för 2018
Vi inom polisen lovar i vårt nya Medborgarlöfte, som utformats tillsammans med
Burlövs kommun, att vara synligare i framförallt de centrala delarna av Arlöv. I poli-

Tävling: bildgåtan ???
Vilket är konstverket och var är det fotograferat någonstans? Skicka in ditt svar
till kommunikation@burlov.se så är du
med i utlottningen av en vattenflaska. Perfekt till träningen eller utflykten.
Senast den 6 maj behöver vi ditt svar.
Lycka till!

Tillsammans med Ungdomsgruppen och
några tappra eldsjälar från Nattvandrare i
Arlöv som varit ”vilande” söker vi nya vuxna som vill engagera sig och finnas ute för
att öka tryggheten hos såväl yngre som
äldre. Vid intresse kontakta Nattvandrarnas representant Kent Svensson på mail:
kent.sve@gmail.com.
Jag ser fram emot att se fler vuxna ute i
kommunen!
/Vårhälsningar från Burlövs kommunpolis Selma.

Vi söker röstmottagare till årets
allmänna val

Inför det allmänna valet den 9 september 2018 söker vi dig som vill arbeta som
röstmottagare. Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs korrekt,
tryggt och säkert. Vi söker dig som har
ett hjälpsamt och vänligt sätt samt är
mycket noggrann.

Rätt svar på förra bildgåtan
Rätt svar på förra numrets bildgåta var
Mor och barn. En bronsskulptur av
Ture Thörn från 1973, ca 2 m hög.
Placering: vid Harakärrsgården i Åkarp.
Detta visste Torgny Wallin på Rapsvägen i Arlöv. Bra jobbat, vattenflaska
kommer med posten!

FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ

Rätt svar publiceras tillsammans med
namnen på vinnarna i nästa nummer av
Burlövstidningen.

Du kan välja mellan att arbeta som röstmottagare på valdagen eller vid förtidsröstningen. För din insats får du en mindre ekonomisk ersättning. Mer information om arbetet samt hur du anmäler dig
finns på https://burlov.jobbaival.se/

