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Lördag 3 oktober: Korv och jazz: Bönan
med Dan Bornemark
En interaktiv konsert för alla barn! Dan
Bornemark och hans döttrar Hjördis (15)
och Signe (13) blandar sina jazziga fruktlåtar med svängiga lingon, geggor och
såklart den frågvisa Bönan! För barn och
familj från ca 2 år och uppåt. Fri entré.
Korv 10 kr (vegetariskt alternativ finns).
Begränsat antal platser, föranmälan krävs
till sofia.ericsson@burlov.se
Möllegården kultur, kl. 14.00

Hoppas du har haft en riktigt fin sommar
och kunnat uppleva sol, bad och utflykter!
Nu drar hösten igång och även om evenemangen fortfarande ligger lite på sparlåga
på grund av coronaviruset så finns det en
hel del att hitta på i kommunen. Här kommer några tips! Fler arrangemang och
utställningar hittar du alltid på:
www.burlov.se/event
Fredag 11 - söndag 13 september:
Öppet hus med konsthantverkarna!
Konsthantverkarna på Möllegården kultur anordnar en kreativ helg i Charlotte
Weibulls anda. Det blir växtfärgning, fritt
yllebroderi och silverarbete. Alla barn får
prova på att slunga band och asksvikning
av återbruk. Gå gärna Älgen och Grisens
tipsrunda!
Möllegården kultur, kl. 12.00–16.00 (fredag–lördag), kl. 11.00–16.00 (söndag)
Torsdag 24 september: Kulturtorsdag
Saskia Cort berättar om sin pågående
utställning på Möllegården kultur: Bonbons och stekta ägg. En chans att få en
inblick i processen bakom utställningen
och en specialvisning av Saskias universum! Möllegården kultur, kl. 19.00–21.00

Dan Bornemark

Onsdag 30 september:
Kreativt häng med Ungdomsgruppen:
Improvisationsteater
Kom och prova på olika roliga teaterövningar. Tillsammans kommer vi att ha kul
och träna oss på att utveckla vår kreativitet och fantasiförmåga. Ålder 13–18 år.
Arlövs bibliotek, kl. 17.00–18.30
Torsdag 1 oktober:
Babyhäng på Möllegården kultur
Kom och häng i vår djungelutställning
med andra föräldralediga och barn!
Sångstund vid 10.30. Fri entré.
Möllegården kultur, kl. 10.00–12.00

Tisdag 13 oktober:
Unga artister uppträder med musik och
dans
Unga talanger uppträder med egna och
kända låtar. Efter de inbokade framträdena finns det möjlighet för dig som vill prova på att sjunga inför publik med karaoke.
Det finns även möjlighet att boka tider i vår
inspelningsstudio för musik denna kväll.
Arlövs bibliotek, kl. 17.00–18.30.
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

Saskia Cort har över 10 000 följare på instagram. Där beskriver hon sig som en lesbisk
kulturtantsfjortis som skriver om konst och inredning. Se även utställning på Möllegården. →
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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.

Möllegården kultur
Öppet: Tis – tors: 12.00–16.00
Lör – sön: 12.00–16.00
Mån och fre: stängt
Telefon: 040-625 63 70
29 augusti – 18 oktober:
Bonbons & stekta ägg
Under en sjukskrivning på tre år
blev det viktigt för Saskia att omge
sig med vackra färger och lyx för
att känna sig levande och frisk och
keramiken blev den ventil där hon
för en stund kunde glömma bort
vardagen med sjukskrivning, ångest och depression.

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. 4 den 1 september
nr. 5 den 20 oktober
nr. 6 den 1 december
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Komvux hjälper dig på
vägen till nytt jobb
Som en ekonomisk konsekvens
av corona-virusets spridning har
det skett många permitteringar
och uppsägningar runtom i landet. Därför bestämde vi oss för
att kontakta rektorn på Komvux,
Johanna Segercrantz, för att se
vad de kan erbjuda för möjligheter till våra kommuninvånare och
andra den kommande hösten.
Kunskap är ingenting som någon kan ta
ifrån dig, utan den är någonting som du
bygger på för livet, säger Johanna. Att
studera på Komvux kan vara ett sätt att
finansiera sin tillvaro när det är svårt att
få jobb på arbetsmarknaden. På det sättet investerar du i dig själv och din framtid när du utbildar dig. Målet med att läsa
på Komvux är att kunna få en anställning
framöver.

Brist på arbetskraft inom
bland annat logistik, skolan
och IT-branschen
Arbetsmarknaden har fått ställa om i
de här corona-tiderna och bland annat
hotell- och restaurangbranschen har blivit
väldigt drabbad. Johanna menar att mångna bristyrken idag finns inom logistikbranschen och näthandeln eftersom vi handlar mycket hemifrån via nätet. Men även
inom övriga IT-området saknas det utbildad personal samt i vård- och omsorgsyrkena som vårdbiträde, undersköterska
och sjuksköterska. Inom utbildningsområdet saknas det förskollärare, lärare och
fritidspedagoger.

Studie- och yrkesvägledaren
hjälper dig till rätt jobb
Om du inte vet vilket yrke eller bransch
som du vill jobba inom kan våra duktiga studie- och yrkesvägledare hjälpa dig.
De sammanställer dina kompetenser,
intresseområden och tidigare utbildning
så får du förslag på vilken typ av utbildning som du kan behöva bygga på med
för att komma närmare en anställning.
Du kan få hjälp med att göra en studieplan, där Komvux har möjlighet att köpa

På Komvux kan du få hjälp av många duktiga lärare och studie- och yrkesvägledare.
Här är det Karl Steen som undervisar i en av sina klasser.

in utbildning om vi inte själva anordnar
den. Ibland kan vi också rekommendera
en omskolning, till exempel till snickare,
elektriker, undersköterska eller sjuksköterska säger Johanna.

hjälper dig att hitta rätt utbildning för just
dig, och de går in i varje möte med inställningen att allt är möjligt och det man vill
göra det kan man också lyckas med! Det
gäller bara att hitta vägen till sitt mål.

Det finns också många som vill läsa på
högskola men som kanske saknar något
ämne för att vara behöriga. Då kan de
komma till oss så hjälper vi dem att bli
behöriga till den utbildning som de vill
läsa. Det går också att läsa in en gymnasieexamen på Komvux.

På Komvux är vi dessutom ganska flexibla
så att vi kan anpassa oss rätt mycket till
när våra elever kan studera, hur de kan
studera och i vilken takt som de vill studera och såklart även vilken typ av hjälp som
de behöver, avslutar hon.

Yrkesutbildningar för
personer som läser SFI
Sedan flera år tillbaka har vi en yrkesutbildning för SFI (Svenska För Invandrare)
mot barn- och fritidsprogrammet. Nu i
september startar vi ytterligare en sådan
yrkesutbildning för SFI där du kan läsa till
vårdbiträde.

Därför ska du välja Komvux i Burlöv
Komvux i Burlöv har extremt duktiga lärare, säger Johanna. De är väldigt engagerade i sina elever och anstränger sig så
långt som det är rimligt för att anpassa
och göra det möjligt för alla att klara av de
kurser eller ämnen som eleverna vill läsa.
Våra duktiga studie- och yrkesvägledare

Komvux
Mer information om Komvux och
vad de kan hjälpa dig med finns på
www.burlov.se/komvux
Om du redan vet vilken utbildning
som du ska söka kan du göra det
direkt på nätet (skanna koden med
din mobiltelefon):
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Årets företagare: Solutions
& Services Europe AB
Företagarna Öresund har delat ut
priset till Årets företagare i Burlöv. Vinnare för 2019 blev Patrik
Johansson, VD för Solutions & Services Europe AB, som finns etablerade sedan 2011 i Arlöv.
Framgångsrikt företag med
flera verksamheter
Från bord till jord är ledorden för årets
företagare genom att erbjuda förpacknings- och komposteringslösningar till
kunder över hela världen. Hållbarhetstänk
och miljöhänsyn för hela kedjan i mathanteringen.

Förpackningar av färdigmat
Företaget började med förpackning av
mat och erbjuder idag allt ifrån små
maskiner för restauranger som erbjuder hämtmat till förpackning av mat i storproduktion. Under pandemin har denna verksamheten fått ett stort uppsving
eftersom vi inte har kunnat äta mat på
restauranger. Flera vill erbjuda hämtmat som komplement. I princip har företaget sålt så mycket utrustning som det
bara har gått att få fram under de senaste
månaderna.

Patrik Johansson, VD Solutions & Services Europe AB.

Komposteringslösningar
tar hand om resten
Men den stora växande delen i företaget är
luktfria och snabba komposteringslösningar som omvandlar matavfall och rester från
kök och restauranger till jord. Företaget har
utvecklat en smidig lösning där den perfekta kombinationen av luft, kontrollerad värme, fuktighet och microorganismer förvandlar illaluktande matavfall på ett dygn
till "jord", så näringsrik och koncentrerad
att den måste spädas för annars blir det för
mycket för nya små plantor. Utrustningen
finns inte för konsumentbruk men bland
kunderna finns allt från små förskolor, till
restauranger och storkök. Lösningar finns
från från 5 till 1400 kg matavfall per dag.
Den luktfria ekogödseln kan sedan återföras
till lantbrukare för att spridas på åkrar igen
och därmed bli gödsel för framtida skördar.

Lars Johnson, kommunstyrelsens ordförande, Rolf Östinge Vice ordförande Företagarna Öresund, Patrik Johansson, VD Solutions & Services Europe AB och medarbetaren Jessica Olsson.

Solserv AB
Kreativ förpackningsteknik

Solserv har halv- och helautomatiska maskiner för livsmedelsindustri, restaurang,
storkök och catering för packning av frukt & grönt, kött, färdigrätter med mera.

Solserv AB:s affärsidé

Solserv AB ska erbjuda kvalitativa eftermarknadstjänster i form av service, utbildning och konsultuppdrag samt försäljning av maskiner och reservdelar, till kunder
som handhar livsmedelsproduktion i hela Europa, detta med högsta service och
kvalité av personal med professionell erfarenhet och kompetens inom branschen.

Burlövs
tidninggen
n

Byggprojektledaren ställer
krav och löser problem
Emma Segerstedt kommer närmast från jobbet som byggprojektledare för forskningsanläggningen ESS (European Spallation
Source) utanför Lund. Nu ser hon
till så att det nya badhuset blir
klart i tid, att budgeten hålls och
att vi får det som vi har beställt
av leverantören.

Yrken
kommu i
nen

Spindeln i nätet
Emma sitter två dagar i veckan ute på
byggarbetsplatsen och jobbar i samverkan med byggentreprenören NCC. Hon
rapporterar till en styrgrupp som består
av personer både från kommunen och
entreprenören. Burlövs kommuns representant i styrgruppen rapporterar sedan
till en projektgrupp inom kommunen.
Emma har också regelbunden kontakt
med personal på det nuvarande badhuset
så att de kan hålla varandra uppdaterade.

Problemlösare
– Det är inte så lätt för den som inte brukar läsa bygghandlingar att sätta sig in i
det eller veta vilka frågor som man behöver ställa, säger Emma. Därför sitter hon
i många avstämningsmöten och där kan
det dyka upp problem som det är hennes
ansvar att lösa.
Ett exempel är att det har uppkommit nya
behov efter att man har kommit överens
med entreprenören. Det är en önskan att
ha två serveringslinjer i caféet istället för
endast en. En serveringslinje är ett ställe
där kunden kan betala för sina varor som
den har köpt. Med två serveringlinjer kan
även personal som jobbar i receptionen
hjälpa till att ta betalt av kunderna i caféet, och på det sättet behöver vi inte ha
bemanning på båda ställena, säger Emma.

Området kring nya badet
– Vi kommer även att bygga en del infrastruktur i samband med nya badet, bland
annat ska det fram en ny vägsnutt som
också kommer att vara början på det nya
området Kronetorpstaden. Vi kommer att
anlägga ny parkeringsplats och även en

Ett av Emma Segerstedts ansvarsområden är att lösa problem som
kan dyka upp under byggprocessen av det nya badet.

torgyta utanför badet. På torget kommer
det att finnas en lekplats, en grönyta och
en cykelparkering, fortsätter hon.

Jag ser till att det som kommunen vill bygga är det som
blir byggt och att budgeten
och tidplanen hålls samt att
vi får den kvaliteten som vi
har beställt. Det är målet
med projektledningen.
"Inflyttning" våren 2022
Arbetet med badet ska vara färdigt så att
kommunen kan ta över byggnaden den
siste januari 2022. Sedan måste all inredning komma på plats.
– Det blir som att få nycklarna till en ny
lägenhet, säger Emma. Vi behöver flytta in all utrustning och lösinredning och
komma i ordning innan vi kan ställa till
med inflyttningsfest!

TÄVLING:
VAD SKA NYA
BADET HETA?
Under våren 2022 ska vårt nya
badhus stå färdigt med bland annat
en 50-metersbassäng, en multioch en barnbassäng. Det kommer
också att finnas gym, café och aktivitetsrum med spännande övningar
för liv och rörelse. Men vad ska det
nya badet heta?
Skicka in ditt namnförslag senast
den 15 november 2020 till:
kommunikation@burlov.se och var
med och tävla om ett årskort till
Burlövsbadet.
Vinnaren kommer att utses av en
namnkommitté.
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KF BESLUTADE 2020-05-18

•

Kommunfullmäktige (KF) beslutade
att uppföra paviljonger på Tågarpskolan, för att kunna bedriva undervisning i förskoleklass.

KF BESLUTADE 2020-06-15

•

Kommunfullmäktige (KF) beslutade
att fastställa skattesatsen för kommunalskatt i Burlövs kommun till 20,09 %
under år 2021.
Läs protokollen i sin helhet på:
www.burlov.se/protokoll

Därför är det 40
km/h på Gränsvägen i Åkarp
Vi har fått in många frågor om varför hastigheten är begränsad till
40 km/h på Gränsvägen i Åkarp.
Det är heller inte tillåtet att promenera, springa eller cykla på
bron över järnvägen.
Trots hastighetsbegränsningen är det
många som kör snabbare. Vägen är bred
och kan upplevas som en landsväg, som
ju ofta har högre hastigheter.

Minska bullret och olycksrisken
– Den främsta anledningen till att vi har
en hastighetsbegränsning till 40 km/h är
för att minska bullret för de som bor längs
med och i närheten av Gränsvägen, säger
kommunalrådet Lars Johnson (M).

Från polisens sida har sommaren
varit relativt lugn, ingen visste
riktigt vad vi kunde förvänta oss
i tider av social distansering och
semestrande på hemmaplan.
Polisen har jobbat på med synlighet ute,
att vara där folk är och där vi får tips om
att det pågår brott eller störningar. Vi har
haft en bra dialog inför sommaren med
Burlövs kommun, trygghetsvärdarna och
ungdomsgruppen om hur vi bäst skapar
en bra kommun att vara hemma i.

Stöld och inbrott i bilar
De trender jag sett från polisens håll
under sommaren är att bostadsinbrotten
har gått ner, vilket var väntat när fler är
hemma. Det sker fortfarande en hel del
inbrott i bilar kring köpcenter. Tänk på att
inte lämna väskor synliga! Tjuven vet inte
vad det är i väskan, vid något tillfälle stals
en skötväska och jag tror inte tjuven var
ute efter blöjor och våtservetter - men en
krossad ruta på bilen blev det.
Det har skett en del stölder av katalysatorer och partikelfilter från bilar när de
står parkerade över natten. Det är svårt
att skydda sig mot men var uppmärksam
om någon verkar ”skruva” på en bil under
konstiga timmar på dygnet.

Ungdomar och ordning
Många hör av sig om ungdomar som stör,
hänger och är högljudda. Här efterfrågar jag
lite att du som vuxen/tonårsförälder faktiskt
är ute och rör dig mer: Vad gör din ungdom
och vilka umgås han/hon med? Om vi får
fler vuxna som rör sig i det offentliga rummet så kommer problemen att minska.

Ungdomar är inte farliga. Är det så att du
upplever det som väldigt otryggt på en
plats eller att ”hänget” blir för stökigt kan
du ringa till kommunens trygghetsvärdar.
Vid pågående brott eller allvarlig störning
så ringer du till polisen.

Engagera dig för en
tryggare utemiljö
Om du tycker det är otryggt att gå ute
själv så kan du engagera dig som nattvandrare eller i något annat initiativ, till
exempel att samlas för att rasta hundarna
ihop. Ungdomarna är oftast trevliga när
man pratar en stund och de behöver se
att det finns vuxna som bryr sig, både om
dem och om vår gemensamma närmiljö.
Vi behöver fler som engagerar sig ute! Vi
behöver fler som hör av sig till polisen och
kommunen beroende på vilka problem du
ser ute, vilka platser och händelser som
du upplever som otrygga. Tänkt inte att
”någon annan” kommer ringa in om det.
Kom gärna och träffa mig, prata en stund
vid våra inplanerade pass i kommunen,
eller stoppa mig i farten.
/tf kommunpolis Burlöv Anders Nulu
Kontakta Anders på telefonnummer:
114 14, fråga efter kommunpolisen i Burlöv.
För akuta ärenden ring: 112
Trygghetsvärdarna
E-post: trygg@burlov.se
Tfn: 040-625 63 77

FOTO: WWW.MOSTPHOTOS.COM

Det är också mycket tung trafik som kör
till och från stationen i Åkarp och det är
för allas säkerhet som vi har den begränsningen på vägen, fortsätter han.

Kommunpolisen informerar
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Trygghetsmätning

Medborgarundersökning

I dagarna kommer polisens enkät om
trygghet bland medborgarna. Medborgarnas svar i respektive kommun har
betydelse för framtida satsningar och
aktiviteter för att öka tryggheten. Var
gärna med och svara om du får enkäten i
din brevlåda!

Under perioden 7–11 september skickas medborgarundersökningen ut till 1 200
slumpvis utvalda Burlövsbor. I den får du
bland annat svara på frågor om hur kommunen sköter sina verksamheter. Svaren
sammanställs och används sedan som
beslutsunderlag samt för att kunna jämföra oss med andra kommuner.

Nu kan du låna en el-lådcykel utan kostnad
Nu finns det möjlighet att utan
kostnad få prova på att använda
en el-lådcykel. Tjänsten finns för
dig som bor i Burlövs kommun
och som fyllt 18 år. Du kan boka
via vår e-tjänst och du hämtar och
lämnar cykeln på Arlövs bibliotek.
Du kan låna cykeln under högst sex dagar.
Utlämning av cykeln sker alltid på en onsdag och du måste lämna tillbaka lådcykeln
senast på måndagen i veckan efter.
• Utlämning sker på onsdagar.
• Återlämning på måndagar.
Till exempel: om du lånar cykeln och hämtar den på onsdagen den 9 september så
måste du lämna tillbaka den senast måndagen den 14 september.

Läs mer om hur du gör för att låna el-lådcykeln på: www.burlov.se/lanaladcykel

Kronetorpsvägen stängs under fyra
veckor när järnvägsbron byggs om
I höst bygger Trafikverket om järnvägsbron över Kronetorpsvägen.
Arbetet påverkar Kronetorpsvägen under cirka ett halvår. Personbilar kommer att kunna passera
den mesta tiden men under fyra
veckor i höst är vägen helt stängd.
Järnvägsbron över Kronetorpsvägen i
Arlöv byggs i två etapper. Den första brodelen byggdes för två år sedan. Etapp två
startar i september, efter tågstoppet, och
pågår till april 2021.

Kronetorpsvägen stängd
i fyra veckor
När den gamla brodelen rivs måste Kronetorpsvägen stängas helt för att arbetet

ska kunna genomföras på ett säkert sätt
för allmänheten och för projektets byggarbetare. Arbetsområdet omfattar sträckan mellan rondellen Företagsvägen/Testvägen och infarten till Burlövsbadet/Burlöv Center. Vägen är stängd under fyra
veckor, från 12 oktober till 10 november.
Vägen stängs också en vecka i mars/april
2021 när bygget avvecklas.

Öppet för personbilar
Från 10 november är Kronetorpsvägen
öppen för personbilar med maximal höjd
på 4,2 meter. Lastbilar och tung trafik,
gående och cyklister och leds om till andra
vägar. Skyltar visar alternativa vägar.
Följ projektet på:
www.trafikverket.se/fyrsparet

7

