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Jag heter Eva Åkesson och är ny evenemangsproducent sedan i februari. Jag
började arbetet mitt i coronakrisen med
allt vad den innebär för oss alla! Jag landade trots detta i en kommun och på en
arbetsplats full av glädje och kraft, toppmatad med kompetens och det känns mitt
i allt detta så hoppfullt!
Med min mångåriga bakgrund som producent och projektledare inom kulturvärlden, min stora nyfikenhet på livet och mitt
aldrig sinande intresse för att lära mer vill
jag bidra till den positiva utvecklingen i
Burlövs kommun. Jag är glad att vara här!

Alla har chansen att vara med och skapa
årets bästa fest – Ta den !!
Förening, eldsjäl, organisation, företagare - vad vill du/ni arrangera
eller medverka med på Burlövsfesten? Vad vill du se
eller uppleva? Vill du vara
volontär? Deadline 15
juni.
Anmäl ditt intresse på:
https://e-tjanster.burlov.se/burlovsfesten
(eller skanna koden med
din mobiltelefon)

Burlövsfesten 2020
Det största arrangemanget jag ansvarar
för i år tillsammans med ett fantastiskt
team är Burlövsfesten 2020. Lördagen
den 12 september kommer Burlöv Center att sjuda av festliga arrangemang. Det
blir allt från musik, hantverk, mat, motorer, sport och teater till streetart i tält och
på scener både ute och inne. Allt i en härlig blandning och något för alla sinnen.
Burlövsfesten är en kreativ mötesplats
för ideella, offentliga och kommersiella
aktörer och det perfekta tillfället då vi kan
inspireras och inspirera, och göra något
tillsammans!
Burlövsfesten arrangeras i samarbete
Burlöv Center.

Hur tänker vi kring Corona?
Vi tänker att oro, omtänksamhet, handlingskraft och hopp kan gå hand i hand!
Burlövs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller
covid-19 samt lagar och regler.
Just nu jobbar vi för fullt för att Burlövsfesten ska kunna bli verklighet i höst
och att vi alla ska kunna träffas. Men med
oss har vi också att det kan landa i ett
annat scenario och vi har en beredskap
att ställa om.
Låt oss verkligen hoppas att vi kan stråla samman i höst på ett eller annat sätt!

Burlövs

kommun

Men det händer spännande saker redan i
sommar, bl.a. detta:

6:e juni: Sveriges Nationaldag
Nationaldagsfirandet kommer till er! En
högtidligt och somrigt pyntad lastbil gör
en resa genom kommunen. På flaket finns
Linda Lundqvist med orkester som med
skönsång, kontrabas och gitarrspel förgyller turen. Kommunstyrelsens ordförande
Lars Johnson (M) följer med och håller tal.
Vi besöker Burlövs Egnahem, Arlöv och
Åkarp och gör små korta stopp där du
som medborgare får njuta en stund av
svensk sommarmusik över häcken, uppe
på balkongen, genom fönstret eller ute på
trottoaren. Kl. 13.00 -15.00
Orkester: Anders Dahlskog, Paul Hinz &
Mats Hellmer Andersson

Sommarglädje på gatorna
med Allsångståget
Granbackekvällarna vid Arlövs teater blir
istället ett Allsångståg som tuffar runt i
hela kommunen, en kringresande tågorkester på hjul som sprider glädje och värmer. Tåget kör runt med sin orkester i hela
kommunen och Tom och Jerry underhåller barnen. Tåget stannar upp då och då
och vi sjunger några låtar tillsammans
från våra balkonger, trädgårdar och från
gatan. Datumen är 16/7, 23/7 och 30/7.

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.

Eva Åkesson, evenemangsproducent
eva.akesson@burlov.se
tel. 040 – 625 68 48
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
Möllegården kultur
Öppet: Tis – tors: 12.00–16.00
Lör – sön: 12.00–16.00
Mån och fre: stängt
Telefon: 040-625 63 70
8 februari – 7 juni:
Kontext – låt tingen tala
En utställning som tar hembygdens föremål in i den digitaliserade
världen med hjälp av QR-koder för
att öka kunskapen, tillgängligheten
och framförallt – låta tingen tala.

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. 3 den 26 maj
nr. 4 den 1 september
nr. 5 den 20 oktober
nr. 6 den 1 december

På omslaget: Manija och Ammar från servicegruppen
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Planera för tågstoppet
Malmö-Lund 22-28 augusti
FOTO: TRAFIKVERKET

Från 23.00 den 22 augusti till
och med 28 augusti är det stopp
i persontrafiken mellan Malmö
och Lund. Skånetrafikens ersättningsbussar kommer att trafikera
sträckan men i rusningstid blir det
trångt och resan tar längre tid.
Tågstoppet innebär att det tar längre tid
för dig att resa, men ersättningsbussar
mellan Malmö och Lund kommer att se till
att du fortfarande kan resa. Trafikverket
arbetar för att trafikstoppet ska genomföras så tryggt och smidigt som möjligt för
alla som måste resa.
Ju färre som reser mellan Malmö och
Lund under tågstoppet desto lättare blir
det för dem som måste resa. Många kommer att behöva resa med de ersättningsbussar som sätts in och det blir tätare trafik på vägarna om fler pendlar med bil.

Besvärligt att pendla
Kan du undvika att resa under tågstoppet, eller under rusningstid, slipper du
själv att påverkas av tågstoppet. Det blir
en besvärlig vecka för de som pendlar på

Burlövs nya station som håller på att växa fram. Bilden är tagen i maj 2020.

sträckan Malmö och Lund. För den som
kan planera om sin resa, samåka eller
arbeta hemma blir tågstoppet mindre
jobbigt.

Aktuell reseinformation

ken, trafikverket.se eller hos det resebolag där du köpt din biljett.
Läs mer om tågstoppet på:
www.trafikverket.se/lund-arlov

Reseinformation hittar du hos Skånetrafi-

Fyra järnvägsspår ska vara klara redan 2023
Trafikverket meddelar att de fyra
spåren mellan Malmö och Lund
beräknas bli färdiga redan 2023
istället för 2024. Detta tack vare
effektivare projektering och inkoppling av det system som styr tågen
på de fyra spåren, vilket gör att
fyrspårstrafiken kan starta tidigare.

– Med denna lösning vinner vi värdefull
tid och kan öppna spåren hela vägen in
till Klostergården i Lund redan i december
2023. Det innebär att vi kan dra nytta av
kapacitetshöjningen mellan Malmö och
Lund drygt ett halvår tidigare än beräknat.

En annan vinst är att vi påverkar boende
och verksamma utmed järnvägen mindre
när vi blir klara tidigare, säger Jens-Peter
Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef
för Fyrspåret.

Stärker kommunens position
Kommundirektör Lars-Åke Ståhl kommenterar nyheten såhär:
– Att arbetet med utbyggnaden av fyra
spår kan avslutas tidigare är mycket glädjande. Dels innebär det att byggarbetets
påverkan på Burlövsborna minskar, och en
bättre närmiljö skapas. Att människor som
bor eller arbetar i Burlöv får fler avgångar
att välja mellan stärker kommunens position i tillväxtens sydvästra Skåne.

Förbättrad trafik för hela Sverige
Kommunstyrelsens ordförande Lars
Johnson (M):

När arbetena nu går in i
andra halvlek så gläds vi i
Burlöv åt att se fram emot
trafikstart och att därmed
kunna bidra med förbättrade möjligheter till kollektivtrafik för Skånes utveckling och i praktiken förbättrad trafik för hela Sverige.

4

Burlövs
tidninggen
n

Kommunjurist: en viktig del i
det demokratiska systemet
Som kommunjurist arbetar Rickard Brinck med en mängd olika
arbetsuppgifter. Från att hjälpa
kommunens bönder arrendera
vår mark, till att stötta det högsta
beslutsfattande politiska organet,
kommunfullmäktige, så att deras
beslut formuleras på ett korrekt juridiskt språk, till att under
pågående pandemi leda arbetet i
kommunens krisstab.

Yrken
kommu i
nen

Vad gör en kommunjurist?
– En stor del av mitt jobb är att vara ett
stöd åt kommunens olika verksamheter
när det kommer till att hjälpa dem tolka
lagar och regler som gäller i deras verksamhet. Det har ju blivit mer och mer lagstyrt i en kommun, menar Rickard, i samband med att det har tillkommit nya verksamheter.
Men även den allmänna regleringen har
blivit mer omfattande, till exempel den
nya dataskyddsförordningen GDPR som
reglerar hanteringen av personuppgifter.

Kommunjurist Rickard Brinck stöttar bland annat våra verksamheter i olika juridiska frågor.

Hanterar markavtal och arrenden
Det är även en del juridiska frågor som
berör utbyggnaden av järnvägen till fyra
spår, fortsätter Rickard. Hur Trafikverket får använda sig av kommunens mark
regleras i särskilda avtal. Nu när det visar
sig att arbetet med fyrspåret blir klart ett
halvår tidigare så behöver de här markavtalen också justeras.
Burlövs kommun äger en del odlingsmark som vi hyr ut till bönder som brukar
den. Avtalen brukar löpa över fem år och
sedan får bonden förnya dem.

Formulerar förslag och beslut till
korrekt, juridisk svenska
– Jag handlägger ärenden som till exempel
olika typer av markupplåtelser, arrenden,
tomträtter och liknande. Jag hjälper nämnder som kommunstyrelsen där jag skriver
fram ärenden så att politikerna får ett bra
underlag att fatta sina beslut utifrån.

Som kommunjurist är Rickard även sekreterare när kommunfullmäktige har möte.
Där ser han till så att besluten är tydligt
formulerade i protokollen och att de är
skrivna på ett juridiskt korrekt sätt.

Stabschef för krisstaben
När kommunen befinner sig i en krissituation, som under den rådande corona-pandemin, aktiveras krisledningsstaben.
Krisledningsstaben samordnar kommunens arbete för att skapa helhetsbilder
samt ansvarar för samverkan internt och
externt. Staben rapporterar sitt arbete till
kommundirektören för exempelvis beslut
om åtgärder och vidare information till
kommunens förtroendevalda.
Som kommunjurist är det Rickard som
leder arbetet med krisstaben och tar
med stabens hjälp fram förslag till beslut

En viktig uppgift som krisstaben har är att leverera
lägesrapporter till länsstyrelsen, som har huvudansvaret för att hantera krisen
inom Skåne. Vi rapporterar bland annat tillgången till material ute i våra
verksamheter, om det finns
tillräckligt med skyddsutrustning som handskar,
handsprit, visir och förkläden på våra boenden.
som han sedan rapporterar till kommundirektören. En av krisstabens viktigaste funktioner är att ge stöd till berörda
verksamheter.
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Så kommer kvarteret framför Burlövs station att bli
ILLUSTRATION: FOJAB ARKITEKTBYRÅ

I vintras pågick en markanvisningstävling för kvarteret Hanna i
Arlöv, som är en mindre fastighet
i bästa läge vid Burlövs station.
Fastighetsbolaget Trianon tillsammans med arkitektbyrån Fojab
vann tävlingen med deras koncept ”Stadsbruket”.
Tomten är unik i sitt läge centralt i Arlöv
och Öresundsregionen. Närmaste granne
är Burlövs station som ger bra tillgång till
kollektivtrafik och är ett fantastiskt skyltläge i kommunen. Kvarteret Hanna är en
viktig pusselbit i utvecklingen av stationsområdet och närliggande Kronetorpstaden.

Stadsbruket
Trianon kommer att utveckla och bygga ett hybridkvarter som samlar cirka 150 bostäder samt kontor, sport, träning och mobilitet på en och samma yta.
Kvarteret Hanna är tänkt att bli ett landmärke och en levande mötesplats i Burlöv – där besökare kan mötas, umgås
och trivas och tågresenärer tillsammans
med invånare kan röra sig i en spännande mix av verksamheter och inbjudande
arkader som på ett effektfullt sätt flyter
ihop med stationstorgets offentliga rum.

Bilden av Burlövs kommun
förändras fort. Det som tidigare var en del av ett småindustriområde blir nu centrum. Platsen är densamma
men läget är helt nytt.
Lars-Åke Ståhl, kommundirektör

Kommundirektör Lars-Åke Ståhl fortsätter:
– Vi gläds åt att fortsätta utvecklingen av
vår kommun och samarbetet med olika
aktörer och att Kv. Hanna nu utvecklas i
samarbete med Trianon.

– Platsen är densamma men läget är helt nytt, säger kommundirektör Lars-Åke Ståhl om planerna
att bygga 150 bostäder samt kontor med mera på bästa läge bredvid Burlövs station.

Juryn valde vinnare
En jury bestående av politiker, tjänstemän
och konsult utsåg en vinnare efter det
att förslagen poängsatts enligt tävlingsmaterialet. Där bedömdes gestaltning,
hållbarhet, ekonomiska förutsättningar
och helheten för varje förslag.

Preliminär byggstart 2021
Ett markanvisningsavtal har tagits fram
och antagits av kommunfullmäktige.
Arbetet med detaljplanen är i full gång.
Preliminär byggstart är första kvartalet
2021.

AKTUELLT
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KF BESLUTADE 2020-03-23

•

Kommunfullmäktige (KF) beslutade att senast den 5 september 2020
genomföra åtgärder för att förbättra
ventilationen på Svanetorpskolan.

Servicegruppen syr förkläden till
vård- och äldreomsorgen

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

KF BESLUTADE 2020-04-27

•

Kommunfullmäktige (KF) beslutade
att godkänna markanvisningsavtal för
kvarteret Hanna i Arlöv med Fastighets AB Trianon (se artikel på sid. 5).

•

KF beslutade att det ska finnas möjlighet för politiker att delta i nämndssammanträde på distans och att den
möjligheten skrivs in i samtliga nämnders reglemente att gälla från och
med den 1 maj 2020.

•

Kommunfullmäktige beslutade att ge
kommunstyrelsen uppdraget att verka för att hela Burlövs kommun ska
undantas från lagen om eget boende
(EBO), samt att en rapport om hur
detta har skett ska lämnas till kommunstyrelsen senast i september
2020.
Läs hela protokollet från mötet på:
www.burlov.se/protokoll

Tillsammans
minskar vi
smittspridningen
En kram på distans till dig som::
tvättar händerna
nyser och hostar i armvecket
et
stannar hemma om du är sjuk
uk
skyddar dig om du är över
70 år eller i en riskgrupp
visar omtanke
#enkrampådistans

Mariam El Moghrabi,
oghrabi,
adminstratör Smittskydd

Helene arbetar vanligtvis på Återbruket men hjälper nu vården med att sy förkläden.

På grund av corona-pandemin kan
det kan vara svårt att få tag i material till vård- och äldreomsorgen.
Därför fick servicegruppen en förfrågan om att sy förkläden till dem.
Nu sitter det en grupp på tre personer och producerar förkläden i
lokalerna på Företagsvägen i Arlöv.
Servicegruppen är en åtgärd inom enheten för arbete och försörjning och ett steg
mot arbetslivet för deltagarna. Alla bidrar
utifrån sina förutsättningar och just nu
ser ett 20-tal personer till att de skiftande
arbetsuppgifterna utförs.

Servicegruppens breda uppdrag
Servicegruppen utför till exempel mattransporter för medborgare och verksamheter som beställer mat från centralköket
på Dalslundskolan i Åkarp. De hjälper också till med sysslor hemma hos pensionärer
som behöver hjälp med exempelvis trädgårdsarbete. En annan del av deras verksamhet är att driva Återbruket och de ser
även till så att kommunens interna posthantering fungerar.

Anpassning av verksamheten
I coronatider har mycket förändrats för
att minska smittspridning. Återbruket har
stängt och inte heller bistår servicegruppen med service inomhus hos pensionärer.

Samtidigt har vård- och äldreomsorgen
behov av fler förkläden. Normalt sett
används engångsförkläden men också
förkläden i tyg som tvättas efter besök.
Engångsförkläden används vid misstänkt
smitta eller hos sjuka personer i covid-19
men hos den som är frisk går det utmärkt
att använda tygförkläden.

Nytt uppdrag att sy förkläden
En av deltagarna i servicegruppen är
Ammar. Han har 20 års yrkeserfarenhet
som skräddare från Syrien. Nu klipper
han på ett professionellt sätt ut de delar
som behövs för förklädena med minimalt
tygspill. Han syr sedan förkläden tillsammans med Manija, som arbetstränar och
Helene, som normalt sett jobbar med
Återbruket.
– Det känns fint att kunna bidra med
vårt arbete, att göra förkläden som verkligen behövs nu inom vård- och äldreomsorg, säger Helen. Symaskinerna som
vi använder står i vanliga fall på Mötesplatsen för aktiviteter där, men nu har de
lånats ut till oss eftersom Mötesplatsen
också har stängt.
Målet är att producera cirka 1000 förkläden under de kommande månaderna.
De kommer att kunna användas under
lång tid, tvättas och återanvändas. De förses med starka sömmar och sys efter ett
specialmönster med extra långa muddar,
för att kunna användas tillsammans med
handskar.
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Peab sköter grönytor m.m.

Take away på biblioteket

Från 1 april ansvarar Peab för skötsel av
gator, parker, lekplatser med mera på
uppdrag av kommunen. Synpunkter och
felanmälningar anmäls som tidigare till
Burlövs kommun via www.burlov.se eller
per telefon till Medborgarservice:
040–625 60 00.

Vi packar påsar med beställda böcker som
du kan hämta i en hylla nära ingången. Vill
du hellre hämta din kasse utanför biblioteket kan du kontakta oss, så levererar vi vid
dörren istället. Du hämtar dem på ditt låntagar-id som du får när du beställer. Gäller
än så länge endast på Arlövs bibliotek.
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Jämför kvaliteten i Burlöv med andra kommuners
Är Burlöv en attraktiv kommun?
Är det bra att leva och bo i kommunen? Resultaten i flera nationella undersökningar, där jämförelser kan göras med andra kommuner används för ständiga förbättringar i våra verksamheter.
Utveckling och förbättring
Ligger Burlöv bra till inom något område,
så ska vi givetvis jobba för att behålla en
bra placering. I de områden vi ligger sämre till behöver satsningar göras för att förbättra och utveckla, allt för att öka medborgarnas nöjdhet.

Öppen redovisning för alla
Du kan ta del av mycket statistik och upp-

följningar och jämföra Burlöv med andra
kommuner. Till exempel presenteras brukarundersökningar, medborgarundersökningar, öppna jämförelser och något
som heter Kommunens kvalitet i korthet.

Statistiken ställs samman av t ex Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Läs mer och
jämför på www.burlov.se/kvalitet

Skaffa e-faktura för enklare betalning

Så här skaffar du e-faktura:
1.
2.
3.
4.

Logga in på internetbanken
Klicka dig fram till ”Anmälan
e-faktura/Anmälan elektronisk
faktura"
Sök efter Burlövs kommun
och anmäl e-faktura.
Klart

Betala var du än befinner dig
Du får meddelande i din internetbank när
det finns en faktura att betala. Alla uppgifter för att göra betalningen är redan
ifyllda. Därför behöver du inte fylla i
OCR-nummer, belopp eller referens. En
e-faktura är enkel att ta emot och betala
var du än befinner dig.

Skilland mellan fakturamottagare
och fakturabetalare
Fakturamottagare och fakturabetalare
kan vara olika. Om du som fakturabetalare inte är samma fakturamottagare behöver du vid anmälan ange fakturamottagarens namn och personnummer.

FOTO: MOSTPHOTOS.COM

Du vet väl om att du som privatperson kan få dina fakturor från
Burlövs kommun som e-faktura?
Då får du ingen pappersfaktura
utan fakturan skickas direkt till din
internetbank.

