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Så firades jul
i Burlöv för
150 år sedan!

Burlöv får stor
donation för att
digitalisera Charlotte
Weibulls samlingar

Burlövstidningen
fyller 50!
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11: Måleriträff

Fri entré och ingen föranmälan om inget annat
anges.

DECEMBER
5: Vinterpyssel

Arrangemang för hela familjen! Kom och julpyssla
från kl. 14.00. Kaféhörnan har öppet med julfika.
Trollmors sagor uppträder kl. 15.00, följt av långdans genom huset och dans runt granen. Möllegården kultur kl. 14.00–16.00. Arr: Kultur i Burlöv.

11: Bokcirkel – Kvinna utan minne
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Kom och diskutera en roman! Vi erbjuder fyra
bokcirkeltillfällen i höst. Välj själv om du vill delta i
en eller flera. Till denna träff har vi läst Kvinna utan
minne av Petter Lidbeck. Föranmälan: 040-625 66
76 eller bibliotek.akarp@burlov.se. Åkarps bibliotek
kl. 15.00–16.00. Arr: Biblioteken i Burlöv.

13: Kulturtorsdag: ”Luciamys” med visning av
vår julutställning!

Möllegården kultur kl. 19.00 (kaféet serverar mat &
kaffe från kl. 18.00). Arr: Kultur i Burlöv.

13: Luciatåg på Arlövs bibliotek
5: Bokcafé ungdom i Åkarp: Vinteravslutning

6: Julpyssel

Julpyssel för medlemmar i MedVind - alla åldrar.
Medlemskap kostar 50 kr och kan köpas på plats.
Kostnadsfritt material - vi jobbar med återvinning.
Vi bjuder på fika. Ateljén vid Kronetorps mölla kl.
17.00–20.00. Arr: Föreningen Medvind.
Mer info kommer se burlov.se. Möllegården kultur
kl. 19.00 (kaféet serverar mat & kaffe från kl.
18.00). Arr: Kultur i Burlöv.

14: Internationella Apdagen

8 och 9: Julstuga i hembygdsmuseet

17: Kommunfullmäktige sammanträder

Ta med dig en bra bok så bjuder vi på fika medan
vi pratar böcker. Vi träffas följande tisdagar: 15/1,
12/2, 12/3, 9/4. När du har varit med tre gånger får
du en bok. Arlövs bibliotek kl. 10.00. Arr: Biblioteken i Burlöv.

19: Släktforskningens dag

Lomma Burlöv släkt- och folklivsforskarförening
hjälper dig i din släktforskning! Obligatorisk
tidbokning (45 min) på tel. 040-625 62 75 eller
bibliotek.arlov@burlov.se. Arlövs bibliotek kl.
11.00–13.15. Arr: Lomma Burlöv släkt- och
folklivsforskarförening och Biblioteken i Burlöv.
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6: Kulturtorsdag:

JANUARI
15: Erikas bokfika

Korallens förskola kommer till oss för att sjunga
bort vintermörkret. Biblioteket bjuder på fika.
Arlövs bibliotek 17.00. Arr: Biblioteken i Burlöv.
FOTO: MOST PHOTOS

Kom och prata om böcker, få boktips och tipsa
andra om dina favoritböcker. Vi bjuder på fika och
en bok vid varje träff. För alla mellan 12 och 16 år.
Dalslundskolans bibliotek kl. 15.00 Arr: Biblioteken
i Burlöv och Dalslundskolan.
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Pepparkakor med strössel, prassel, tissel och tassel,
kom på bibliotekets vinterpyssel! Arlövs bibliotek
kl. 16.00. Arr: Biblioteken i Burlöv.

21: Jul på Möllegården kultur

Vi träffas och har kul med olika måleritekniker.
Handledare är Annlouise Lindberg. Ta med eget
material eller köp på plats. Info: annlouise.lindberg@burlov.se. Möllegården kultur, Verkstan kl.
18.00–21.00. Arr: Kultur i Burlöv.

Vi uppmärksammar apdagen med apkalas! Arr:
Biblioteken i Burlöv.
Stora sessionssalen, Medborgarhuset kl. 13.00.

Julstämning utan kommers med ljusstöpning,
nybakade gorån och struvor, senapstillverkning,
halmflätning mm. Julsånger och långdans. Lekar
och pyssel för barnen, kaffeservering med glögg.
Hitta goenissen! Burlövs gamla prästgård, Burlövs
by kl. 13.00–17.00. Arr: Bara härads hembygdsförening och Burlövs Folkdansgille.

18: Måleriträff

Vi träffas och har kul med olika måleritekniker.
Handledare är Annlouise Lindberg. Ta med eget
material eller köp på plats. Info: annlouise.lindberg@burlov.se. Möllegården kultur kl. 18.00–
21.00 Arr: Kultur i Burlöv.
FOTO: MOST PHOTOS

19: Bokcafé ungdom – Arlöv – Vinteravslutning
Kom och prata om böcker, få boktips och tipsa
andra om dina favoritböcker. Vi bjuder på fika och
en bok vid varje träff. För alla mellan 12 och 16 år.
Vårboskolans bibliotek kl. 15.00 Arr: Biblioteken i
Burlöv och Vårboskolan.

UTSTÄLLNINGAR
MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Öppet:

FOTO: PIXABAY.COM

Tis – ons: 12.00-16.00
Tors: 12.00 - 21.00
Lör – Sön: 12.00 - 16.00
Mån och fre: stängt
Telefon: 040-625 63 70
Julkalendern – en jul i Burlöv år 1862

Gömman, 8 nov – 13 jan. Julstress är inget
nytt fenomen. Årets julutställning berättar
om julens förberedelser på en gård i Burlöv
på 1800-talet.

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.

Burlövs

kommun

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.

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. 1 den 5 februari
nr. 2 den 5 april
nr. 3 den 10 maj
nr. 4 den 11 juni
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Burlövstidningen 50 år!
För nästan exakt 50 år sedan, i
november 1968, kom det första
numret av Burlövstidningen ut.
Vi möter upp med kommunens
arkivarie Helena Sjölin för att
prata om hur tidningen har sett
ut och i vilka olika skepnader den
har funnits i under de här fem
decennierna.
Burlövstidningen speglar tidens anda, så
som det ser ut när den ges ut, säger Helena.
Och det är lite intressant när vi tittar i det allra första numret någonsin, att det är ganska
lika saker som är aktuella då som nu.

Liknande utmaningar
Till exempel kan vi läsa om planeringen av
ett nytt badhus. En ”simbadskommitté”
håller 1968 på att ta fram förslag på det
som senare skulle bli Burlövsbadet (klart
1972). Idag planeras det också för ett nytt
bad, även om kommunfullmäktige inte
har tagit slutgiltigt beslut i frågan. Om planerna för ett nytt bad går igenom beräknas det stå färdigt någon gång 2021-22.
I det allra första numret går det också att
läsa om ”Vårbo gård – ett nybyggnadsområde”, det som blev Svenshögsområdet.
Paralleller går att dra till dagens utbyggnad precis bredvid, tvärsöver Kronetorpsvägen, som blir Kronetorpsområdet. Axel
Sjödin skriver 1968 angående exploateringen av åkermarken:
”När vi alltså idag ser de vackra åkerfälten
ändras till ledningsgravar och jordhögar
bör vi tänka oss några år fram i tiden och
glädjas med det tusentalet familjer, som
kan få sin bostad där”.
Vidare läser vi i tidningen att folkhögskolan Hvilan i Åkarp firade 100 år 1968,
och idag är det endast några månader
sedan 150-årsfirandet gick av stapeln där,
fortsätter Helena.

Burlöv ingen "sovstad"
Även då för femtio år sedan pratar man
om kommunens fina geografiska läge
som har bra ”förutsättningar för intensiv
utveckling i en expansiv region”. Vi läser

Det första numret någonsin av Burlövstidningen kom ut i november 1968.

också att Burlöv inte ska bli en ”sovstad”
som andra kranskommuner, utan ska
istället ”skapa ett levande samhälle med
bostäder, handel och industri som ger
både trevnad och arbete åt kommunens
innevånare”.

”Vi i Burlöv-anda”
Men även om tidens tand har satt sitt
avtryck på den gulnande och fem årtionde gamla papperstidningen, så är målsättningen med Burlövstidningen lika
aktuell nu som då. Så här skrev kommunalnämndens ordförande från den tiden,
Elis Andersson:

Den kommunala demokratiens hörnstenar är medborgareanda och personligt engagemang, och vi vill
med denna tidning nu och
framdeles ge information
till innevånarna samtidigt
som vi önskar att dessa
svarar med ökar kommunalt
intresse. Låt oss alla tillsammans medverka till en
”Vi i Burlöv-anda” där alla
var på sitt håll engagerar sig
i arbetet för en trivsam och
boendevänlig kommun.
Elis Andersson, 1968

Format och utgivningstakt
Ett exemplar av de flesta numren finns
i kommunens arkiv. De första åren kom
tidningen ut två-tre gånger per år, sedan
har det varierat mellan 4 till 11 nummer
under årens lopp. Formatet har varit detsamma under de här femtio åren med
undantag för 2006-11 då Burlövstidningen var några sidor som en del av tidningen Spegeln. Idag kommer Burlövstidningen ut med 8 nummer per år.

Så här såg Burlövstidningen ut år 2000.
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Peter gör rent hus på
Dalslundskolan
Vi träffar Peter Anyadike under
en rast på jobbet. Han arbetar på
städavdelningen och är placerad
på kommunens största arbetsplats: Dalslundskolan. Tillsammans med ett par kollegor sköter
han om skolans lokaler så de är
städade och i ordning för lärare, pedagoger och övrig personal
– totalt cirka 80 personer. Hans
arbete påverkar också lite drygt
600 elever, som alla behöver en
god lärmiljö och fräscha lokaler.
Positivt att jobba på en skola
Kontakten med eleverna är positiv för de
känner väl igen Peter. Han är en trygg vuxen i elevernas dagliga miljö och som har
lite extra koll på vad som händer i deras
vardag. Ibland hälsar gamla elever på
honom, exempelvis i Malmö där han bor.
De känner igen honom, men han kan inte
minnas alla elever för ungdomar ändrar
ofta uteseende, stil och växer upp!

Tidiga mornar för
lokalvårdare i skolorna
Han har varit igång på sitt jobb som lokalvårdare på Dalslundskolan sedan klockan
06.00. Mornarna är lite stressiga. Klockan 08.15 måste alla klassrum vara städade, för då börjar lektionerna för dagen.
Efter att klassrummen är städade fortsätter arbetet med korridorer, toaletter,
kontor, matsalen och övriga ytor på den
stora skolan. November är värsta tiden
på året med all smuts som dras in. Kladdiga löv och dött gräs är värre än vintermånaderna med grus och annan smuts.
Det sätter sig mer liksom.
När Burlövstidningen kommer på besök
har han och kollegorna dagens första rast.
Vi slår oss ner i skolrestaurangen. Peter
berättar att han har jobbat i Burlövs kommun i fyra år ungefär, sedan kommunen
beslutade att ta tillbaka städningen i egen
regi. Peter var tidigare anställd hos en

Yrken
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heten ser till att de jobbar med kvalitetsförbättringar och kompetensutveckling, vilket Peter
uppskattar. De har fått utbildning i miljöarbete, städteknik och inte minst ergonomi, som är kunskap om hur arbetsredskap
och arbetsmiljö påverkar människan. God
ergonomi innebär kunskap om arbetsteknik för att inte få arbetsskador av ett
påfrestande arbete. Städningen är tung,
medger Peter. Han försöker träna på gym
tre-fyra gånger i veckan för att ha styrka
och god fysik för att orka och inte få framtida skador som förslitningar.
Peter Anyadike arbetar på städavdelningen.

extern entreprenör som skötte städningen på uppdrag av kommunen och han
erbjöds arbete i samband med förändringen. Hans fasta arbetsplats är idag Dalslundskolan, även om han får vara beredd
att hoppa in på andra ställen ibland.

Kommunen satsar på kvalitet
Han trivs med Burlövs kommun som
arbetsgivare, för han upplever att kommunen satsar på kvalitet inom lokalvården. Nuvarande ledning för städverksam-

i

Städavdelningen

29 lokalvårdare
(23 kvinnor och 6 män)
7 vikarier vid sjukdom/frånvaro.
1 teamledare
1 städchef
Uppdraget är att sköta städningen
av ca 35 mycket skiftande lokaler!
Skolor, förskolor, bibliotek, idrottsplatser, kontor och personalutrymmen för kommunens alla medarbetare och de som använder kommunens lokaler för boende, utbildning, fritid eller på annat sätt.

Han tror att med mer teknisk utveckling,
till exempel för materialval i lokaler och
teknisk utrustning kommer det på sikt att
bli en ännu bättre arbetsmiljö för dem
som jobbar med lokalvård.

Burlövs
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Så firade de julen i
Burlöv år 1862
Hur firade man jul i Burlöv på
1800-talet? Det var lite annorlunda jämfört med idag men vissa
traditioner finns fortfarande kvar.
Julölet ska smakas av, lutfisken
ska läggas i blöt och bakugnen
går varm. I årets julutställning på
Möllegården kultur kan du följa
hur julstöket på en gård i Burlövs
by faktiskt kunde se ut år 1862.
Julen var även en blodig historia, för grisen skulle slaktas och blodet skulle bli till
palt och blodkorv. Och julbadet var ett
måste!

Julutställning med lokal förankring
Utställningen fungerar som en julkalender där man öppnar sex olika luckor med
datum och samtidigt får man se vad som
händer på gården Ekebo kring juletid. För
att få reda på vilka som levde på gården
har det krävts en del släktforskning.

I år ville vi ha en lokal
historia att knyta utställningen till. Vi letade
efter gårdar i närheten
och snubblade över en
bouppteckning från Ekebo, berättar kultursekreterare Tina Westergren.
Ättling bor kvar på Ekebo
Hela nitton personer bor på Ekebo julen
1862. Åbo Anders Olsson och frun Boel
Jönsdotter har tre egna barn vid denna tid, men på gården finns även ett fosterbarn, pigor, drängar och inneboende
gamla. Alla hjälper till med julbestyren.
Ekebo har gått i arv i hundratals år och
fortfarande bor här faktiskt en ättling till
Anders och Boel. Gården brann två gånger under 1900-talet och idag ligger här ett
bostadshus från 1930-talet.

Fru Boel Jönsdotter levde på gården Ekebo 1862 tillsammans med man, barn, änkor och änklingar, drängar och pigor. Totalt levde 19 personer på gården.

En del av kommunens kulturgaranti
Under november och december kommer
många förskolebarn och skolbarn i kommunen att få stifta bekantskap med barnen på Ekebo eftersom julutställningen
ingår i Burlövs kommuns Kulturgaranti.
– Jag tror barnen kommer att tycka det
är annorlunda från idag, men de kommer

också se att det inte är helt olikt. Vissa
traditioner finns kvar. Det är inte så långt
tillbaka trots allt, säger Tina Westergren.
Utställningen pågår fram till den 13 januari 2019 och det är fri entré!
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KF BESLUTADE 2018-11-19

•

Fullmäktige antog en korrigerad budget för 2019, där man ökade friskvårdsbidraget för kommunens medarbetare till 1 500 kronor per år och
medarbetare, anslog 1,5 miljoner
kronor för personalfrämjande aktiviteter och 1 miljon kronor för att täcka
ökade kostnader för gode män till
följd av ändrade bidragsregler.

•

Fullmäktige antog en ny central krisledningsplan för Burlövs kommun.
Planen ska ange hur kommunen ska
hantera extraordinära händelser
(kriser).

•

Fullmäktige antog en ny
kommunikationspolicy.
Krisledningsplanen och
kommunikationspolicyn finns att läsa
på kommunens webbplats:
www.burlov.se.

Polisens trygghetsmätning 2018
FOTO: ULRIKA BERGSTRÖM

•

Kommunfullmäktige godkände en
uppföljningsrapport som visar att
årets resultat beräknas bli 58,9
miljoner kronor högre än budgeterat.
Detta beror främst på ökade intäkter
från skatter och statsbidrag.

I polisens trygghetsmätning får medborgarna svara på frågor om tryggheten i sitt område.

Årets trygghetsmätning visar att
många Burlövsbor är oroliga över
att utsättas för brott och att vistas
ute på kvällarna, men fler kommuninvånare är också nöjda med
polisens agerande. Inga drastiska förändringar mot tidigare år,
menar Polisen.
Totalt sett noteras att den upplevda
otryggheten har försämrats något. Index
ökar från 2,44 (2017) till 2,63 i årets mät-

ning för 2018. Detta trots att en mindre
andel svarande i enkäten uppger att de
har varit utsatta för brott de senaste 12
månaderna, 1,1% jämfört med 1,9% föregående år.
Oron för ungdomsgäng som bråkar och
stör ordningen är fortsatt hög i kommunen, liksom rädslan att råka ut för överfall/misshandel i det egna bostadsområdet och att vistas ensam ute kvällstid.
Läs mer om undersökningen på:
www.polisen.se och www.burlov.se.

Beställ fiber nu, priset höjs efter årsskiftet
FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ

Utbyggnaden av Burlövs Öppna
Stadsnät går mot sitt slut. Glöm
inte att beställa fiber till din villa!
Prishöjning efter årsskiftet
Anslutningsavgiften för villor inom
utbyggda områden höjs efter årsskiftet
från 15 000 kr till 25 000 kr. Beställ senast
den 31 december 2018 för att få anslutning till utbyggnadspris.

Något du undrar över?
Har du frågor om fiber och stadsnätet?
Kontakta oss på stadsnat@burlov.se eller
040-625 60 00. Läs mer på:
www.burlov.se/stadsnat.

Passa på att beställa fiber till din villa innan prishöjningen!

Burlövs
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Glädjande donation hjälper
Burlövs kommun digitalisera
Charlotte Weibulls samling
Barbro Osher är en välkänd
svensk mecenat som tillsammans
med sin make Bernard Osher
har donerat miljardbelopp till
främst konstnärliga och medicinska ändamål. Några svenska institutioner som har fått bidrag är
Kungliga Operan, Moderna muséet och Dalhalla. Nu har Barbro
Osher har valt att donera 10 000
dollar till Burlövs kommun för att
vi ska kunna digitalisera Charlotte
Weibulls samlingar.
Burlövs kommun driver Möllegården i
Åkarp som en del av verksamheten inom
kultur och fritid. Charlotte Weibull är
starkt förbunden med Möllegården; hon
bodde och startade sitt folklivscenter för
folkdräkter och dockor i fastigheten. Hon
var känd långt utanför Burlöv med utställningar och försäljning i stora delar av världen. Under sin livstid verkade Charlotte
Weibull för allmogens kultur och hembygden och blev uppmärksammad i hela världen genom flera utmärkelser.

Weibull på Möllegården
Inom Möllegården kultur lever Charlotte Weibulls verk vidare. Här finns hennes
samling med dockor, folkdräkter, diverse
föremål och textilier, sammantaget fler än
10 000 föremål.

Charlotte Weibull.

Vår förhoppning är att
världen kommer att få se
lite mer av den fantastiska samling vi förvaltar i kommunen tillsammans med Föreningen
Charlotte Weibulls Vänner. Vår tacksamhet mot
Barbro Osher kan inte
nog uttryckas, säger Jane
Andersson, kultur och fritidschef i Burlövs kommun.

Är du intresserad av människor och att
göra något meningsfullt tillsammans med
en person som har andra förutsättningar? Då är kanske ledsagaruppdraget något
för dig? En ledsagares uppgift är att göra
det möjligt för personen med funktions-

nedsättning att aktivt delta i samhällslivet.
Uppdraget går också ut på att bryta isolering och att ge tillfälle till gemenskap och
social kontakt med andra människor.

Läs mer på: www.burlov.se/ledsagare

Burlövs kommun har ingen möjlighet att
visa alla föremål. Vi har därför ansökt
om en donation från Pro Suecia Barbro
Osher Foundation för att kunna digitalisera Charlotte Weibulls samlingar och
göra dem tillgängliga för omvärlden med
modern teknik.
Vi är mycket stolta över att nu har beviljats
en donation om 10 000 amerikanska dollar
(cirka 100 000 svenska kronor) för att fortsätta utveckla arvet efter Charlotte Weibull.
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Kan ledsagaruppdraget vara något för dig?

Tillgängliggöra föremålen digitalt

