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FEBRUARI

28: Serieromaner, graphic novels, manga – det
bästa som seriekulturen har att erbjuda

10: Familjelördag med ”Korv & jazz”

En härlig familjekonsert med Torbjörn Righard.
Från 3 år. Biljetter 50 kr/vuxen och 10 kr/barn, korv
ingår i priset. Biljetterna säljs från den 1 februari
på Möllegården kultur eller Arlövs bibliotek. Ev.
överblivna biljetter säljs på plats 30 min. innan
föreställningen. Möllegården kultur kl. 14.00. Arr:
Kultur i Burlöv och UNGA Musik i Syd.

Fredrik Strömberg är ordförande för Seriefrämjandet, redaktör för tidskriften Bild & Bubbla samt
kursansvarig och lärare på Serietecknarskolan i
Malmö. Denna kväll presenterar han intressanta,
spännande och tankeväckande serier från hela
världen. Föranmälan: 040-625 62 74 eller bibliotek.
arlov@burlov.se. Arlövs bibliotek kl. 19.00. Arr:
Arlövs bibliotek och ABF.

12: Kulturskolans konsert

28: Bokcafé ungdom

Elever från Burlövs kulturskola spelar. Arlövs
bibliotek kl. 18.30. Arr: Arlövs bibliotek och Burlövs
kulturskola.

13: Beates bokfika

Ta med dig en bra bok så bjuder vi på fika medan
vi pratar böcker. När du har varit med tre gånger
får du en bok. Arlövs bibliotek kl. 09.45. Arr: Arlövs
bibliotek.

13: Måleriträff

Vi träffas och har kul med olika måleritekniker. Möllegården kultur, Verkstan, Drop in kl 18.00-19.00. Vi
målar till kl. 21.00. Arr: Kultur i Burlöv.
FOTO: NILS LIND

14: Kalle Lind: Jag själv och andra gubbar

Möt författaren, radioprataren och diversevetaren
Kalle Lind, känd från tv och radio och genom sina
böcker. Fri entré. Föranmälan 040-625 66 76 eller
bibliotek.akarp@burlov.se. Åkarps bibliotek kl.
19.00. Arr: Åkarps bibliotek och ABF.
24: Lördag på biblioteket
8-bitarsfest! Kl. 12.00–15.00. Utmana din
kompis i ett av femhundra retro tv-spel på
bibliotekets storskärm.
Vernissage: Serienätverket Dotterbolaget
brinner! Kl. 13.00–15.00. En utställning om
brinnande känslor, kaos, förstörelse, politisk
kamp och pånyttfödelse.
Oud-konsert kl. 14.00. Musikern Ezmat Labbad
spelar klassisk musik från mellanöstern. Hela
dagen: Försäljning av utgallrade tidskrifter. Fri
entré! Förfriskningar bjuds! Allt på
Arlövs bibliotek. Arr: Arlövs bibliotek och ABF.

27: Måleriträff

Möllegården kultur, Verkstan, Drop in kl. 18.00–
19.00. Vi målar till kl. 21.00. Arr: Kultur i Burlöv
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13: Beates bokfika

Arlövs bibliotek kl. 09.45. Arr: Arlövs bibliotek.

13: Måleriträff

Info: annlouise.lindberg@burlov.se. Möllegården
kultur, Verkstan, Drop in kl. 18.00–19.00. Vi målar
till kl. 21.00. Arr: Kultur i Burlöv.

MARS
3: Barnteater: Pomperipossa – en riktig
gammal tossa med Teater Trassel

För barn från 3 år. Föranmälan: 040-625 66 76
eller bibliotek.akarp@burlov.se. Åkarps bibliotek kl.
10.00. Arr: Kultur i Burlöv och Åkarps bibliotek.

6: Bokcirkel – Stiga sol, smälta is

Till denna träff har vi läst Stiga sol, smälta is av Raja
Bahari. Föranmälan: 040-625 66 76 eller bibliotek.
akarp@burlov.se. Åkarps bibliotek kl. 15.00–16.00.
Arr: Åkarps bibliotek.

6: Vi öppnar utställningen Fågel, fisk eller
mittemellan

7: Lite socker i botten: Perspektiv på det
svenska sockrets konsumtions- och
kulturhistoria

Socker är idag ett av våra mest omdiskuterade
livsmedel. Fredrik Björk är miljöhistoriker och verksam vid institutionen för urbana studier, Malmö
högskola. Arlövs bibliotek kl. 18.30. Arr: ABF och
Arlövs bibliotek.

8: Internationella kvinnodagen

Historisk föreläsning och levande musik i Kafé Charlotte. Försäljning av smörgåsar och fika. Fri entré.
Möllegården kultur kl. 18.00. Arr: Kultur i Burlöv.

10: Familjelördag med ”Korv & jazz”

14: Vinterboken - uppsamlingskväll

Alla vinterbokenläsare som lämnat in ett häfte får
nu möjlighet att träffas. Häften med alla inlämnade
boktips delas ut och kvällen avslutas med att alla
får välja en bok som gåva. Föranmälan: 040-625 62
74 eller bibliotek.arlov@burlov.se. Arlövs bibliotek
kl. 19.00. Arr: Arlövs bibliotek.

15: Kulturskolans konsert

Elever från Burlövs kulturskola spelar. Arlövs
bibliotek kl. 18.30. Arr: Arlövs bibliotek och Burlövs
kulturskola.

UTSTÄLLNINGAR
MÖLLEGÅRDEN KULTUR
Öppet:
Telefon:

ti–fr kl. 11.00–16.00
lö–sö kl. 12.00–16.00
040-625 63 70

Charlotte Weibull – en utställning om
Sveriges enda folklivskonstnär
Weibullrummet 7 maj-tillsvidare

Vad är en folklivskonstnär och vem var
Charlotte Weibull egentligen? En utställning
om ett unikt entreprenörskap, om kvinnors
kraft och hur man bygger upp en samling
i en föränderlig värld. Se utvalda föremål
från hennes skattkammare och utforska
hennes arkiv.

Mojänger och mackapärer

Gömman 2 februari – 29 mars
Ja, vad är det för manicker som vi visar i
årets första utställning? Vi har letat fram
några kluriga föremål i vår samling. Gissa
vad de används till och tävla om priser från
vår butik.

26: Måndagsgruppen

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. Arr:
Arlövs bibliotek.

Arlövs bibliotek kl. 18.00–19.00. Arr: Arlövs
bibliotek.

Vi bjuder på fika och en pocketbok vid varje träff.
För alla mellan 12 och 16 år. Vårboskolans bibliotek
kl. 15.00–16.00. Arr: Arlövs bibliotek och Vårboskolan.

En utställning om våra kära sällskapskapsdjur och
deras historia. Fri entré – välkomna! Möllegården
kultur kl. 15.00. Arr: Kultur i Burlöv.
Kalle Lind

12: Måndagsgruppen

BigBazz

En härlig familjekonsert med BigBazz, där även de
minsta kan sjunga med. Från 3 år. Biljetter 50 kr/
vuxen och 10 kr/barn, korv ingår i priset. Biljetterna
säljs fr.o.m. 1 februari på Möllegården kultur eller
Arlövs bibliotek. Ev. överblivna biljetter säljs på
plats 30 min. innan föreställningen. Möllegården
kultur kl. 14.00. Arr: Kultur i Burlöv och UNGA
Musik i Syd.

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.

Fågel, fisk eller mittemellan

Glashallen 7 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.

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 våren 2018
nr 1 - 9 februari
nr 2 -16 mars
nr 3- 27 april
nr 4 - 25 maj

AGENDA

Februarilovet
Här hittar du en massa kul att göra under februarilovet! Ibland ska man anmäla sig i förväg – då står
det tydligt. Står det inget om det så är det bara att
komma! Det mesta är också gratis!

Filmquiz

Under hela lovveckan kan du vara med i ett quiz
med filmtema på biblioteken och få chansen att
vinna två biobiljetter! Arlövs och Åkarps bibliotek.

17: Godnattstunden med Teater Allena

Godnattstunden handlar om att visa hänsyn, om
saknaden över att bli lämnad av mamma och pappa men också glädjen i att hitta morfar istället. En
föreställning om att längta, drömma, visa omtanke.
Små kärleksfullt berättade historier att ta med sig
i livet. För barn mellan 3 och 5 år. Möllegården
kultur kl. 11.00. Arr: Kultur i Burlöv.

19: Biblioteksvålnaden läser skräckberättelse

Kom och lyssna på en skräcknovell i skenet från
levade ljus när vår biblioteksvålnad bjuder in till
ryslig högläsning. Föranmälan: 040–625 62 74 eller
bibliotek.arlov@burlov.se. Arlövs bibliotek kl.
09.30, 10.00 och 10.30. Arr: Arlövs bibliotek.

20: Pingisturnering

För åk 7 till 17 år. Anmälan görs på plats.
Aktivitetsgården Betan
i Arlöv kl. 17.00–
20.30. Arr: Ungdomsgruppen Burlöv.

20 och 21: Prova på tennis – Åkarp-Burlövs TK

Sportlovstennis för barn i åldrarna 4-13 år. Alla är
välkomna oavsett spelstyrka. Klubbens ledare finns
på plats hela tiden. Racketar finns till utlåning. Man
kan välja en av dagarna eller båda. Kostnadsfritt.
Begränsat deltagarantal, först till kvarn gäller.
Anmälan: Senast lördagen den 17 februari. Stina
070-201 88 37 eller infomaster@akarpstk.net.
Båda dagarna kl. 11.00–12.00 i Åkarps tennishall.
Stationsvägen, Åkarp, vid Idrottsplatsen. Arr:
Åkarp-Burlövs TK.

21: Hennamålning och mandalapyssel

Kom och få en vacker hennamålning av ett
hennamålar-proffs. Du kan också färglägga och rita
egna mandalas. Arlövs bibliotek kl. 13.00–15.00.
Arr: Arlövs bibliotek.

Pappersskulpturer på februarilovet
B Art presenterar Åsa Canbäck! Hon har uppfunnit sin egen metod för att skapa skulpturer
med ståltråd, papper och ett speciellt lim. Vi
har ateljé vid Kronetorps mölla, Dalbyvägen 63.
Den skulptur du skapar kommer på utställning.
Grupp 1 (max 8 deltagare): måndag och onsdag
kl. 10:00–15.00.
Grupp 2 (max 8 deltagare): tisdag och torsdag
kl. 10.00 –15.00.
Extra erbjudande fredag kl. 10.00 - 15.00
- chans att fixa det sista om du inte hunnit
färdigt. Vegetarisk lunch serveras varje dag.
Kostnadsfritt deltagande, men bindande anmälan. Vi tar ut en avgift om 200 kr ifall du inte
kommer (utan giltig anledning). Anmälan och
mer information: b.art.ungaskonst@gmail.com.

Februarilov på Burlövsbadet

Gratis inträde måndag till torsdag för barn 6–15 år!
Alla aktiviteter är gratis! Runnerz, Funboatz, Zorbaboll och droppträd måndag–torsdag
kl. 12.00–15.00. Barn under 7 år måste bada
tillsammans med vuxen. Barn 7-9 år måste bada
under uppsyn av vuxen.
Öppettider
Måndag: 06.15-08.00 & 10.00-19.00
Tisdag:
10.00-19.00
Onsdag: 06.15-08.00 & 10.00-19.00
Torsdag: 10.00-20.00*
Fredag: 11.00-17.00
Lördag
10.00-15.00
Söndag: 10.00-15.00
* Åldersgräns 18 år efter kl. 19.00
Tel: 040-625 61 84 www.burlov.se/bad

21: Pyssel
19: Bio – Ballerinan och uppfinnaren

Kom och se det fantastiska animerade äventyret Ballerinan och uppfinnaren. Felicia är en
föräldralös flicka med en passion i livet: att dansa!
Tillsammans med sin vän Victor kommer hon på en
makalös plan för att fly från barnhemmet och ge
sig ut på äventyr mot operan i Paris. Vi bjuder på
popcorn och saft. Från 7 år. Begränsat antal platser.
Föranmälan: 040-625 66 76 eller bibliotek.akarp@
burlov.se. Åkarps bibliotek kl. 13.00. Arr: Åkarps
bibliotek.

20: Melloverkstad

Välkommen att skapa din egen artist eller kanske
en glittrig mikrofon att sjunga i framför spegeln.
Vi har dukat upp med olika slöjdmaterial – bara
fantasin sätter gränser! För alla åldrar. Möllegården
kultur, kl. 11.00–16.00. Arr: Kultur i Burlöv.
20: Bokfika
Vi pratar om böcker, tipsar varandra och
fikar tillsammans. För barn 9-12 år. Åkarps
bibliotek kl. 14.00. Arr: Åkarps bibliotek.

20: Bio – RUM 213

Kom och se en riktigt läskig skräckfilm med popcorn och läsk på biblioteket! Vi visar filmen RUM
213, baserad på Ingelin Angerborns populära bok.
Filmen handlar om Elvira 12 år som bor på kollo
under sommarlovet. Elvira och två andra barn
får bo i ett rum med rumsnummer 213, ett rum
som stått oanvänt i 60 år. Snart börjar oförklarliga
saker hända… Arlövs bibliotek kl. 14.00. Arr: Arlövs
bibliotek.

Kom och skapa dina egna fina, roliga och unika
bokmärken. Det finns många sätt att göra bokmärken på! Åkarps bibliotek kl. 14.00. Arr: Åkarps
bibliotek.

21: Filmvisning

För åk 7 till 17 år. Aktivitetsgården Betan i Arlöv kl.
17.00–20.30. Arr: Ungdomsgruppen Burlöv.

22: Hennamålning och mandalapyssel
Åkarps bibliotek kl. 13.00–15.00.

22: Melloverkstad

Möllegården kultur, kl. 11.00–16.00. Arr: Kultur i
Burlöv.

22: FIFA - turnering

För åk 7 till 17 år. Anmälan görs på plats. Aktivitetsgården Betan i Arlöv kl. 12.00 – 17.00. Arr:
Ungdomsgruppen Burlöv.

23: Öppet på Arken i Åkarp

För åk 7 till 17 år. Aktivitetsgården Arken i Åkarp kl.
18.00 – 22.30. Arr: Ungdomsgruppen Burlöv.

24: Öppet på Betan i Arlöv

För åk 7 till 17 år. Aktivitetsgården Betan i Arlöv kl.
18.00 – 22.30. Arr: Ungdomsgruppen Burlöv.

24: TV-spelsturnering på Nintendo
8-bitarskonsoll!

Kom och spela gamla klassiska Nintendospel som
Donkey Kong, Super Mario Bros och Pacman på
storbildsskärm! Kanske är det du som blir Nintendo
8-bitars-mästaren i Burlöv och vinner ett pris?! Arlövs bibliotek kl. 12.00–15.00. Arr: Arlövs bibliotek.

Ungdomsgruppen Burlöv

Telefon: 040-625 63 84 eller 040-625 67 39.
E-post: ungdomsgruppen@burlov.se
www.burlov.se/ungdomsgruppen
www.facebook.com/ungdomsgruppen.burlov
Aktivitetsgårdarnas öppettider:
Betan i Arlöv, Vårboskolan
On
17.00–20.30
Lö
18.00–22.30
Arken i Åkarp, Dalslundskolan
Ti
17.00–20.30
Fr
18.00–22.30

Biblioteken i Burlöv

www.burlov.se/bibliotek
Arlöv
Må, On
10.00–19.00
Ti, To
09.00–18.00
Fr
10.00–17.00
Lö
11.00–15.00
Sö
12.00–15.00
Åkarp
Må
08.30–12.00, 15.00–19.00
Ti
08.30–15.00
On
08.30–12.00, 15.00–19.00
To
08.30–12.00, 15.00–19.00
Meröppet (utan personal) alla dagar 07.00–22.00
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Yrkestitel: rektor
2016 började Johan Lilia som rektor på Svenshögskolan, precis när
den nybyggda skolan invigdes.
Han är utbildad SO-lärare, det
vill säga inom ämnena historia,
geografi, religions- och samhällskunskap. Tidigare har han bland
annat arbetat som biträdande
rektor och rektor på Lindeborgskolan i Malmö och som rektor
på Tunaskolan i Lund.
– Arbetsdagarna kan ju se väldigt annorlunda ut och de blir väldigt sällan som
man har tänkt sig. Jag försöker ha så lite
möten som möjligt, eller att ha rätt möten
kan man väl säga. Personalen ska ges förutsättningar till att göra det som de är
anställda för och har utbildning till – och
det är ju att lägga sin tid och kraft på att
flytta elevernas lärande framåt. Och då är
det där som de behöver lägga sin tid.

Viktigt med språket
En av de sakerna som de har jobbat mycket med är fokusområdet språkinriktad
undervisning, precis som i alla Burlövs
kommuns skolor.
På Svenshögskolan har de också läsprojekt två gånger per år under sex veckor
där de lägger extra mycket tid på schemalagd läsning. Både före och efter den här
perioden görs tester och senast såg man
att alla eleverna har förbättrat sig. Johan
menar att även om läsförståelsen är en
färskvara så är målet att höja alla elever
lite grand hela tiden. Och eleverna brukar bli väldigt glada när de känner att de
utvecklas och blir bättre på läsningen.

Med fokus på elevernas lärande
Yrken i
kommu
nen

Svenshögskolans rektor Johan Lilia tycker att deras nya lektionsstruktur har gett bra resultat.

Tydlighet, trygghet och struktur
På Svenshögskolan jobbar de även med
en ny lektionsstruktur för att skapa en
tydlighet och framförhållning för barnen.
Det tycker Johan har gett bra resultat.
De arbetar också mycket med tryggheten och studieron, bland annat med aktiviteter på rasterna för att barnen ska få
en mer meningsfull fritid och sysselsättning. Och även på fritidsverksamheten,
även om det finns en del kvar att göra där,
säger Johan.

Kulturkväll på våren
Förra året var alla elever och personal
engagerade i en pjäs som de sedan spelade upp för föräldrarna mot slutet av vårterminen. Eleverna gjorde allting själva
FOTO: LISA WIKSTRAND

Under två perioder varje läsår lägger de extra mycket tid på läsningen i Svenshögskolan.

från att bygga kulisser och rekvisita till att
spela teater. Till föreställningen tog alla
föräldrarna med sig mat som sedan dukades upp på ett långbord. Man åt tillsammans och tittade sedan på föreställningen. Även det här året blir det en kulturkväll. Johan berättar att de har fått låna
några kulturpedagoger från Kulturskolan
som ska hjälpa och stötta eleverna med
att sätta upp pjäsen.
– Förra året var det ofantligt lyckat och
både barn och föräldrar blev väldigt stolta. Vi ser jättemycket fram emot årets kulturkväll, avslutar han.

i

Skolorna allt bättre

De kommunala skolorna i Burlöv
fortsätter sin klättring i undersökningen Öppna jämförelser (Sveriges kommuner och landstings
nationella ranking om bland annat
grundskolan). Under 2017 har vi
klättrat ytterligare åtta placeringar
och ligger nu på plats 74 av Sveriges 290 kommuner.
– Burlövs kommun har ett pågående och långsiktigt arbete med ett
språkutvecklande arbetssätt i alla
våra förskolor, skolor och fritidshem, säger förvaltningschef Anders
Öhlin. När alla arbetar mot samma
mål och vi använder resurser och
stödfunktioner på rätt sätt ger det
goda resultat.

Burlövs
tidningen
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Satsning på handboll i
Burlövshallen
FOTO: GABORFROMHUNGARY MORGUEFILES.COM

Handboll är en sport som spelas i
nästan hela världen. Sverige och
specifikt Skåne har en lång tradition av sporten. I dagsläget finns
det fem skånska herrlag och fyra
damlag i Sveriges högsta serier.
Nu startar en satsning på handboll i Burlövshallen för dig som är
mellan 7 och 9 år, men även du
som är äldre och intresserad av
att vara tränare är välkommen!
Bara 20 minuter med buss från Burlöv kan
man se fantastisk elithandboll i både Lund
och Malmö. Även många landslagsspelare
kommer ifrån Skåne. Senast i november
förra året kunde man följa ett av de yngre flicklandslagen i Burlövshallen i Arlöv.

Lagidrott för alla
Handboll är en rolig lagidrott som passar
för både pojkar och flickor och är en av
de idrotter som växer snabbast i Sverige.
Handbollsklubben Malmö Handboll håller till i den nya Burlövshallen och finns
för ungdomar mellan 7och 9 år. Men de
vill även starta lag för personer som är lite
äldre.

Det ska vara roligt
Träningarna handlar om att ha roligt, om
att vara aktiv och om att lära sig spelet
handboll. Under ett träningspass kan de
till exempel ha hinderbana, spela spökboll, leka linjepjätt, köra passningsövningar samt spela minihandboll.

Ta chansen att spela handboll i Burlövs kommun!

Gratis träning
Man behöver inte kunna någonting om
handboll, alla är välkomna att vara med!
Man behöver heller inte anmäla sig i förväg utan det är bara att komma ner och
prova på. För att spela handboll behöver
man ha idrottskläder och ett par skor. Det
finns bollar och allt annat material som
behövs för att träna. Även välutbildade
ledare finns på plats som tar hand om
barnen. All träning är gratis!

Träningstider i Burlövshallen
Pojkar och flickor födda 2009-11:
måndagar kl. 16.00–17.00 och
söndagar kl. 10.00–11.00.

i

Tränare/ledare sökes

HK Malmö söker ledare till sin
nystartade handbollssatsning i
Burlövs kommun. Det är bra om du
har någon erfarenhet av handboll
men det är inget krav. Det viktigaste är att du vill lära dig mer om hur
man är ledare samt tycker om att
jobba med barn och unga.
HK Malmö har väldigt rutinerade
ledare som erbjuder dig en bra,
gratis utbildning i samarbete med
Skånes handbollförbund.
Uppdraget är ett eller två tillfällen
i veckan beroende på vilken grupp
du vill hjälpa till med.
Förutom att få en utbildning och
att prova på att leda en idrottsgrupp så får du en fin erfarenhet
som du alltid kommer att ha med
dig!
Är du intresserad så hör av dig till:
Niklas Harris: 070–899 91 62
Mikael Johansson: 073–434 94 34

AKTUELLT
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KF BESLUTADE 2017-12-11

•

•

•

Kommunfullmäktige beslutade att
införa en ny avgift för hämtning av
hjälpmedel, i taxan som gäller insatser för äldre och funktionshindrade
enligt socialtjänstlagen och hälsooch sjukvårdslagen. Avgiften är 10 %
av maxtaxan som är baserad på prisbasbeloppet och som justeras varje
år. Avgiften för 2018 är 204 kr per
timme.
Fullmäktige antog också en ny avfallstaxa för år 2018, vilket innebär en
sänkning med i genomsnitt 2 %. Den
största delen av sänkningen rör
kärltömning från flerfamiljshus och
verksamheter. Trots den generella
sänkningen innebär taxan en viss höjning för de villakärl som har tömning
varje vecka.
Maxtaxan inom kommunal förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg
höjdes den 1 januari 2018. Därför
fastställde fullmäktige nya avgifter
baserade på den nya maxtaxan.

Vill du ha fler trevliga stunder och
färre konflikter med ditt barn?
KOMET är en utbildning för vuxna som går ut på att förbättra
kommunikationen och relationen mellan föräldrar och barn.

Utbildningen är till för föräldrar som har
barn mellan 3 och 11 år och som vill undvika tjat och som vill lära sig hantera bråk
och konflikter mer framgångsrikt. Bor du
i Burlövs kommun är det gratis att delta.

Utbildningen
Ny grupp startar i februari och träffas
sedan en kväll i veckan (kl. 17.30–20.00)
under ett antal veckor.

Näringslivskalender
FEBRUARI
12: Näringslivsträff

Alfred Appelros från sociala medier-byrån Getsocial, inspirerar till hur ditt företag kan synas bättre i de sociala kanalerna. Var: Medborgarhuset,
Burlövs kommun. Tid: 17.30-20.00 . Anmälan:
anna.frost@burlov.se.

28: Individuell företagsrådgivning Funderar du på att starta företag?

Rådgivare från Nyföretagarcenter Syd finns på
plats i för en timmes individuell kostnadsfri rådgivning. Ta chansen att diskutera ditt företagande
med oss! Var: Medborgarhuset, Kärleksgatan 6, Arlöv. Tider: 09:00-10:00, 10:00-11:00, 11:00-12:00.
Anmälan: info@nyforetagarcentersyd.se.

MARS
7: Företagsvandring i Åkarp

Vi tittar på ortens fysiska miljö och lyssnar in
företagens behov och diskuterar framtida utvecklingsmöjligheter. Möt tjänstepersoner från samhällsbyggnadsförvaltningen och kom med dina
förbättringsförslag. Samling utanför Tårtrummet,
Stationsvägen 5 i Åkarp, möjlighet till parkering
finns vid gamla stationshuset.
Tid: 08.30–10.30 inkl. fika. Anmälan:
anna.nilsson4@burlov.se, senast den 1 mars.

Anmälan
För ytterligare information och anmälan
kontakta:
Maths Sundwall, familjebehandlare
på Magnolian telefon: 040-625 67 62,
maths.sundwall@burlov.se eller
Eva Risberg, kurator på Humlemad- och
Svenshögskolan telefon: 040-625 67 32,
eva.risberg@burlov.se.
Utbildning för tonårsföräldrar planeras
också, kontakta Maths om du vill gå.

Nominera mera

7-9: Entreprenörskap på riktigt - Ung
företagsamhet i Skåne

Läs mer om årets mässa: www.ungforetagsamhet.se. Datum: 7-9 mars på Emporia i Malmö.
Tid kl. 12.00–18.00.

13: Business to Business - Mässa med
affärsfokus på Swedbank Arena, Malmö

Här kan du och ditt företag synas, knyta kontakter och göra affärer. På plats kommer det att
finnas runt 200 företag ifrån MalmöLundregionen. Läs mer om mässan här:
www.affarsfokus.nu. Tid kl. 08.00–13.30.
Besök Burlövs kommuns näringslivskalender för
fler events på: www.burlov.se/naringsliv

Vem ska bli Årets Företagare Burlöv 2017?

Priset delas ut till en företagare som utfört en
prestation i sin kommun och som genom sitt
sätt att vara fungerar som en förebild för andra
företagare.
Hederspriset kommer att delas ut på Guldsöndagen den 6 maj tillsammans med Företagarna
Öresund. Sista nomineringsdagen är den 15
mars.
Nominera på: www.foretagarna.se.
Läs mer om Årets företagare på:
www.burlov.se/aretsforetagare

På Guldsöndagen den 6 maj händer
det mycket kul! Bland annat ska priser
för årets idrottsutövare, föreningsledare, kulturstipendium, miljöpris och
Pontus Jansson-pris delas ut.
Fram till den 1 mars kan du nominera
dina favoriter. Skicka till:
Burlövs kommun, Box 53, 232 21 Arlöv
eller e-post:burlovs.kommun@burlov.se.
Skriv på kuvertet eller i e-postrubriken vilket pris eller stipendium nomineringen gäller. Läs mer på:
www.burlov.se/utmarkelser

Burlövs
tidningen
Snöröjning

Lund-Arlöv, fyra spår

Burlövs kommun har ansvar för vinterväghållningen på allmänna gator där
kommunen är väghållare.
Kommunens prioritering vid halkbekämpning är cykelvägarna och de större
trafiklederna.
Läs mer om arbetet med snöröjning på
www.burlov.se/snorojning

Under 2018 planeras bl.a. följande:
Ena körbanan på avfarten från E6:an
kommer att stängas av för trafik, bron
kommer att öppnas vid Gränsvägen i
Åkarp preliminärt i maj och E6:an kommer att stängas av helt under 2 veckor
till hösten. Läs mer på:
www.trafikverket.se/lund-arlov och
www.burlov.se/lund-arlov
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Hög tid att söka sommarjobb
FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ

Projektarbete, starta eget eller
sommarjobb? Möjligheterna som
erbjuds är många. Till och med
den 1 mars kan du söka kommunala sommaruppdrag i Burlövs
kommun.

Även om det är kallt och grått just nu
kommer sommaren att vara här snabbare
än du anar. Burlövs kommun vill erbjuda
dig som ung möjlighet till en värdefull
jobberfarenhet under sommaren 2018.
Intresset för de sommaruppdrag som
erbjuds är alltid stort och det brukar vara
runt 200 personer som söker platserna
varje år, varav cirka hälften får chansen.
Här har vi samlat svaren på några vanliga
frågor gällande kommunens sommaruppdrag för ungdomar.

Vilka typer av uppdrag finns det?
Vi erbjuder tre olika typer av uppdrag:
• Sommarjobb inom kommunala
verksamheter (främst vård och skola)
• Starta eget företag under sommaren
2018.
• Projektarbete

Vem kan söka?
Du måste vara skriven i Burlövs kommun
och får inte ha haft sommarjobb eller
uppdrag via kommunen tidigare. För dig
som söker plats inom kommunens verksamheter gäller att du ska vara mellan
15 och 18 år gammal när sommarjobbet
påbörjas. För dig som vill starta eget företag eller jobba med projektarbete gäller
att du ska vara mellan 15 och 19 år när
uppdraget börjar.

Hur ansöker jag?
På www.peakburlov.se kommer du att
hitta all information om var du ska logga

Sök sommarjobb i Burlövs kommun!

in för att ansöka. Du kommer att behöva
skriva ett kort personligt brev och fylla i
uppgifter om dig själv.

Hur går det till?
När vi har fått in din ansökan får du först
en bekräftelse på att du har ansökt och
kommer sedan att kallas till intervju. Alla
sökande som inte har jobbat i kommunen
tidigare och uppfyller kraven ovan får
komma på intervju eftersom vi tycker att
det är en bra träning för framtiden.
Efter intervjuerna matchar vi de sökande
mot de olika sommaruppdragen och
meddelar dig om du har fått en plats och i
så fall var. När du har fått ditt besked måste du välja om du vill tacka ja eller nej.
Innan sommaruppdraget startar håller vi
ett informationsmöte, så att du vet vad
du kan förvänta dig och så att du känner
till de eventuella säkerhetsföreskrifter
och rutiner som gäller för din arbetsplats.

Får jag någon lön?
Alla uppdrag utom starta eget ger en lön.
Lönen är avtalad om innan och den är
inte individuellt satt. De som blir entreprenörer för en sommar kommer också
att få en ersättning för den utbildning
som de går samt ett startbidrag till sitt
företagande.

Kan jag önska vilket
sommaruppdrag jag ska få?
Ja, men det är kommunen som gör
matchningen. Det innebär att du kanske
inte får det du önskat utan erbjuds en
plats som är den bästa möjliga för dig
som sökt utifrån de resurser som finns.
Du har givetvis rätt att tacka nej till en
plats om du inte vill ha den. Vi kommer
göra allt vi kan för att du ska bli nöjd och
få rätt uppdrag. Läs mer på:
www.peakburlov.se.

