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Fri entré. Ingen föranmälan om inget annat
anges. Burlövs kommun arrangerar om det inte
står något annat.

DECEMBER

18: Släktforskningens dag

29: Språkcafé på Arlövs bibliotek!

Lomma-Burlöv Släkt- och folklivsforskare hjälper
dig med din släktforskning. Obligatorisk tidsbokning. 45 min/person. Boka tid via e-post: bibliotek.
arlov@burlov.se eller telefon: 040-625 62 74.
Arlövs bibliotek, kl. 11.00–13.15.

Arlövs bibliotek, kl. 14.30–16.00.

29: Bokcafé ungdom - Arlöv

För alla mellan 12 och 16 år. Under våren ses vi
dessa onsdagar: 29/1, 26/2, 25/3, 22/4 och 27/5.
Vårboskolans bibliotek, kl. 14.00.

20: Bokcafé ungdom - Åkarp

Kl. 11.00 Sagan om Vanten		
Barnteater med Anna Karin Sersam. Sagan
om Vanten är en folksaga från Ukraina
om den borttappade vanten som blir ett
ombonat hem för alla som går förbi. Musen,
grodan, räven, vargen och självaste Bamsefar,
ja alla finner sig ett bo i vanten! För barn
från 3 år. Fri entré! Föranmälan: 040-625
62 74 eller bibliotek.arlov@burlov.se.
Kl. 12.00 Julpyssel.
Gör dina egna julprydnader och presenter;
tomtar, julkort eller smällkarameller!
Kl. 12.00 Vernissage för Kulturskolans
julutställning.
Kulturskolans elever ställer ut konst
på tema jul! Utställningen sitter uppe
december ut! Allt på Arlövs bibliotek!

16: Unga artister från Burlöv

Unga talanger uppträder med egna och kända låtar.
Efter de inbokade framträdenda 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. Vill du
uppträda? Skriv till bibliotek.arlov@burlov.se eller
ring Ungdomsgruppen på 040-625 63 84. Begränsat antal platser, först till kvarn! Välkomna alla in
och lyssna! Arlövs bibliotek, kl. 17.00–18.30.

FOTO: WWW.MOSTPHOTOS.COM

14: BARNENS LÖRDAG PÅ BIBLIOTEKET

För alla mellan 12 och 16 år. Under våren ses vi
dessa måndagar: 20/1, 24/2, 23/3, 20/4 och 25/5.
Dalslundskolans bibliotek, kl. 15.00.

20: Läxhjälp på Arlövs bibliotek
Arlövs bibliotek, kl. 17.00–18.30.

21: Bokcirkel på Arlövs bibliotek – lättläst
litteratur
Arlövs bibliotek, kl. 14.30–15.30.

22: Språkcafé på Arlövs bibliotek!
Arlövs bibliotek, kl. 14.30–16.00.

24: Spanskt språkcafé på Arlövs bibliotek.
Arlövs bibliotek, kl. 14.30–15.30.

27: Läxhjälp på Arlövs bibliotek

15: Språkcafé på Arlövs bibliotek!

Vi gör film! Lergubbar invaderar biblioteket! Arlövs
bibliotek, kl. 14.30-15.30.

Gratis och ingen föranmälan. Arlövs bibliotek, kl.
17.00–18.30.

14: Tisdagsateljén

28: Teknik – drop in på Arlövs bibliotek

Varje tisdag på Möllegården kultur: Tisdagsateljén.
Start 14 januari. Vi träffas och inspireras av varandra. Här kan du få tips både vad gäller måleri och
garn/textil och slöjd. Ta med eget material eller köp
på plats. Akryl, akvarell och olika trycktekniker.
Handledare är Annlouise Lindberg (måleri)
och Kkki Körner Krakau (textil, garn och slöjd).
Möllegården kultur, Verkstan kl. 16.00-20.00. Drop
in till kl. 18.00.

Arlövs bibliotek, kl. 14.30–15.30.

FEBRUARI

4: Bokcirkel på Arlövs bibliotek – lättläst
litteratur
Arlövs bibliotek, kl. 14.30–15.30.

Följ oss på Facebook!

Sök på Möllegården kultur
och på Biblioteken i Burlöv!

Anmäl dig till
vårt nyhetsbrev!

Få senaste informationen
om våra evenemang direkt till din e-post.
Registrera dig gratis på:
www.burlov.se/nyhetsbrevkultur

27: Förintelsens minnesdag

16: Kulturskolan hälsar på!

Arlövs bibliotek, kl. 14.30-16.00.

31: Spanskt språkcafé på Arlövs bibliotek.

Arlövs bibliotek, kl. 17.00–18.30.

Arlövs bibliotek, kl. 14.30-16.00.

8: Språkcafé på Arlövs bibliotek!

Kom och prova på olika roliga teaterövningar. Ålder
13–18 år. Arlövs bibliotek, kl. 17.00–18.30.

3: Läxhjälp på Arlövs bibliotek

Den 27 januari samlas människor över hela världen
för att uppmärksamma internationella minnesdagen för Förintelsens offer. 18.00-18.45: Föreläsning
med Edna Eriksson på biblioteket i Arlöv. 18.45:
Gemensamt fackeltåg till Arlövs kyrka. 19.00: Louisa Lyne och Di Yidische Kapely och Ungdomar från
kulturskolan uppträder med musik i Arlövs kyrka.
Mer info kommer på www.burlov.se.

JANUARI

29: Kreativt häng med Ungdomsgruppen:
Improvisationsteater

Har du bekymmer med din teknik? Behöver du till
exempel få hjälp med: Din dator, smartphone,
surf- eller läsplatta? Lära dig hur olika sociala
medier fungerar? Lära dig söka i bibliotekets
katalog, reservera och låna om böcker? Arlövs
bibliotek, kl. 10.00–12.00.

16: Bokfika för mellanstadiet

För dig som går på mellanstadiet. Under våren ses
vi följande torsdagar: 16/1, 13/2, 19/3, 16/4, 28/5.
Åkarps bibliotek, kl. 15.00.

UTSTÄLLNINGAR
Möllegården kultur
Öppet:

Telefon:

Tis – tors: 12.00–16.00
Lör – sön: 12.00–16.00
Mån och fre: stängt
040-625 63 70

Från vedträd till Iphone – en utställning
om julklappens historia

Nuförtiden ger vi varandra julklappar i
mängder och är angelägna om att vi ger en
julklapp som passar. Så var det inte förr. Då
var rimmet i fokus och gåvan var mindre
viktig. Givmildheten under julen har många
brokiga trådar bakåt i tiden och i årets julutställning berättar vi hur traditionen att ge
julgåvor har utvecklats sig genom historien.
20 november 2018 – 12 januari 2019.

Charlotte Weibull –
Sveriges enda folklivskonstnär
Weibullrummet.
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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.

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. 1 den 11-12 februari
nr. 2 den 31 mars/1 april
nr. 3 den 26-27 maj
nr. 4 den 1-2 september
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Konst och kreativitet gemensam
nämnare för ideella eldsjälar
MedVind har etablerat sig som
en ideell förening i Burlövs kommun. Deras målsättning är att förknippas med konst och kreativitet. De har varit aktiva här sedan
2013 och anordnat massvis med
kulturella evenemang, projekt
och utställningar. Eldsjälarna bakom föreningen heter Lone Bach
Borius och Liga Lagzdina.
Liga kommer från Lettland har en bakgrund inom ekonomi och projektledning.
Det var hennes idé att starta en indisk
Divali-festival. Första året blev det succé så året efter flyttade de festivalen till
Arlövs teater.
– Det var faktiskt så populärt att det blev
fullsatt. Tyvärr var det några som inte kom
in, berättar Lone som också är föreningens ordförande. Lone har en bakgrund
som skolbibliotekarie och har bland annat
jobbat i stadsdelen Rosengård i Malmö.

B Art mellan 2015 och 2018
Under tre år drev de tillsammans ett
konstprojekt för ungdomar mellan 13 och
18 år som hette B Art och som finansierades av Arvsfonden med ABF Malmö som
huvudmän. Idén till det kom när de arbetade med nyanlända tjejer som fotograferade porträtt av Burlövsborna på Burlöv Center. Där märkte Lone och Liga att
ungdomarna hade ett stort behov av att
skapa och uttrycka sig med hjälp av konst.
– Vi nådde ut till 120 ungdomar i projektet B Art och tillsammans skrev vi även en
bok. Det var så kul att se ungdomarnas
engagemang och att de ville lära sig nya
saker. Vi såg hur de utvecklades, både i
sitt skapande och som människor och att
de fick stärkt självförtroende, säger Liga.

Engagemang och passion
Av alla evenemang, projekt och utställningar som de har arrangerat under
årens lopp har många initiativ kommit
från medlemmarna själva. Det har varit
en bred verksamhet med loppisar, hund-

Lone Bach Borius och Liga Lagzdina ser gärna att fler konstintresserade människor engagerar sig.

dagar, indiska ljusfester, konstnärliga projekt, konstutställningar inne i Kronetorps
mölla, trädgårdsevenemang med mera.
Bara i år har det blivit 15 evenemang.
– Hittills har vi varit väldigt breda i det vi
gör men nu behöver vi specialisera oss.

Det är konsten och kreativiteten som är kärnan i det
vi gör, säger Lone. Vi brinner för att utveckla barn
och ungdomars kreativa
och konstnärliga processer.
Hjärta och styrgrupp
Både Lone och Liga tycker att ideellt engagemang är en livsstil och att det är viktigt att vara passionerad i sin satsning.
De säger att det måste kännas i hjärtat
och att det är viktigt för dem som aktiva
i MedVind. Det handlar om att skapa den
värld som de själva vill leva i.
Samtidigt som passionen är viktig betonar
Lone att det aldrig hade fungerat utan en
riktigt bra och engagerad styrelse. Det är
ett kollektivt arbete där de är beroende
av varandra. Hon tycker också att kommunen skapar bra förutsättningar för att
driva den här sortens ideella verksamhet.

Konst och kreativitet som affärsidé
Nu har de även skapat ett företag tillsammans. Ett av de första projekten som de
har tagit sig an som företagare heter Skapande skola. Där har de arbetat tillsammans med en norsk-svensk skulptör och
60 stycken femteklassare.
– Det var så roligt att se barnen från Arlöv
när de klev in i Möllegårdens glashall och
såg sina statyer utställda där. Det var ett
riktigt wow-ögonblick för dem. Det var så
fint att se deras miner, säger Liga.

Framtiden
De kommer fortsätta att arbeta med
konstnärliga och kreativa projekt framöver som riktar sig till barn, ungdomar och
vuxna. De kommer att ha fler workshops
och samarbeten med olika konstnärer
och de vill gärna att fler människor som
är konstintresserade engagerar sig.
De letar även efter medlemmar som vill
vara med och ta hand om trädgården
uppe vid Kronetorps mölla. Just nu odlar
Möllans Trädgårdsvänner (som är en del
av MedVind) bland annat färgväxter. – Vi
vill gärna knyta ihop trädgården med olika
konstprojekt, avslutar Lone.
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Pedagogiska datorspel leder till ökad
rörlighet på Lillevångs dagliga verksamhet
Som en del av satsningen Digitala
Burlöv och kommunens beslutade digitaliseringsstrategi har Daglig verksamhet på Lillevång köpt
in ett pedagogiskt, interaktivt
datorspel. Spelet används som
ett sätt att locka till rörelse för
personer som inte brukar aktivera sig. Både personal och deltagare tycker att det är ett välkommet
avbrott till den ordinarie verksamheten, bland annat som ett
sätt att komma ner i varv.
Omkring 20 personer använder sig av de
interaktiva spelen som enhetschefen för
LSS, Ann-Caroline Håkansson, på daglig
verksamhet på Lillevång har köpt in. Deltagarna kan spela olika spel som till exempel Memory där man ska para ihop likadana kort med varandra, eller ett spel
där de ska putta bollar till varandra eller
ett annat där de ska leta upp nyckelpigor
genom att rafsa bland höstlöven i en skog
med mera.
I dagsläget har de åtta olika spel nedladdade till datorn men det finns ett femtiotal att välja på om de vill skaffa fler.

Dator i taket med projektor
Själva spelanordningen består av en dator
som är uppsatt i taket tillsammans med en
projektor som visar de olika spelen. På Lillevångs dagliga verksamhet projiceras spelen på ett helt vanligt, fyrkantigt kontorsbord men de kan även projiceras direkt på
golvet, en madrass eller liknande.

Anpassade för personer med
olika funktionsvariationer
Projektorn märker av när spelarna rör
någonting på bordet och då påverkas spelet av deras rörelser. När Burlövstidningen
kommer på besök har Ann-Caroline och
habiliteringshandledare Fredrik Persler
satt igång ett fiskspel.
När de rör händerna över bordet (som
föreställer vatten i ett akvarium) hörs ett
plaskande ljud och vattnet förs undan
av händerna. Även fiskarna som simmar

Enhetschefen för LSS, Ann-Caroline Håkansson, och habiliteringsledare Fredrik Persler
demonstrerar ett av de interaktiva spelen.

omkring kan spelaren flytta på med hjälp
av att röra sina händer över bordet på fiskarna.

De interaktiva ljusprojektionerna stimulerar personer,
oavsett om de har en enstaka eller flera inlärningssvårigheter. Alla kan spela efter
sin egen nivå och spelen är
anpassade för personer med
olika fysiska och kunskapsmässiga förmågor, säger
Ann-Caroline Håkansson.

samheter, organisationer eller kommuner vill komma och se hur det fungerar.
Innan spelet köptes in hade Ann-Caroline
satt ihop en testgrupp med både personal
och brukare. Eftersom alla i gruppen var
positiva var det inget svårt beslut att köpa
in spelet när det blev tillfälle, säger hon.
Spelet finns i ett särskilt spelrum. Det
går att boka även för andra verksamheter som förskola, fritids med flera. Ett likadant spel finns även på Harakärrsgården
i Åkarp.

Digitala Burlöv

Ambassadör tar tillvara på
spelarnas synpunkter

Från Burlövs kommuns digitala
strategi:

Fredrik Persler har blivit kontaktperson
och ambassadör gentemot företaget som
tillverkar spelen. Det finns ett brett utbud
med en stor variation på spelen, menar
Fredrik. Som ambassadör har han också
möjlighet att påverka framtida utformningar av spel och han hjälper även till att
organisera studiebesök när andra verk-

"Digitalisering handlar om hur
kommunen kan dra nytta av de
möjligheter som ny och befintlig
teknik medför i syfte att förbättra servicen för invånare, företag,
organisationer och besökare samt
medarbetare."

Burlövs
tidningen
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Ny satsning hjälper barn
med mycket skolfrånvaro
Mobila teamet är en ny satsning
där en tvärprofessionell grupp ska
arbeta med barn i åldrarna 6–16
år som har en problematisk skolgång med mycket frånvaro. Gruppen består av en socionom, en
beteendevetare och en speciallärare. Tanken är att kunna belysa barnens problem ur olika perspektiv för att hitta lösningar som
gör att barnet snabbare hittar tillbaka till en fungerande vardag.
Det mobila teamet sätter alltid barnet och
barnets bästa i centrum och utgår från
det perspektivet när de har kontakt med
skolan och föräldrarna. De tittar inte bara
på vad som händer i skolan utan även vad
som händer i hemmet och på fritiden.
– Det handlar inte enbart om att komma
tillbaka till skolan, säger Tina Rossi som
är speciallärare. Det handlar om att hitta
en plats i sin närmiljö, där också fritiden
ingår, för att få sin dag att fungera.

Ingen väljer att sitta hemma
utan anledning. Det handlar om att det är någonting
som är problematiskt för
de här barnen. Det är vårt
uppdrag tillsammans med
skola, familj och kanske
vården att ta reda på vad
det är som inte fungerar,
att försöka identifiera det.
Elevhälsan kontaktar mobila teamet när
det är någon elev som har oroväckande mycket frånvaro. Sedan är det deras
arbetsuppgift att skapa en relation med
barnet och dennes föräldrar. – Det kan till
exempel vara genom att göra någon aktivitet tillsammans, vilket är ett bra sätt att
försöka närma sig barnet, säger Tina.

Aktiviteter som verktyg för
att bygga relationer
Aktiviteter kan vara allt möjligt, från träning till bio till att kanske gå på någon fot-

Yrken
kommu i
nen

Socionom Ola Jangbecker, speciallärare Tina Rossi och beteendevetare Gustaf Larsson.

bollsmatch. De tycker att det är enklast
att bygga en relation i samband med en
aktivitet eftersom det blir mer avslappnat
än att sitta öga mot öga i ett mötesrum.
– Det blir lättare eftersom man har
någonting att sysselsätta sig med. Vi kanske lirar lite bowling och så frågar vi lite
saker under tiden, och sedan pratar vi om
något annat, säger socionomen Ola Jangbecker. Att köra bil är också ett bra sätt
att skapa en relation på, menar Tina. Då
sitter barnet bredvid en och vi kan prata
utan att vi behöver titta på varandra. Det
blir inte så pressat.

Belysa problemen ur olika
vinklar och komma fram till
ett gemensamt synsätt
När de har kommit en bit in i processen
och träffar skolan och föräldrarna arbetar
det mobila teamet med hur olika de kan
uppleva samma situation.
– Skolan uppmärksammar vissa saker, föräldrarna kanske några andra medan barnet själv har ett tredje sätt att se på det.
Då blir vår uppgift att få till en samsyn om
vad som är problemen kring det här barnet och att försöka komma överens om
vad som behöver göras, säger beteendevetaren Gustaf Larsson.

– Här finns också styrkan i vårt arbetssätt,
fortsätter Gustaf, att vi är ett tvärprofessionellt team. Vi kan ge skolan en bild av barnet
som de inte hade fått annars, på samma sätt
som skolan hjälper oss genom att dela med
sig av deras bild och erfarenheter.

Långsiktigt hållbara lösningar
Under ett inledningsskede är det mobila
teamets insatser ofta större men sedan
fasar de ut sig själva. Samtidigt finns de
ändå med lite i bakgrunden.
Deras mål är att arbeta på ett sätt som gör
att någon annan ska kunna fortsätta och
ta över deras arbete efter ett tag. Därför
menar de att deras metodik är både hållbar och långsiktig.

Mobila teamet
Mobila teamet är ett utvecklingsprojekt som startade i somras och
ska pågå under tre år. Det leds av
en styrgrupp med representanter från socialtjänsten, kultur- och
fritidsenhetens verksamhet samt
från skolan.

AKTUELLT
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KF BESLUTADE 2019-11-25

•

Kommunfullmäktige (KF) beslutade att verksamheten för drift och
underhåll av gatu, park och kommunal fastighetsmark i Burlövs kommun,
får överlämnas till en juridisk person
enligt 10 kap. 1 § kommunallagen.
Det innebär att verksamheten kan
läggas ut på entreprenad. Upphandling av entreprenör pågår.
Läs hela protokollet från mötet på:
www.burlov.se/protokoll

Burlöv skriver avtal med vårdföretag i Japan om kunskapsutbyte
Burlövs kommun har tecknat ett avtal
med vårdföretaget ATOKAI i Hiroshima
för att kunna erbjuda personal under två
veckor per år att arbeta på äldreboenden
i Japan. Målet är att erbjuda kompetensutveckling för både personalen i Hiroshima att arbeta i Burlövs kommun och för
vår personal att arbeta i Hiroshima.

Burlöv väl förberedda när
barnkonventionen blir lag 1 januari
Burlövs kommun rustar upp inför
att barnkonventionen blir lag
bland annat genom att utbilda
medarbetare, chefer och politiker. Vi driver även ett arbete för
att se över hur barnrättsarbetet
i kommunens verksamheter kan
utvecklas ytterligare.
I januari blir FN:s konvention om barns
rättigheter lag i Sverige. Barnkonventionen har sedan den antogs 1990 visserligen varit juridiskt bindande för Sverige,
men genom att göra konventionen till lag
blir det ännu tydligare att barn och unga
är egna individer med egna rättigheter.
Sverige har tidigare fått kritik från FN:s
barnrättskommitté för att vi inte lyckats tillgodose barns rättigheter fullt ut.
Genom att barn får en stärkt rättslig ställning innebär att vi får nya verktyg i arbetet för att förverkliga deras rättigheter.
Den nya lagen innebär bland annat en
förstärkning av bestämmelserna om att
beslut som rör barn ska fattas utifrån en
bedömning om barnets bästa och barns
rätt att komma till tals.
I Burlöv har vi jobbat länge med barnrättsperspektivet och med de senaste
utbildningsinsatserna har vi fått igång diskussioner som kan resultera i att arbetet
förstärks ytterligare.

Utbildning för kommunens politiker.

FN:s barnkonvention

ARTIKEL 2

FN:s barnkonvention omfattar alla
människor upp till 18 år som är bosatta
eller vistas i Sverige. Barnkonventionen
innehåller 54 artiklar, varav 41 är så kallade
sakartiklar som slår fast vilka rättigheter
varje barn har. Resterande artiklar handlar om hur länder ska arbeta med konventionen. Sakartiklarna ska läsas som en helhet. Det går med andra ord inte att lyfta ut
en sakartikel och läsa den helt skild från de
andra. Det brukar sägas att konventionen
är ”hel och odelbar”.

Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen
är vägledande för hur helheten ska tolkas: Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra
huvudprinciperna.

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening
och höras i alla frågor som rör barnet.
Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till
barnets ålder och mognad.

ARTIKEL 3
Vid alla åtgärder som rör barn ska i första
hand beaktas vad som bedöms vara barnet bästa.

ARTIKEL 6
Alla barn har rätt till liv, utveckling och
överlevnad.

ARTIKEL 12

Burlövs
tidningen
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Skånetrafiken tar över färdtjänsten
FOTO: SKÅNETRAFIKEN

Den 1 februari 2020 lämnar Burlövs kommun över ansvaret för
färdtjänsten till Skånetrafiken.
Överlämnandet är ett samarbete
mellan Skånetrafiken och Burlövs
kommun. Vi blir den 25:e skånska
kommunen med detta upplägg.
Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken
och Burlövs kommun har gjort bedömningen att du som färdtjänstresenär på
detta sätt får bättre service. Reser du
idag med färdtjänst eller riksfärdtjänst
får du i dagarna mer information hem i
din brevlåda. Du kan också läsa mer om
hur det fungerar med Skånetrafiken på
deras webbplats:
www.skanetrafiken.se/fardtjanst.

Nya, lägre avgifter på kulturskolan
Från första januari får kulturskolan nya, mycket lägre avgifter. Detta är en satsning och ett
medvetet steg i vår strävan att
bli ännu mer tillgängliga för alla
medborgare i kommunen.

Barn/ungdom

Terminsavgift

Avgift per kurs			

300kr/termin

Syskonrabatt för första syskonet á 100kr		

200kr/termin

Syskonrabatt för andra syskonet á 200kr		

100kr/termin

Tredje syskonet gratis

Vuxna fr.o.m. 21 år			

Terminsavgift

Avgift per kurs			

900kr/termin

Kör, orkester				

500kr/termin

Instrumenthyra (tillkommer separat)

250kr/termin

Ny lekplats i Burlövs
Egnahem

Brukarundersökningar
på burlov.se

En ny lekplats står nu färdig på Pionvägen
i Burlövs Egnahem. Lekplatsen är gjord för
barn mellan ett till tolv år, och ger möjligheter till spännande lekar i äventyrsmiljö
med massor av utmaningar.

Varje år deltar socialförvaltningen i olika nationella brukarundersökningar. Det
ger värdefull kunskap om vad medborgare
tycker om de insatser och den service som
socialförvaltningen ger. Nu kan du också
läsa resultaten direkt på www.burlov.se.

