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Fri entré och ingen föranmälan om inget annat
anges.

OKTOBER

17: Bokcafé ungdom - Åkarp

För alla mellan 12 och 16 år. Dalslundskolans
bibliotek kl. 15.00.

18: Kulturtorsdag:

4: PROVA PÅ! Korgflätning-återbruk

Föranmälan senast 1/10 till kikki.korner-krakau@
burlov.se. Kursavgift 100 kr/tillfälle. Möllegården
kultur, Verkstan kl. 18.00-21.00.

4: Kulturtorsdag: Barbie - leksak,
kulturhistoria, samlarobjekt

Möllegården kultur kl. 19.00 (kaféet serverar mat &
kaffe från kl. 18.00).

Mer info kommer, se burlov.se. Möllegården kultur
kl. 19.00 (kaféet serverar mat & kaffe från kl.
18.00).

8: Måndagsgruppen – språkcafé för unga

Arlövs bibliotek kl. 09.45.

6: Handarbetskafé

Åkarps bibliotek, drop-in från kl. 14.45–16.00.

Handledare är Ann-Margret Sang och Kikki Körner.
Info: kikki.korner-krakau@burlov.se. Möllegården
kultur, butiken kl. 15.00–19.00. Drop-in!

22: Måndagsgruppen – språkcafé för unga

6: Måleriträff

23: Handarbetskafé

Möllegården kultur, butiken kl. 15.00-19.00. Dropin!

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.

23: Måleriträff

6: Forskare berättar: Trump, myter och miljö

Arlövs bibliotek kl. 18.00-19.00.

24: Bokcafé ungdom - Arlöv

Vårboskolans bibliotek kl. 15.00.

Maja Essebo, forskare vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi på Lunds universitet föreläser. Föranmälan: bibliotek.arlov@burlov.
se eller 040-625 62 74. Arlövs bibliotek kl. 18.00.

25: Anhörigträff

8: Filmklubb – En fantastisk kvinna

Är du anhörig till någon med en beroendeproblematik? Då är du välkommentill Möteplatsen på
Dalbyvägen 51 i Arlöv kl.18.00-20.00.

Arlövs bibliotek kl. 14.00.

8: Kulturtorsdag: Gunnel Carlson
FOTO: FOTO: PERNILLA BERGDAHL

Från 3 år. Biljetter 50 kr/vuxen och 10 kr/barn, korv
ingår i priset. Möllegården Kultur kl. 14.00.

6: Beates bokfika

18: Bokfika

Möllegården kultur, Verkstan kl. 18.00–21.00.

6: Familjekonsert: Korv och Jazz

material. Arlövs bibliotek kl. 18.00-19.00.

25: Kulturtorsdag: Pete & Jim

Möllegården kultur kl. 19.00 (Kaféet serverar mat
& kaffe från kl. 18.00).

Arlövs bibliotek kl. 18.00-19.00.

9: Filmklubb – Ted: För kärlekens skull

Lördag 27 oktober: LÖRDAG
PÅ BIBLIOTEKET

9: Handarbetskafé

Internationella Nalledagen.
Kl. 11.00-14.00 Vernissage: ”3 x Wollinger”
Kl. 13.00: Konsert med Kör Utopi
Kl. 12.00 -14.00: Ansiktsmålning
Fri entré! Förfriskningar bjuds! Arlövs bibliotek.

Arlövs bibliotek, kl. 14.00.

Info: kikki.korner-krakau@burlov.se. Möllegården
kultur, butiken kl. 15.00–19.00. Drop-in!

9: Måleriträff

Info: annlouise.lindberg@burlov.se. Möllegården
kultur, Verkstan kl. 18.00–21.00.

11: ”Musik i Åkarp. Historiska strövtåg med
fokus på Hvilan!”

Gröna salen, Folkhögskolan Hvilan, Åkarp kl. 19.00.
Arr: Bara härads hembygdsförening och Folkhögskolan Hvilan.

11: Kulturtorsdag

Mer info kommer, se burlov.se. Möllegården kultur
kl. 19.00 (kaféet serverar mat & kaffe från kl. 18.00)

27: Nallebjörnens dag

Alla nallebjörnar är välkomna att hälsa på i Burlövs
gamla prästgård med hembygdsmuseum och
övernatta i det gamla fina huset. Nallarna lämnas
kl. 14.00 på lördagen och hämtas kl. 10.00 på
söndag förmiddag. Du kan följa din nalles äventyr
på facebook! Burlövs gamla prästgård, Burlövs by
kl. 14.00 Arr: Bara härads hembygdsförening.

Anmälan senast 10/10 till kikki.korner-krakau@
burlov.se. Kursavgift 100 kr. Möllegården kultur,
Verkstan kl. 12.00-16.00.
Elever från Burlövs kulturskola spelar. Arlövs
bibliotek kl. 18.30.

15: Kommunfullmäktige sammanträder

Stanna hos mig av Ayòbámi Adébáyò. Föranmälan:
040-625 66 76 eller bibliotek.akarp@burlov.se.
Åkarps bibliotek kl. 15.00–16.00.

16: Måleriträff

Möllegården kultur, Verkstan kl. 18.00–21.00.

Burlövs

kommun

Öppet:

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

Fågel, fisk eller mittemellan

15: Kulturskolans konsert

16: Bokcirkel – Stanna hos mig

UTSTÄLLNINGAR
MÖLLEGÅRDEN KULTUR

Gömman, 6 maj – 7 oktober. En tidsresa
tillbaka till den tid då bönderna kom in till
staden för att sälja sina varor på marknaden.

14: PROVA PÅ! Tenntrådsbroderi

Medborgarhuset, Arlöv, kl. 18.00.

Gunnel Carlson är bland annat journalist, författare
och programledare på teve. Möllegården kultur kl.
19.00 (kaféet serverar mat & kaffe från kl. 18.00).

28: PROVA PÅ! Nål & våttovning

Anmälan senast 24 oktober till kikki.korner-krakau@burlov.se. Kursavgift 100 kr. Möllegården
kultur, Verkstan kl. 12.00-16.00.

5: Måndagsgruppen – språkcafé för unga

Kom, umgås, få boktips och öva svenska. Vi träffas
varannan måndag. Biblioteket ordnar fika och

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.

Glashallen 13 mars – 11 november.
En utställning om våra kära sällskapskapsdjur och deras historia. Stämmer uttrycket
”Sådan herre sådan hund”? Behöver djur
verkligen kläder och hur känns det att leva
sitt liv i en bur?

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.

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 2018
nr. 6 den 3 oktober
nr. 7 den 9 november
nr. 8 den 5 december

Burlövs
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Höstlovsaktiviteter
FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ

29 oktober – 4 november: Höstlov
På höstlovet kommer det bli fullt med roliga
aktiviteter för skollediga barn och ungdomar.
Det blir bland annat väsenvandring, film och
den årliga TV-spelsturneringen. Detaljerat
program kommer att finnas på biblioteken
och på www.burlov.se. Arrangeras av
Burlövs kommun och föreningslivet.

OKTOBER
Höstlovsaktivitet - “Gör något
fint av något fult”
29 oktober: Gammalt porslin
30 oktober: Textilier
31 oktober: Gamla böcker
För dig som är 11- 15 år gammal.
Vi bjuder på fika.
Anmälan: b.art.ungaskonst@gmail.com
Max 10 platser. Ateljén vid Kronetorps mölla.
kl 12.00-16.00. Arr: Föreningen Medvind.

Höstlovet är vecka 44, från den 29 oktober till den 2 november.
29: Cirkusskola

Prova på jonglering med bollar, akrobatik ,balanstrix med mera. Burlövshallen 10.00-15.00.
Arrangör: Burlövs kulturskola.

29: Skrivarworkshop med författaren Sofie
Berthet

30: Lyktverkstad

Mota bort höstmörkret med en lykta du själv gjort.
Välj att göra en läskig pumpa eller måla din egen lilla glaslykta! Materialet finns på plats. Möllegården
kultur, Verkstan kl. 12.00-15.00. Arr: Kultur i Burlöv.

30: Trollmors sagor: Mästerkatten i stövlar

1: Lyktverkstad

Mota bort höstmörkret med en lykta du själv gjort.
Välj att göra en läskig pumpa eller måla din egen lilla glaslykta! Materialet finns på plats. Möllegården
kultur, Verkstan kl. 12.00-15.00. Arr: Kultur i Burlöv.

ÖVRIGA AKTIVITETER
1 november – 28 februari: Vinterboken
Läs 5 - 8 böcker under fyra månader
och få en bok i present! Deltagarna får
möjlighet att träffas och prata läsning
under två tillfällen, den 9 januari och den
13 mars. Häfte finns att hämta från och
med 1 november. Arlövs bibliotek.
FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ

Barnteater med Trollmor Åse Alexandersson. För
barn 4-9 år. Föranmälan: 040-625 66 76 eller bibliotek.akarp@burlov.se. Åkarps bibliotek kl. 09.30.

30: Cirkusskola

Prova på jonglering med bollar, akrobatik,
balanstrix med mera. Burlövshallen 10.00–15.00.
Arrangör: Burlövs kulturskola.
FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ

31: Väsenvandring

När skymningen faller ger vi oss ut på vandring
bland väsen i Åkarp. Från 7 år. Vågar du möta
gengångare, lyktgubben och den förskräckliga
suggan Gloson? Start på Åkarps bibliotek kl 17.00.
Avslutning på Möllegården kultur kl 18.00.
Arr: Kultur i Burlöv och Åkarps bibliotek.

2) Vi pratar om manus och skriver korta texter för
scenen. Tillsammans skapar vi ny dramatik.
Alla våra lärare är professionella. Men allt bygger
på vad du vill berätta. Scenen är din!
Anmälan: jim.brostrom@burlov.se
Arr: EXPRESS YOURSELF, Södra Communityteaterns
unga teatersatsning genom Kultur i Burlöv.
FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ

Kl. 10.00-12.00 för barn mellan 8 - 11 år, tema Spökhistorier. Kl. 14.00-16.00 för ungdomar 12 – 16 år,
tema Skräck & fantasy. Föranmälan till Åkarps bibliotek: 040 – 625 66 76/ bibliotek.akarp@burlov.se

NOVEMBER

Burlövsbadet
På måndag till och med torsdag mellan
kl. 12.00–15.00 är följande aktiviteter
igång: Runnerz, Zorbaboll, Droppträd och
Fun Boatz. Alla aktiviteter är gratis.
Mellan kl. 12.00-15.00 är det gratis
inträde för barn 6-15 år.

Badets öppettider
Ungdomsgruppen

Håll koll på Ungdomsgruppens aktiviteter på deras
Instagramkonto: @ungdomsgruppenburlov. De
har massa spännande idéer för höstlovet men vill
gärna höra dina idéer och förslag! Kontakta någon
i Ungdomsgruppen innan 1 oktober om du vill
medverka, delta och påverka!

ACTING ON STAGE

Välkommen till tre dagar med teaterträning. 29-30
oktober och den 1 november kl. 12.00-16.00 på
Arlövs teater. För dig mellan 10-15 år. Program:
1) Vi värmer upp kropp och röst. Vi gör scener och
teaterövningar.

Måndag: 06.15-08.00* och 10.00-19.00
Tisdag: 10.00-19.00
Onsdag: 06.15-08.00* och 10.00-19.00
Torsdag: 10.00-20.00**
Fredag: 11.00-17.00
Lördag: 10.00-15.00
Söndag: 10.00-15.00
* Morgonbad är endast stora bassängen
öppen för motionssimning
** Åldersgräns 18 år efter kl. 19.00
Barn under 7 år måste bada tillsammans med
vuxen. Barn 7-9 år måste bada under uppsyn av
vuxen.
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Samordnare för barnrätt
och folkhälsa

Det var just närheten till människor och
möjligheten att få kunna vara med och
påverka som lockade henne till Burlöv.
Men även Burlövs rykte som en utvecklingsfokuserad kommun väckte Catarinas
nyfikenhet.

Folkhälsan som ett paraply
Folkhälsa handlar om hälsan i hela befolkningen och att alla i hela landet ska ha
samma förutsättningar till en god och
jämlik hälsa. Catarina tycker att barn och
unga är en väldigt viktig del i det arbetet,
att de ska få bästa möjliga förutsättningar
till ett bra och sunt liv. Hon ser folkhälsan
som ett paraply där barnrättsperspektivet
är en central del.
Ett övergripande mål för hela Burlöv är att
vara en hållbar kommun där det finns förutsättningar för en god hälsa, en bra livskvalitet och lika framtidsförutsättningar.
– En utmaning med att arbeta med folkhälsa är att det kräver tid. Du behöver ha
tålamod. Generellt kan du inte se resultat från ett år till ett annat utan det
är ett långsiktigt arbete. Om vi börjar
arbeta med unga barn kommer vi att se
resultatet gradvis, hela effekten av satsningen ser vi kanske först när personen är
vuxen, menar Catarina.

Policydokument och utbildning
Det praktiska arbetet innebär just nu för
Catarina att ta fram policydokument till
utvecklingen av barnrätts- och folkhäl-
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Catarina Persson arbetar som
samordnare för barnrättsfrågor
och folkhälsa. Tjänsten är ny efter
ett beslut i kommunfullmäktige 2017. Catarina brinner för att
arbeta med förebyggande frågor
och att komma nära människor.
Hon tycker bland annat att det
är inspirerande att arbeta med
unga, eftersom de har framtiden
för sig.

Yrken i
kommunen

FN:s barnkonvention vilar på fyra grundprinciper, bland annat att alla barn har lika värde och att
inget barn får diskrimineras.

Det ska vara lättare för barn
att få information och känna att de är individer som
blir lyssnade på och att
deras åsikter blir tagna på
allvar. Det är en förhoppning som jag har, att barnen kommer att känna en
skillnad om några år. Att
det finns fler sätt som de
kan vara med och påverka.
soarbetet. Frågor som handlar om vilka
mål och visioner det ska finnas och hur vi
ska arbeta för att nå dem behöver få svar.
Sedan ska alla som arbetar inom kommunen få utbildning om FN:s barnkonvention
och vad den innebär. Hon kommer också
ta fram särskilda utbildningar till de olika förvaltningarna som kommer i kontakt
med kommunens barn i det dagliga arbetet. Målet är att Burlövs kommun ska vara
bra på att uppmärksamma barnrättsperspektivet i alla relevanta verksamheter.

har visat att det finns vissa brister i hur
barnkonventionen följs i Sverige, vilket är
en av anledningarna till att det blir en lagstiftning.

Barnkonventionen i Burlöv
Eftersom barnkonventionen har gällt
sedan 1990 är barnrättsperspektivet inte
nytt i Burlöv. Utmaningen är att uppfylla
den i alla led så att alla har kunskap om
och vet vad det betyder i respektive verksamhet. Det är inte bara vi som arbetar
inom kommunen som ska förstå och ha
kunskapen utan det är även politikerna
som ska få utbildning i frågorna.
– Det är viktigt att barnrätts- och folkhälsofrågor lyfts eftersom dessa är så betydelsefulla för en mer socialt hållbar framtid. Alla barn har rätt att känna till sina rättigheter och vad de betyder i verkligheten
för dem, det är också en del av uppdraget
att se till att det är så, avslutar Catarina.

Barnrättslag
Barnrättslagen är en ny lag som träder i
kraft den 1 januari 2020. Lagen är baserad på FN:s barnkonvention som Sverige
har skrivit under. Nationella utredningar

Catarina Persson
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Fokus på fotboll i akademin
men skolan är viktigast
MFF:s fotbollsakademi tränar för
fullt en måndagsmorgon i september på Kronetorpsvallen. Luften är ljummen, den milda hösten bjuder på perfekt träningsväder. Under dagens pass tränar
elever från årskurs 8 och 9, tre av
dem är tjejer i den mixade gruppen. Idrottslärare Johan Lindberg
från Vårboskolan och instruktören Oskar Ågren från MFF håller
tillsammans i dagens träning.
Närmare ett 40-tal elever från årskurs 7
till 9 på Vårboskolan är engagerade i fotbollsträningen inom ramen för MFF:s fotbollsakademi i Burlöv. Det är tredje året
som Vårboskolan samverkar kring fotboll
och det koncept som MFF erbjuder för
ungdomar.

Alla ska klara intagningen
till gymnasiet
Förutom fotbollsfokus har MFF:s fotbollsakademi ett annat viktigt mål: alla
elever ska klara intagningen till gymnasiets nationella program.
– Vi har flest elever från Burlövs kommun, men även elever från andra kommuner som kommer hit för att studera på
Vårboskolan och utveckla sitt fotbollsspel.
MFF:s fotbollsakademi är ett komplement
till ungdomarnas spel i deras olika hemmaföreningar, berättar Johan.
De elever som har gått på fotbollsakademier i högstadiet tar sedan ofta spelet
vidare till en ny nivå genom att antingen gå på Malmö stads idrottsgymnasium
eller något privat gymnasium med fotbollsprofil.

Instruktör från MFF
Ett par gånger i veckan kommer instruktören Oskar Ågren från MFF till Burlöv för
att träna Vårboskolans akademielever.
Oskar kombinerar universitetsstudier
med tränarjobb för MFF.
– Det ger så mycket energi tillbaka att trä-

Det ska vara roligt att träna fotboll! Fast alla övningar är inte med boll, här är en bild från en
övning där eleverna tränade reaktionsförmågan.

na ungdomar som vill utvecklas inom fotbollen, menar Oskar. Samtidigt känner jag
hur jag utvecklas själv med att planera
och leda träningen för ungdomar. Jag tror
att jag kommer ha nytta av det på flera
sätt i mitt framtida yrkesliv.

Kosten är viktig
Johan är en av tre idrottslärare på Vårboskolan i Burlöv. Förutom vanliga idrottslektioner är han engagerad i MFF:s fotbollsakademi. Han har jobbat 12 år som
idrottslärare och brinner för träning, kost
och hälsa. Utomhusträningen kommer
att pågå fram till november, därefter får
träningen en annan inriktning. Det blir
pass inomhus samt mer teori och fokus
på kost och hälsa. Bland annat kommer
en duktig instruktör i näringslära, en nutritionist, från MFF att ge eleverna kunskap om kostens betydelse för prestation
och träningsresultat. Detta faller väl in i
Burlövs satsning på nytt centralkök och
bra mat för elever och vuxna, som vi har
berättat om tidigare i Burlövstidningen.

Turnering för alla fotbollsakademier
MFF:s fotbollsakademi är för dem som
vill något extra med sin fotboll, utvecklas
lite extra inom ramen för skolan. Antalet
platser räcker inte för alla som vill delta,
därför finns uttagningar inför varje läsår.
Elever får provspela och ansöka om en
plats. Eleverna får träningskläder från
MFF:s fotbollsakademi och under våren
genomförs en turnering med alla MFF:s
akademier, varav Vårboskolan är en av 15
stolta deltagare!

i

Öppen träning för
sjätteklassare

Kronetorpsvallen, 24 oktober. Håll
utkik på www.burlov.se för mer
information eller kontakta Johan
Lindberg: 072-989 14 27 eller
johan.lindberg@burlov.se
Alla intresserade elever i årskurs 6
är välkomna!
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KF BESLUTADE 2018-09-17
Kommunfullmäktige antog Bostadsförsörjningsprogram för Burlövs kommun. Syftet med programmet är att
skapa förutsättningar för att alla i
kommunen ska ha möjlighet till ett
gott boende. Det är ett strategiskt
dokument som redovisar kommunens målsättning och strategi för ett
attraktivt bostadsbyggande utifrån
behovet av bostäder och kommunens utbyggnadsplaner. Befolkningsprognosen visar att 2 435 bostäder
kommer att byggas 2017–2027. Om
prognosen stämmer kommer Burlöv
att ha drygt 24 000 invånare år 2027.

•

Fullmäktige har tagit del av två rapporter: Vidtagna och planerade
åtgärder för en ökad känsla av trygghet hos medborgarna i Burlövs kommun samt Utredning om att införa
gratis kollektivresor för äldre i Burlövs
kommun. Exempel på vidtagna åtgärder för ökad trygghet är:
• samverkansöverenskommelse och
medborgarlöften mellan Burlövs kommun och Lokalpolisområde Kävlinge
• analys av platser i kommunen där
det kan finnas behov av kameraövervakning
• analys av risker för välfärdsbrottslighet
• utbyte av gatubelysning från äldre
natriumlampor till LED-lampor som
ger en starkare belysning
• klottersanering
• gallring av buskage, främst i
anslutning till gång- och cykelvägar
• projektet Människan bakom uniformen (MBU)
Ett eventuellt beslut i frågan om gratis kollektivtrafik för äldre kan fattas av fullmäktige i samband med
att budgeten för år 2020 antas i juni
2019.

•

Kommunfullmäktige antog en
detaljplan för del av fastigheten Tågarp 17:1 m.fl. Syftet med planen är
att göra det möjligt att bygga ett nytt
badhus och ett parkeringshus. Badhuset kommer att ligga i siktlinjen
från stationen i Hantverkaregatans
förlängning. Marken där det nuvarande badhuset ligger frigörs och blir tillgänglig för stadsbebyggelse.

Digitala Burlöv

I samband med eMedborgarveckan, 8-12 oktober, arrangerar
Burlövs kommun för andra året
Digitala Burlöv. Denna gång blir
det aktiviteter på olika platser
för den som vill testa och lära sig
mer om digitala verktyg.
eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet
är i fokus. Målet är att öka den digitala
delaktigheten samt användningen av och
kunskapen om e-tjänster.

Kuben – ett rum i rummet
Kuben är ett rum i rummet där vi kan projicera olika miljöer på väggarna och på
det sättet skapa nya världar där lek och
kommunikation utvecklas. Kuben kan vara
ett hav, öken, skog, bondgård, kök – det
finns inga begränsningar!
Onsdag kl. 09.00-12.00:

Pedagoger från förskolan kommer
till Familjecentralen Samovaren
och visar och berättar hur de
använder Kuben i sitt arbete.

Tovertafel – det magiska bordet
Tovertafel är ett verktyg som kan användas inom såväl demensvården som andra
verksamheter för att locka till aktivitet
och interaktion. Genom ljusprojiceringar
på ett bord eller annan yta kan deltagarna spela spel som stimulerar fysisk och
social aktivitet.
Onsdag 10 oktober

Tovertafel visas på kommunens
äldreboenden Harakärrsgården
och Boklunden.

Lär dig om digitala verktyg
på biblioteket!
Drop in, ingen föranmälan krävs.

Arlövs bibliotek
8 oktober kl. 14.00–15.00:

Lär dig använda sociala medier
(Facebook/Instagram).
9 oktober kl. 14.00–15.00:

Lär dig använda e-legitimation
eller e-post!
Prova VR-glasögon och få riktigt verkliga
upplevelser inifrån ett flyktingläger,
ett besök i Nordkorea eller från
ett JAS Gripen-plan. Du kan också
uppleva de nya stationerna som ska
byggas vid Burlöv C och Åkarp.
10 oktober kl. 14.30–15.30:

Lär dig använda digitala hjälpmedel
för att träna din svenska! (Språkcafé)
11 oktober kl. 14.00–15.00:

Lär dig ladda ner e-böcker för
att läsa och lyssna på!
12 oktober kl. 14.00–15.00:

Det digitala biblioteket - hur man söker och
reserverar bibliotekets böcker hemifrån.

Åkarps bibliotek
8 oktober kl. 14.00–15.00:

Lyssna på ljudböcker och
talböcker i din mobil!
11 oktober kl. 14.00–15.00:

Lär dig använda sociala medier
(Facebook/Instagram).
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Tyck om Burlöv Trafikverket stänger E6:an
två veckor från 11 oktober

Är du bland de 1200 personer
som Statistiska Centralbyrån
(SCB) slumpmässigt har valt ut för
att delta i medborgarundersökningen 2018 i Burlövs kommun?
Årets medborgarundersökning är
på gång! Ta chansen att tala om
vad du tycker om Burlövs
kommun!

För att kunna bygga ut järnvägen mellan Lund och Arlöv måste
motorvägsbron över spåren vid
trafikplats Alnarp byggas om. E6
stängs helt under cirka två veckor
med start 11 oktober.
Avstängningen kommer att påverka trafiken på alla vägar i sydvästra Skåne. Det
är en av de mest omfattande vägavstängningarna som Trafikverket har genomfört,
sett till hur många fordon som påverkas.
Räkna med stora trafikstörningar.

Omledningsvägar
Skyltar på cirka 150 platser kommer att
leda trafikanterna rätt, och visa alternativa vägar förbi den delen av E6 som är
stängd. Kartan nedan visar de viktigaste
omledningsvägarna.

Kan du ställa bilen?
Att minska antalet fordon på vägarna är
det bästa sättet att minska trafikstörningarna. Varje fordon som inte kör på E6
under avstängningen underlättar för de
som måste köra. Läs mer på:
www.trafikverket.se/lund-arlov/e6

Då har du fått information i din brevlåda och vi vill väldigt gärna ha dina
synpunkter på den service och de tjänster
vi utför åt medborgarna i Burlövs kommun.
Inloggningsuppgifter har också skickats ut
till webbenkäten. I år har SCB anpassat
enkäten så att det är lättare att svara i en
mobiltelefon eller på en läsplatta. För dig
som hellre svarar på papper skickas enkäten ut i början av september.

Dina synpunkter är viktiga!
Är du utvald, så hoppas vi du vill delta! Ju
fler som svarar desto bättre bild får beslutande politiker och tjänstepersoner om
vilka områden som medborgarna tycker
behöver utvecklas och förbättras.

8 oktober kl. 13.00-15.00

Växaprojektet i Svenska kyrkan. Kyrkogatan 4 i
Arlöv. För dig som är i behov av arbetsträning eller
rehab. Vi bjuder på fika.

9 oktober kl. 14.00

Filmvisning på biblioteket i Arlöv. Berättelsen om Ted
Gärdestads liv fylld med kärlek, smärta och hopp.

10 oktober kl. 14.30-16.00

Mötesplatsen i Arlöv, Dalbyvägen 51. Känslokonsert
med Hanutten om det starka och det sköra.

12 oktober kl. 13.00-15.00

Picknick på Kronetorps mölla, Dalbyvägen 63.
Kom och lyssna på Möllans Trädgårds Vänner.
Vi bjuder på kaffe.
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Skåneveckan för psykisk hälsa

