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Fri entré och ingen föranmälan om inget annat
anges.

FEBRUARI
7: Kulturtorsdag: Pontus och Maria!

Skön stämsång och härliga låtar. Möllegården
kultur, kl. 19.00.

11: Rytmiksagostund: Hunden Runds snöiga
dag

MARS
2: Familjelördag: Korv och Jazz

Från 3 år. Biljetter 50 kr/vuxen och 10 kr/barn, korv
ingår i priset. Möllegården kultur, kl. 14.00. Arr:
Kultur i Burlöv och Unga Musik i Syd.

4: Humor, feminism och galenskap

Emmy Abrahamson är författare till bl.a. bästsäljaren ”Hur man förälskar sig i en man som bor i en
buske”. Åkarps bibliotek, kl. 19.00.
FOTO: JENNY BÄCKLIN

För barn 1-4 år. Föranmälan: 040-625 66 76 eller
bibliotek.akarp@burlov.se. Åkarps bibliotek, kl.
09.30 eller 10.30.

11: Konsert med kulturskolans elever

Arlövs bibliotek, kl. 18.30. Arr: Burlövs kulturskola.

12: Beates bokfika

14: Dalby Dragspelsklubb

5: Filmklubb-Utan nåd

Möllegården kultur, kl. 19.00 (kaféet serverar mat &
kaffe från kl. 17.30). Mat bokas via info@segersmat.se.

Arlövs bibliotek, kl. 14.00. Arr: Biblioteken i Burlöv

19: Workshop i datalogiskt tänkande

För dig mellan 12 och 16 år. Dalslundskolans bibliotek,
kl. 15.00 Arr: Biblioteken i Burlöv och Dalslundskolan.

Svante Lundgren berättar om vilka yazidierna är,
varför de drabbades så hårt av Islamiska Statens
framfart. Föranmälan: bibliotek.arlov@burlov.se
eller 040-625 62 74. Arlövs bibliotek, kl. 18.00. Arr:
Biblioteken i Burlöv och Lunds universitet.

20: Filmvisning: Spider thieves

Arlövs bibliotek, kl. 16.00. Arr: Biblioteken i Burlöv.

23: Lördag på Arlövs bibliotek
Kl. 10.00. Försäljning av utgallrade tidskrifter.
Kl. 11.00. Barnteater Hjältinnan
av Basra Från 5 år.
Kl. 11.00–13.00 Skrivarverkstad med
Textverket. För dig mellan 14 och 25 år.
Kl. 13.00–14.00: Damborakonsert med Ali Yari.
Föranmälan för barnteater och skrivarverkstad till:
040-625 62 74 eller bibliotek.arlov@burlov.se

25: Så fyndar du på auktion eller loppis

21: Världspoesidagen: filmvisning och spoken
word performance

Arlövs bibliotek, kl. 17.00. Arr: Biblioteken i Burlöv.

21: Farligt avfall-bilen

Burlövsbadets parkering kl 16.30-17.15.

25: Kommunfullmäktige

För dig på mellanstadiet. Åkarps bibliotek, kl.
15.00. Arr: Biblioteken i Burlöv och Dalslundskolan.

Emmy Abrahamson

19: Forskare berättar: Den yazidiska tragedin

The Story of The Beatles. Levande Beatles-jukebox
med Staffan Olander och David Myhr. Möllegården
Kultur i Åkarp, kl. 14.00–16.00. Entré 150:- (Ingår
kaffe/the samt smörgås) kl. 18.30–20.30 entré 100:Mat bokas via info@segersmat.se.

28: Bokfika för mellanstadiet

För alla mellan 12 och 16 år. Vårboskolans bibliotek, kl.
15.00. Arr: Biblioteken i Burlöv och Vårboskolan.

Lär dig tänka som en programmerare. Föranmälan:
bibliotek.arlov@burlov.se eller 040-625 62 74. Arlövs bibliotek, kl. 11.00. Åkarps bibliotek, kl. 14.00.

21: Kom och lyssna till två riktiga giganter

Sammanträder i Stora Sessionssalen kl. 18.00.

Arlövs bibliotek, kl. 10.00.

13: Bokcafé ungdom-Arlöv

Föranmälan: bibliotek.akarp@burlov.se eller
040-625 66 76. Åkarps bibliotek, kl. 18.00. Arr:
Biblioteken i Burlöv och Lunds Universitet.

6: Bokcafé ungdom-Åkarp

7: Kulturtorsdag: Pete & Jim

Låtar från 50-80-talets topplistor Möllegården kultur, kl. 19.00. Mat bokas via info@segersmat.se.

28: Kulturtorsdag: Karaokekväll på
Möllegården

Kultur med DJ Maffe. Möllegården kultur, kl. 19.00
Mat bokas via info@segersmat.se.

28: Anhörigträff

Är du anhörig till någon med en beroendeproblematik? Välkommen till Möteplatsen, Arlöv kl.18.00-20.00.

31: Sticklingsbyte vid Kronetorps mölla

8: Internationella Kvinnodagen

Arlövs bibliotek. Arr: Biblioteken i Burlöv.

Kl. 11.00–14.00. Arr: Kulturföreningen MedVind.
ABF och Burlövs Mölleförening medverkar.

10: PROVA PÅ! Kalligrafi

APRIL

Föranmälan senast 7 mars till kikki.korner-krakau@
burlov.se. Kursavgift 200 kr. Möllegården kultur,
Verkstan, kl. 12.00–16.00.

12: Beates bokfika

Arlövs bibliotek, kl. 10.00.

12: Waggonfabriken i Arlöv

”Waggonfabriken” i Arlöv var i början av 1900-talet
en av Sveriges största tillverkare av järnvägsvagnar. Föranmälan: bibliotek.arlov@burlov.se eller
040-625 62 74. Arlövs bibliotek, kl. 18.00. Arr: ABF
Burlöv och Biblioteken i Burlöv.

13: Bokcafé ungdom-Arlöv

1: Bokcafé ungdom-Åkarp

Dalslundskolans bibliotek, kl. 15.00. Arr: Biblioteken i Burlöv och Dalslundskolan.

2: Bokcirkel-Pappaklausulen

Föranmälan: 040-625 66 76 eller bibliotek.akarp@
burlov.se. Åkarps bibliotek, kl. 15.00–16.00 Arr:
Biblioteken i Burlöv.

4: Kulturtorsdag

Möllegården kultur, kl. 19.00. Arr: Kultur i Burlöv.

UTSTÄLLNINGAR

För dig mellan 12 och 16 år. Vårboskolans bibliotek,
kl. 15.00. Arr: Biblioteken i Burlöv och Vårboskolan.

MÖLLEGÅRDEN KULTUR

13: Vinterboken-uppsamlingskväll

Öppet:

Föranmälan: 040-625 66 76 eller bibliotek.akarp@
burlov.se. Åkarps bibliotek, kl. 15.00-16.00.

14: Konsert med kulturskolans elever
Arlövs bibliotek, kl. 18.30.

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

28: Bokfika för mellanstadiet

14: Kulturtorsdag

Torget

kl. 18.00–19.30, Mötesplatsen i Arlöv.

26: Bokcirkel-Anaché

För dig på mellanstadiet. Åkarps bibliotek, kl.
15.00. Arr: Biblioteken i Burlöv och Dalslundskolan.

28: Kulturtorsdag: Gunnar Wetterberg

Entré: 80 kr. Möllegården kultur, kl. 19.00 Mat bokas
via info@segersmat.se. Arr: Kultur i Burlöv.

28: Anhörigträff

Är du anhörig till någon med en beroendeproblematik? Välkommen till Möteplatsen, Arlöv kl.18.00-20.00.

kommun

Möllegården kultur, kl. 19.00. Arr: Kultur i Burlöv.

17: PROVA PÅ! Gör ditt eget Minialbum

Föranmälan senast 14 mars till kikki.korner-krakau@burlov.se. Kursavgift 200 kr. Möllegården kultur, Verkstan, kl. 12.00–16.00. Arr: Kultur i Burlöv.

19: Forskare berättar: Stilla rum i det
offentliga: en motreaktion på religiös
pluralism?

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

Gömman, 29 jan – 25 aug. En tidsresa tillbaka till den tid då bönderna åkte in till staden
för att sälja sina varor på marknaden. Barnen
klä ut sig till torggubbar eller madammer
och delta i torghandeln.

Charlotte Weibull – Sveriges enda
folklivskonstnär
Weibullrummet.

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

OMSLAGSFOTO:
ANNETTE PETTERSSON

Burlövs

Föranmälan: 040-625 62 74 eller bibliotek.arlov@
burlov.se. Arlövs bibliotek, kl. 19.00.
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Februarilovet 2019
Här hittar du 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!

19: Workshop i datalogiskt tänkande 		

19 till 21: Workshop: EXPRESS YOURSELF!

Följ med på det allra första fallet för Lasse Majas
detektivbyrå. Vi bjuder på popcorn och saft. Föranmälan: 040-625 66 76 eller bibliotek.akarp@burlov.
se. Åkarps bibliotek, kl. 13.00. Arr: Åkarps bibliotek.

23: Barnteater: Hjältinnan av Basra

FOTO: MARTIN STENMARK

En workshop om rätten att skapa sång, dans och
berättelser. Vi gör nya sånger tillsammans. Kom till
en tre dagar lång verkstad. Du behöver inga förkunskaper. Vi undersöker vad en sångtext är, en rap, en
dikt, en berättelse. Vi berättar om oss själva och
lyssnar på varandras berättelser. Här finns proffs
som hjälper dig att ta nästa steg. Workshopen leds
av Jonas Jarl, professionell regissör och Loulou
Lamotte, en av Sveriges främsta soulsångerskor.
Vårbogården, kl. 13.00–16.30. Arr: Kultur i Burlöv.
Anmäl dig till: jim.brostrom@burlov.se.

21 Film: Lasse Majas detektivbyrå: Det första
mysteriet

Lär dig tänka som en programmerare med Johan
Wendt, författare till Curly Bracket-böckerna. Kod
och programspråk utgör spelreglerna i vårt
moderna samhälle och grunden för att förstå dessa
finns i datalogiskt tänkande. Förbered dig för
framtiden och lös kluriga problem under denna
workshop! Både för vuxna och barn från 8 år.
Föranmälan: bibliotek.arlov@burlov.se eller
040-625 62 74. Arlövs bibliotek, kl. 11.00. Åkarps
bibliotek, kl. 14.00. Arr: Biblioteken i Burlöv.

Japansk origami i återvinningsmaterial som tidningar, böcker, kataloger med mera. Möllegården
kultur, kl. 12.00 – 15.00. Arr: Kultur i Burlöv.

20: Prova på tennis – Åkarp-Burlövs TK

23: Magiska vikningar

Författarna till Curly Bracket-böckerna

Se tidigare annons.

20: Vik och Flyg

Designa ett eget pappersflyg med pilot och bygg en
startramp av gamla böcker. Få luft under vingarna när
du genomför världens enda hinderbana för papperflyg. Pappersflygkapten Iben guidar dig genom den
kreativa processen med vikmanualer och inspiration.
Du få ett pilotdiplom med dig hem! Möllegården
kultur, kl. 12.00 – 15.00. Arr: Kultur i Burlöv.

Kom och prova på! Gör dina egna Pins-knappar
10.00–16.00. Himmeli (halmslöjd) 10.00–11.30.
Macramé 13.00–14.30. Att teckna serie 14.30–
16.00. Scrap-booking 15.00–16.30. Street dance
15.00–16.30. Teaterorkestern Klimat Kapellet på
Äventyr 12.00–13.00. Under februari pågår utställningen ”Pang pang patriarkatet” där 12 serietecknare har varsin bild. Mötesplatsen, Dalbyvägen
51, Arlöv. Arr: Mötesplatsen i samarbete med ABF
Malmö/Lomma/Burlöv.

20: Film: Spider thieves

Sportlovstennis för barn i åldrarna 4-13 år. Alla är
välkomna. Klubbens ledare finns på plats hela tiden.
Racketar finns till utlåning. Välj en av dagarna eller
båda. Kostnadsfritt. Begränsat deltagarantal, först
till kvarn. Anmälan: Senast sönd. den 17 februari till
Stina 070–201 88 37 eller infomaster@akarpstk.net.
Åkarps Tennishall, kl. 11.00–12.00 (Stationsvägen
15, Åkarp, vid idrottsplatsen). Arr: Åkarp-Burlövs TK.
FOTO: MOSTPHOTOS.COM

Från filmen "Spider Thieves"
21: Magiska vikningar

Vi gör vackra och enkla pappersblommor i olika material som gamla tidningar eller toalettpapper. Möllegården kultur, kl. 12.00 – 15.00. Arr: Kultur i Burlöv.

Skapa dina egna små enkla böcker av återvinningsmaterial. Möllegården kultur, kl. 12.00 – 15.00. Arr:
Kultur i Burlöv.

24: Magiska vikningar

Vik roliga och enkla djur med tapeter eller tidningar
och dekorera dem. Möllegården kultur, kl. 12.00 –
15.00. Arr: Kultur i Burlöv.

Februarilov på Burlövsbadet
Gratis inträde måndag till torsdag mellan
kl. 12.00–15.00 för dig som är 6–15 år!
Alla aktiviteter är gratis! Prova på vattenpolo
simskola, Runnerz och Zorbaboll: 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.
FOTO: MOSTPHOTOS.COM

I en kåkstad i Santiago lever tre tjejer under fattiga
förhållanden. De drömmer om coola och trendiga
saker som de ser på tv och i stadens köpcentrum.
När de börjar bryta sig in i lägenheter genom att
klättra på husfasader blir de snart kända som
”spindel- tjuvarna”. Ungdomsthriller, inspirerad av
verkliga händelser, som skildrar frågor om social
utsatthet, drömmar och klass. Gratis inträde. Arlövs
bibliotek, kl. 16.00. Arr: Biblioteken i Burlöv.

19: Prova på tennis – Åkarp-Burlövs TK

23: Skrivarverkstad med Textverket

Det här är en workshop för dig som vill komma
igång med att skriva eller som behöver ny inspiration till ditt skrivande. Vi gör skrivövningar som kan
sätta igång fantasin och testar nya sätt att skriva
på. För dig mellan 14 och 25 år. Du behöver inte
ha några förkunskaper. Föranmälan till: 040-625
62 74, bibliotek.arlov@burlov.se, eller direkt till
personal på biblioteket. Arlövs bibliotek, Kl. 11.00 –
13.00. Arr: Arlövs bibliotek.

19: Magiska vikningar

19: Öppet hus på Mötesplatsen

Historien handlar om Alia som är bibliotekarie i
Basra, Irak. Alia älskar sitt bibliotek och böckerna
är mer dyrbara för henne än berg av guld. Men
så kommer soldaterna. Alia förstår att om ingen
gör något så kommer alla böckerna att förstöras!
Från 5 år. Föranmälan till: 040-625 62 74, bibliotek.
arlov@burlov.se, eller direkt till personal på
biblioteket. Arlövs bibliotek, kl. 11.00. Arr: Arlövs
bibliotek.

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
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Golf som verktyg för att
komma in i svenska samhället
Malmö Burlöv Golfklubb har en
bakgrund som Sveriges första
kommunala golfbana. Nu är den
också första golfklubben i landet
som har börjat en systematisk
satsning på att integrera nyanlända med hjälp av golf. Burlövstidningen mötte upp med Peter
Svallin, klubbens marknadsansvarige och Rickard Balcke,
som är vice ordförande i Skånes
Golfförbund.
För två år sedan fick Skånes Golfförbund en fråga från Skåneidrotten (Skånes idrottsförbund) om de kunde tänka sig
att hjälpa till med inkludering av nyanlända.
Rickard Balcke som är vice ordförande i Skånes Golfförbund tyckte det var en bra idé
och började undersöka möjligheterna.

Golf som integrering
– Vi har jättemånga förutsättningar för
att lyckas med integrering med hjälp av
golfen. Vi arbetar sedan tidigare med
mentorer och fadderverksamhet för det
är ju så vi tar hand om nybörjare, säger
Rickard. Den nyanlända får ta del av
svenska kontakter, de får tillfälle att prata
det svenska språket och möjligheter att få
kontakt med företagsnätverk. Det tycker
jag är bra förutsättningar och där är golfen unik, fortsätter han.
– Det handlar inte egentligen om att spela golf, fyller Peter i. Golfen blir som ett
verktyg för att lära sig det svenska språket, att bli en del av ett sammanhang och
att få kontakter in i det svenska samhället.

Utveckla och sprida modellen
Några nyanlända har engagerats och fler
kommer få möjligheter att prova på allteftersom vädret blir varmare och förutsättningarna för att spela golf blir bättre. Och
då är det främst kommunerna som Skånes
Golfförbund och Malmö Burlöv Golfklubb
vänder sig till för att komma i kontakt med
ensamkommande och nyanlända. Tanken

Rickard Balcke, Skånes Golfförbund och Peter Svallin, Malmö Burlöv GK.

är att utveckla och utöka konceptet framöver. Rickard Balcke åker runt till golfklubbarna i Skåne för att sprida projektet och få
fler föreningar och klubbar att ställa upp. I
skrivande stund har 10 andra golfklubbar i
Skåne visat intresse.

Viktigt med hög kvalitét
Både Peter och Rickard trycker på att närheten är viktig. De vill arbeta i liten skala,
deltagarna ska känna att det ger någonting långsiktigt och att kvalitéten är hög.

Hellre att två, tre personer
säger att det här var
riktigt bra, det betyder
mycket för oss än att 40
stycken står och rycker på
axlarna.Det får inte bara
bli statistik på något papper utan det ska ju betyda
någonting i slutändan för
dem som är med. Kvalitén
är jätteviktig!
Peter Svallin

Forskare gör utvärdering
Projektet följs av en forskare från Stockholms universitet, som gör en utvärdering på uppdrag av Skånes Golfförbund.

Erik Lundkvist är postdoktor på Barn och
Ungdomsvetenskapliga institutionen
på Stockholms Universitet och lektor i
idrottsvetenskap på GIH, Gymnastik- och
Idrottshögskolan.
Han kommer bland annat se hur deltagarna mår, hur golfen kan bidra till att
de mår bättre, hur många vänner de har
som kommer från Sverige och hur nätverket på golfklubben kan hjälpa dem att
bredda sin bekantskapskrets.

i

Fakta

Skånes Golfförbund har beviljats
3,7 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för att skapa en
modell för inkludering av nyanlända genom idrottsliga aktiviteter
med social samvaro.
Målet är att modellen ska
genomföras i golfklubbar i hela
landet när den är färdigutvecklad.

Burlövs
tidningen

Chef för arbetet med
ensamkommande
Mina Sandberg arbetar som
chef för kommunens boenden
för ensamkommande. Under de
senaste åren har Mina och hennes kollegor haft en minst sagt
turbulent tid. Men nu är det lite
lugnare så hon hinner med en
intervju om de ensamkommande
ungdomarna och hur verksamheten ser ut idag.
2014 etablerades det första boendet i
kommunen, inledningsvis arbetade åtta
personer i verksamheten. När flyktingkrisen drog igång 2016 beslöt Burlövs
kommun tidigt att försöka lösa så mycket som möjligt i egen regi. Främst för att
kunna ha kontroll på verksamheten både
rent praktiskt men även ekonomiskt.
– Kommunens styrka är just att vi är en
liten kommun med korta beslutsvägar.
Burlöv har på bästa sätt utnyttjat de statliga resurser som kommunen har fått för
ensamkommande, menar Mina.

Många ensamkommande
går i gymnasiet
De ensamkommande ungdomarna
har skriftliga planer för sin individuella
utveckling som innehåller mål om skolgång, yrkesutbildning, personlig utveckling, en aktiv fritid och så vidare. Allt för
att underlätta integrationen i svenska
samhället. Mina och hennes personal har
haft planerna som underlag för arbetet
med de ensamkommande. De har lagt
stort fokus på att få ungdomarna att förstå hur viktig skolgången är. Flera ensamkommande går nu i gymnasiet antingen i
Lund, Malmö eller på Hvilan i Åkarp.
– Många ungdomar har gjort ett fantastiskt jobb. Vi har haft flera ambitiösa
elever, säger Mina.
I de fall eleverna inte har kunnat anpassa sig eller har fungerat på boendena, så
har de fått flytta till andra ställen (med
behandlingsinriktning).
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Yrken
kommu i
nen

Från vänster: Isaq Ansari, Liza Palmblad (Integrationsassistent), Hossein Hassani,
Hamid Reza Bakshi och Mina Sandberg.

Vi har haft boenden i egen
regi, därför har vi relativt
smidigt kunnat anpassa
verksamheten efter behov.
Det har gett oss full inblick
och kvalitetskontroll och vi
har kunnat jobba nära ungdomarna och till exempel
erbjuda praktik inom PEAK*.
Från fyra till två boenden
Med ett stort antal flyktingar 2016 och
2017 utökades verksamheten till fyra boenden. Två HVB-boenden, vilket betyder hem
för vård och boende med bemanning dygnet runt, och två stödboenden för mer
självständigt boende. Som mest ansvarade
Burlövs kommun för 108 barn och för dem
som var placerade i kommunen fanns 30
årsarbetare. Allt eftersom ungdomarna har
gått vidare i livet finns nu enbart två stödboenden kvar från 1 januari 2019. I dessa två
bor det totalt 20 ungdomar i åldern 17-19 år
och Minas personalstyrka ska nu bli 7 medarbetare, ungefär som från början (2014).
De personer som har angett fel ålder har
fått flytta till Migrationsverkets vuxenboenden i andra kommuner. Andra personer har återvänt till sina hemländer eller
har flyttat till egna lägenheter.

Tillbaka till normal arbetsbelastning
Med färre ungdomar och en mindre
personalstyrka ser Mina nu fram emot en
mer normal arbetsbelastning. Det innebär att mer tid ska finnas för arbetsplatsträffar, kompetensutveckling och att vara
en närvarande chef. Under de mest hektiska åren har det ändå fungerat väl. Men
nu, en tid efteråt, är det som om det har
kommit en efterreaktion med trötthet
och en del sjukskrivningar bland medarbetarna.

Viktigt med personlig kontakt
Trots en stor arbetsinsats har det varit
positivt att se så många unga människor
etablera sig i Sverige och i Burlöv. När
Mina och hennes kollegor ser att det går
bra har det varit värt allt slit. Med lite
lägre arbetsbelastning hinner Mina ibland
lämna sitt kontor på Hantverkaregatan
och besöka de båda boendena. Att träffa
sina medarbetare är givetvis viktigt men
också att få en personlig kontakt med
ungdomarna, som söker just sin väg ut i
vuxenlivet. Liksom för alla ungdomar är
det viktig för de ensamkommande med
närvarande vuxna som vägledare och
förebilder.
*PEAK är en kommunal verksamhet för att
stötta ungdomar mellan 15-29 år i studier
och arbetssökande.

AKTUELLT
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•

Kommunfullmäktige bestämde vilka
politiker som ska sitta i de olika nämnderna mandatperioden 2019-2022.
Här följer en redovisning av
vilka som blev ordförande, 1:e vice
ordförande, 2:a vice ordförande samt
oppositionsföreträdare i de största
nämnderna.

•

Kommunstyrelsen:
Ordförande och kommunalråd:
Lars Johnson (M).
1:e vice ordförande: Mats Lithner (L).
2:a vice ordförande: Rolf Hagmann
(SD).
Oppositionsföreträdare (partigruppsledare) 25 % Christer Swahn (SD) och
25 % Katja Larsson (S).

•

Miljö- och byggnämnden:
Ordförande: Anders Brännström (L).
1:e vice ordförande: Håkan Dahlgren
(M). 2:a vice ordförande:
Rolf Hagmann (SD).

•

Socialnämnden:
Ordförande: Sara Vestering (M).
1:e vice ordförande: Owe Håkansson
(C). 2:a vice ordförande:
Laila Knudsen (SD).

•

•

Utbildnings- och kulturnämnden:
Ordförande: Amelie Gustafsson (M).
1:e vice ordförande: Kristoffer Daag
(L). 2:a vice ordförande:
Ingvar Olsson (SD).
Kommunfullmäktiges presidium:
Tidigare i år valdes också vilka som
ska sitta i kommunfullmäktiges presidium. Till ordförande valdes Fredrik
Jörgensen (C), till förste vice ordförande valdes Leif Westin (M) och
till andre vice ordförande valdes
Christer Swahn (SD).

Kommunfullmäktiges
ledamöter
Du hittar namnen på samtliga 41
ordinarie ledamöter och kommunfullmäktiges sammanträdestider på vår
webbplats: www.burlov.se/kf

Fler nya hastigheter
på vägarna
Tekniska utskottet beslutade den
13 december 2018 att vissa gator
ska ha 60 km/h och att det i
Burlövs kommun ska vara 30
km/h vid skolor och förskolor.
Att det blir 30 km/h även vid förskolor är ett steg längre än
många andra kommuner går.
Skyltar håller på att sättas upp
Att gå från beslut till genomförande är ett
arbete som tar lite tid. Skyltar och stolpar
ska köpas in, stolpar ska sättas upp där så
behövs och sen ska de gamla skyltarna monteras ner, sorteras och lämnas till återvinning och sist ska de nya skyltarna på plats.

Nya hastigheter gäller först
när skylten är uppe
De nya hastigheterna gäller från 1 mars
på papperet men själva hastighetsändringen gäller först när nya skyltar är på
plats och detta kan ta lite tid delvis beroende på om vi får mer vinter (då måste
vinterväghållningen prioriteras). Det är
vår ambition att omskyltningen ska vara
klar i april månad 2019.

Anpassa hastigheten efter
rådande förhållanden
Hastigheten på våra vägar engagerar
många kommuninvånare. Även om en väg
har 40 km/h som högsta tillåtna hastighet så finns det tillfällen då det är lämpligt
att köra med en lägre hastighet. Som bilist
ska man anpassa hastigheten till rådande

Svenshögsvägen i Arlöv.

förhållanden som sikt, mörker, regn, halka, cyklister med mera. Vi måste tillsammans hjälpas åt att visa hänsyn, oavsett
vilken hastighet som står på skylten.

Ändrad hastighet i vissa områden
En del bostadsområden i Burlövs kommun
har haft 30 km/h men tekniska utskottet
har beslutat att vi ska hålla en konsekvent
linje i kommunen – 30 km/h vid skolor och
förskolor, 40 km/h i övriga kommunen, 60
km/h på vissa enstaka vägar som är utformade för högre hastigheter.
Har du frågor om hastigheterna så är du
välkommen att ställa din fråga på:
www.burlov.se/tyckomburlov

Id-kort för hembesök
Alla som arbetar för Burlövs kommun inom
hemtjänsten måste kunna legitimera sig vid
hembesök. Släpp inte in någon person i ditt
hem som inte kan visa upp en legitimation
som den på bilden här bredvid.

Burlövs
tidningen

Earth hour 2019

Miljödagar 26-27 april

I år fokuserar Earth hour på den minskande biologiska mångfalden till följd av
klimatförändringarna. Earth Hour 2019:
lördagen den 30 mars kl. 20.30-21.30.
Släck för en ljusare framtid. Var med du
också!

Aktiviteterna kommer vara på fredagen kl. 14.00 – 17.00 och på lördagen kl.
11.00 – 14.00. Håll utkik på www.burlov.
se/miljodag för mer info. Anmäl din skola,
företag, förening eller som privatperson
senast 24 mars: www.hsr.se/vi-haller-rent

Vi söker röstmottagare som vill jobba
med valet till Europaparlamentet
Inför valet till Europaparlamentet
den 26 maj 2019 söker vi dig som
vill arbeta som röstmottagare.
Som röstmottagare medverkar
du till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Vi söker
dig som har ett hjälpsamt och
vänligt sätt samt är mycket noggrann.
Du kan välja mellan att arbeta som röstmottagare på valdagen eller vid förtidsröstningen. För din insats får du en mindre ekonomisk ersättning. Mer information om arbetet samt hur du anmäler dig
finns på https://burlov.jobbaival.se/

Nominera till årets pristagare och företagare!
FOTO: CLAES HALL

På Guldsöndagen den 5 maj händer mycket kul! Bland annat ska en
mängd olika pristagare koras.
Nominera dina favoriter
Fram till den 16 mars kan du nominera
dina favoriter i följande kategorier:
• Idrottsutövare
• Föreningsledare
• Kulturstipendium
• Pontus Jansson-pris
• Miljöpris
Skicka dina nomineringar till:
Burlövs kommun, Box 53, 232 21 Arlöv.
Eller mejla: burlovs.kommun@burlov.se.
Skriv på kuvertet eller i ämnesraden på
mejlet vilket pris eller stipendium nomineringen gäller. Läs mer om priserna på:
www.burlov.se/utmarkelser

ut till en företagare som utfört en prestation i Burlöv och som genom sitt sätt att
vara fungerar som en förebild för andra
företagare. Alla branscher kan premieras samt företagande inom olika tjänstesektorer.
Under våren granskar och sammanställer
juryn de inkomna förslagen. Juryn tar fram
tre nominerade företag, varav ett koras till
Årets Företagare Burlöv. Beslutet går inte
att överklaga.

Mikael Rosenquist och Ulrika Rosenquist från
Z.C of Sweden blev Årets företagare Burlöv
2017.

Årets företagare Burlöv
Nu kan du vara med och nominera den
du tycker är värd att få priset som årets
företagare i Burlövs kommun. Priset delas

Pristutdelningen är på Guldsöndagen
5 maj 2019. Fram till den 16 mars kan du
nominera din favorit. Läs mer på:
www.burlov.se/aretsforetagare
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