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Mockakopp till minne av bildandet av
Burlövs “storkommun” 1 jan 1959. Foto: Kuno Skoog.
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BAKGRUNDEN
I januari 1959 fick Burlövs kommun sin nu-
varande utformning genom att Arlöv och 
Åkarp upphörde att vara municipalsamhäl-
len. Då överfördes också den del av Åkarps 
municipalsamhälle, som tillhörde Staffans-
torps kommun, till Burlöv. 

Municipalsamhällen bildades en gång 
i tiden för att kunna förvalta tätorter 
mer effektivt. Municipalnämnden hade 
hand om gator, vatten, avlopp, hälso-
vård, renhållning och brandväsende. 
Samtidigt fanns Burlövs kommunal-
stämma/fullmäktige och kommunal-
nämnd som hade hand om t ex fat-
tigvården och skolan (efter 1932, då 
kyrkan upphörde att vara huvudman) 
och hela kommunen utanför tätorter-
na Arlöv och Åkarp. Medborgarhuset 
byggdes av Burlövs kommun 1953 
och inte av Arlövs municipalsamhälle! 
Arlövs municipalsamhälle betalade 
under en period Burlövs kommun 
för att de skulle sköta vissa “kame-
rala arbeten” åt municipalen. Bur-
lövs kommun i den ursprungliga be-
tydelsen har funnits ända sedan 1863. 

Till mångas förvirring heter kommunen 
Burlöv, medan centralorten heter Arlöv. 
Det beror på att när Burlövs kommun 
bildades (1863) var Burlövs by kommunens 
centralort. Vid kommunbildningen utgick 
man från den kyrkliga indelningen i sock-
nar. Burlövs socken blev Burlövs kommun.

Kommunens omdaning föregicks av många 
stridigheter i tal, skrift och bild. Efter Kungl. 
Maj:ts beslut var det dock inte mycket att 
göra åt saken. På Folkhögskolan Hvilan hade 
man en invigningsfest på nyårsaftonen 1958 
för att avfira de gamla municipalsamhällena 
och välkomna det nya Burlöv. Enligt uppgift 
deltog ca 800 personer vid festligheterna. 
En av dem som ”fanns på plats” var Bernice 

Hagmann, svärdotter till Olof Hagmann 
även känd som ”Dahliekungen”. Vid en in-
tervju 2008 nämnde hon bland annat att man 
spelade, sjöng och höll tal, och när folk gick 
hem fick man en mockakopp med sig som 
minne av festen. (Mockakoppen är avbildad 
på sidan tre.)

En av de första frågorna som behandlades av 
den “nya” kommunen var kommunvapnet. 
Medan Arlöv var internationellt känt genom 
sina industrier hade Åkarp bara rykte om 
sig att vara ett fint och snyggt villasamhälle, 
”Malmös Djursholm”. 

Burlöv - vad var det? En samlande sym-
bol var nödvändig. Man hade diskuterat 
ett kommunvapen i form av en vapensköld 
och symbolerna på skölden blev ”Betan och 
Stjärnan”. De som närmast kom att påverka 
utformningen av vapnet var kommunens 

Teckning: Thomas Strömdahl, 2008.
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politiker, Riksheraldikerämbetet och dr. 
Ingemar Ingers, född och uppvuxen på Hvi-
lan och mannen bakom ”minnesböckerna” 
Burlövs kommun I och II.

Den gula betblasten mot den röda bak-
grunden skulle påminna om Skånes flag-
ga, men även om arbetartraditionens röda 
färg. Sockerbetan syftade naturligtvis på 
Arlövs Sockerbruk och stjärnan var en sin-
nebild för folkbildningen och Folkhög-
skolan Hvilan i Åkarp. I ett brev som för-
varas i Riksarkivet kan man läsa att Kungl. 
Maj:t godkände det nya vapnet våren 1959. 

DET MODERNA BURLÖV 50 ÅR
Med anledning av att det gått 50 år sedan de 
båda municipalsamhällena Arlöv och Åkarp 
upphörde och dagens Burlöv tog form, har 
man inom kommunen beslutat sig för att 
ge ut en minnesskrift som högtidlighåller 
detta jubileum. Det är främst fyra olika 
områden som behandlas i denna skrift, ex-
pansionen, infrastrukturen, kulturen och 
framtidsplanerna.

EXPANSIONEN
Genom att ta del av gamla fullmäktigepro-
tokoll och andra handlingar som förvaras i 
kommunhusets valv, kan man få en viss in-
blick i vad som har hänt i kommunen under 
de senaste 50 åren. 

Man har en positiv framtidstro vid denna 
tid, sålunda tror man 1960 att invånarantalet 
i Burlövs kommun från dåvarande 6.500 inv. 
inom en snar framtid skall uppgå till 20.000 
inv. varav 12.000 i Arlöv och 8.000 i Åkarp. 
Mellan 5.000-6.000 förväntas bo i höghus. 

Slutet av 1950-talet och 1960-talet
Ett av de första byggprojekten under denna 
period är punkthusen på Jakob Persvägen, 
liksom ett 6-våningshus på Västra Pro-
menaden (f.d. Hällegatan) mitt emot Strand-
ängen. 

1965 bildas Arlövs industriby - en av de 
första i landet. Industribyn upplåts till olika 
företag som vill etablera sig i Burlövs kom-
mun.

Arlövs industriby tidigt 1970-tal. Foto: Okänd.
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Medborgarhuset blir efter knappt tio år för 
litet och under åren 1961-62 bygger man ut 
med en paviljong utmed Länsmansgatan.

1962 finns ett stort antal företag i Burlöv som 
t ex Arlövs Sockerbruk, Nordsjö Färg, ASJ 
(Waggonfabriken), Herman Gotthardt AB, 
Skriv och Ritboks AB, Möbelhallen i Arlöv 
och AB Lindbergs 
Plantskola i Åkarp. 
På Arlövs Teater 
förekom ständigt 
auktioner.

Som ett led i det 
s. k.       miljonpro-
grammet börjar 
man 1965 att byg-
ga ett stort område 
för flerbostadshus 
längs Grönvägen-
Elisetorpsvägen. 
Bebyggelsen som 
består av 9 st 9-vå-

ningshus blir kransformad och innehåller ett 
stort grönområde för lek och fritid.

Några nya gatukiosker tillkommer, bl.a Te-
Ell kiosken i Åkarp som är en samlingsplats 
för åkarpsungdomen. Namnet Te-Ell kom-
mer från att det var Tage och Etel Larsson 
som byggde kiosken i början av 1960-talet.

Te-Ell kiosken i Åkarp 1960-talet. Foto: Håkan Winberg.

Flygbild över Elisetorpsområdet 1975. Foto: Burlövs Fotolubb.
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Arlöv behöver en ny idrottsplats. Det finns 
tre alternativ till var den nya idrottsplatsen
- Pilevallen - skall ligga, men till slut beslu-
tar man att placera den där den gamla låg, 
vid Vintergatan-Hamngatan.

1969 fyller Arlövs sockerbruk 100 år. 750 
personer arbetar vid sockerbruket vid tiden 
för jubiléet. Sockerbruket tillverkar 14 000 
ton socker och sirap, vilket motsvarar c:a 
50 % av landets totala produktion.

Vy över Arlövs Sockerbruk sent 1960-tal. Foto: Lars-Erik Wollmér.

Händelser under slutet av 1950-talet och 
1960-talet
1957	 ►5	punkthus	byggs	på	Jakob	Persvägen.
1958	 ►Råsockerproduktionen	upphör	vid	
	 Sockerbruket	i	Arlöv.
1959	 ►Invigning	av	Pilevallens	Idrottsplats.
	 ►Sexvåningshuset	byggs	på	Västra	Pro-	
	 menaden.
1963	 ►Lillevångsområdet	i	Arlöv	bebyggs	med		
	 94	egnahem.		
	 ►Ålderdomshem	planeras	i	Åkarp	med	52		
	 vårdplatser.
1965	 ►Arlövs	industriby	bildas,	huvudmän	var	
	 exploateringsföretag	i	samarbete	med		
	 SIAB.
1966	 ►Stiftelsen	Burlövsbostäder,	HSB	Malmö		
	 och	Riksbyggen	i	Malmö	förvärvar	Elise-
	 torpsområdet	och	bygger	ca	1.300	lägen-		
	 heter	i	9	st	9-våningshus	varav	ca	1/3	är	
	 hyreslägenheter	och	2/3	bostadsrätter.		
	 Byggherre	är	BPA	i	Malmö.
1967	 ►Ny	scoutgård	byggs	i	Åkarp.
1968	 ►Nytt	bibliotek	vid	Dalbyvägen	i	Arlöv.
	 ►Esso	motorhotell	byggs	(nuv.	Arlöv	Park		
	 Hotell)	med	70	rum.
	 ►Folkhögskolan	Hvilan	fyller	100	år.
1969	 ►Om-	och	tillbyggnad	av	Lillevångsskolan	
	 i	Arlöv.
	 ►Svanetorpsområdet	i	Åkarp	bebyggs	
	 med	småhus,	byggherre	AB	Ytong.
	 ►Arlövs	Sockerbruk	fyller	100	år.
	 ►Burlövs	folkmängd	är	11	300	invånare.

-----------
Duvhöken ryttlar över tunna grässtråken mellan 

motorvägarna, hinner bytet verkligen över?
Talgoxen har anpassat sig, sången ljuder starkare 

och överröstar moderna världens oljud,
finns hopp för människans själ?

Affärerna låg tätt, utmed vägen krogar och caféer 
nära, som än i Danmark!

Kalinan har fått uppehållstillstånd,
borta är livet och kaffekaskarna, 

men hustruns rop till maken,
när någon kom inom synhåll, ligger kvar i luften:

Kall´ in han!
-----------

jag cyklar mellan Arlöv och Åkarp,
kringränd av maskiners bullermatta och 

avgaser stickande i näsan, men jag hör talgoxen!

Utdrag ur dikten ”Vandring Åkarp-Arlöv”, april 1996
av poeten och författaren Karin Lentz, Åkarp.
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1970-talet.
Ett stort bostadsområde börjar bebyggas 
1970. Det handlar om Svenshögsområdet. 
Sammanlagt 13 st. 8-vånings höghus med 
tillhörande sevicebyggnader. De första hu-
sen börjar byggas på nuvarande Rapsvägen 
och de sista på Kornvägen. På den här tiden 
heter båda vägarna Klövervägen.

Under 1970-talet är det framför allt butiker, 
företag och handel som etablerar sig i kom-
munen. Redan 1968 har man börjat plane-
ra för ett stort varuhus i Burlöv. Sålunda är 
Solidar i Malmö och Wessels AB i Malmö 
intresserade av att bygga ett butikscentrum 
mellan Arlöv och Åkarp. Detta resulterar i 
Burlövs centrum som invigs i april 1971 med 
ett stort antal butiker varav varuhuset Obs! 
är det stora dragplåstret.

Nya industribyn anläggs med bl.a Arlövs 
partihallar som förser regionen med blom-
mor, frukt och grönt.

1972 bygger Burlövsbostäder bostadshus i 
Harakärrsområdet i Åkarp.

Del av Svenshögsområdet 1976. Foto: Henning Stenberg.

Ovan: Bostadshus i 
Harakärr, Åkarp, bygg-
da 1973. 
Foto: Burlövsbostäder.

Vänster: Burlövs 
centrum 1971.
Foto: Okänd.
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Sydvästra Skånes Kommunalförbunds (SSK) 
förslag till ny gränsdragning mellan Staffans-
torps och Burlövs kommun godkännes. Det 
innebär att ridhuset Helenelund kommer att 
tillhöra Burlövs kommun. 

1975 etablerar sig SAAB-SCANIA i Arlöv. 
Inflyttning sker i AB Svenska Järnvägs-
verkstäders verkstadslokaler. Anläggningen 
byggs om till en modern fabrik för monte-
ring av SAAB-bilar. 

Bilmekano etablerar sig 1975 i sin nya an-
läggning vid Västkustvägen. Tillverkning 
av Hymac grävmaskiner, Demag mobilkra-

nar och Mercedes bussar och lastbilar ingår 
i produktionen. 

Redan 1964 börjar man planera ett friluftsbad 
i kommunen men det dröjer ända till år 1971 
innan Burlövsbadet öppnas som utomhus-
bad och sedan till år 1976, som inomhusbad. 
Entréavgiften är 5 kr för vuxen och 2,50 kr 
för barn, pensionärer och militärer.

Den 19 mars 1976 upphäver regeringen 
Malmö kommunblock. Efter ett gediget 
lobbyarbete av vår riksdagsman Hans Jöns-
son, bestäms det att Burlövs kommun även 
i fortsättningen skall vara en självständig 
kommun.

Burlövsbadet 1976. Foto: Henning Stenberg, Malmö.

Vy över SAAB:s 
monteringshall. 
Lokalerna är 
efter ombyggnaden 
luftiga och målade 
i ljusa, klatschiga 
färger. 1975. 
Foto: Burlövs-
tidningen/Arkiv.
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1976 köper kommunen Kronetorps 
mölla av Sven Uldall-Jörgensen. 
Kulturnämnden får ansvaret för 
kvarnen och mjölnarbostaden och 
fritidsnämnden för övriga bygg-
nader, dvs. en stor villa och en liten 
stallbyggnad. I villan har bl.a fält-
biologerna, Unga Örnar, hund-
klubben, frimärksklubben samt rid-
klubben sina lokaler. I källarplanet 
bedriver ABF keramikverkstad. 

Föreningsverksamheten blomstrar 
i kommunen. Burlövs ABF startar 
1978 sin höstverksamhet i nya loka-
ler.  

AIK-Arlövs Idrottsklubb med bord-
tennis på programmet får på 1970- 
talet fram svenska juniormästare i 
dam- och herrklassen. Man har sina 
lokaler i Lillevångshallen.

Kommunfullmäktige beslutar att 
hålla sina sammanträden i Socker-
brukets hörsal i stället för i Arlövs 
teater, vilken tidigare fungerat som 
lokal för kommunfullmäktige. Fri-
tidsnämnden tar över ansvaret för 
Arlövs teater.

ABI:s klubblokal, Betlehemsgatan 3, 
Sven Freij och Inger Molin.
Foto: Okänd.

Händelser under 1970-talet
1970 ►Arlövs	industriby,	20	företag,	130	anställda,		
	 40	000	m².
	 ►Bayerkoncernen	övertar	Nordsjö	Färg,		 	
	 200	000	m²,	350	anställda.
1971 ►Burlövs	centrum	invigs	i	april,	med	14-15	000	m²	
	 varuhusyta.
	 ►Harakärrsgårdens	ålderdomshem	i	Åkarp	byggs		
	 med	51	platser.	
	 ►Hilti	etablerar	sig	i	Arlöv	med	teknik	för	borr-	och	
	 skjutmontage.
1972 ►Svenshögsområdet	i	Arlöv	bebyggs,	1	000	
	 lägenheter,	13	st	8-våningshus.
	 ►Svenshögsskolan	i	Arlöv	byggs.
	 ►Burlövsbostäder	bygger	bostadshus	i	Harakärrs-	
	 området	i	Åkarp,	206	lägenheter	fördelade	på	14	st	
	 tvåvåninghus.
1973 ►Utbyggnaden	av	Dalslundsområdet,	etapp	I	och	
	 II	i	Åkarp	slutförs.
 ►Nya	Industribyn	anläggs	med	bl.a	Arlövs	parti-
	 hallar.	 	 	 	 	
	 ►Dalslundsskolan	i	Åkarp	byggs.
	 ►Öster	om	järnvägsstationen	i	Åkarp	byggs	55	
	 villor.	 	 	
	 ►Vid	Dalbyvägen	i	Arlöv	byggs	tre	6-våningshus		
	 med	136	lägenheter.
1974 ►Dalslundsskolans	skolbibliotek	öppnas.
1975 ►Burlövs	centrums	yta	utökas	med	6000	m².
	 ►SAAB-SCANIA	etablerar	sig	i	Arlöv	och	monterar	
	 25	bilar/dag.
	 ►Bilmekano	etablerar	sig	vid	Västkustvägen,	om-	
	 sättning	20	Mkr/år,	50	anställda.
	 ►Burlövs	handbollsförening	startar	i	Dalslunds-
	 hallen,	Åkarp.
	 ►Posten	i	Arlöv	får	nya	lokaler,	Dalbyvägen	5.
1976 ►Burlövsbadet	öppnas	den	15	februari.	
	 ►Länkarna	flyttar	in	i	Kalinan	i	Arlöv.
	 ►Kommunen	bygger	123	lägenheter,	enfamiljs-	
	 och	radhus,	de	flesta	på	Karstorpsområdet	i	Åkarp.
1977 ►Två	nya	barnstugor	byggs,	en	vid	Medborgarhu-
	 set	och	en	vid	Burlövs	centrum,	vardera	med	54	
	 platser.
	 ►Arlövs	boll-	och	idrottsförening,	ABI,	får	en	nyre-
	 noverad	klubblokal	på	Betlehemsgatan	3	i	Arlöv.
1978 ►Vårdcentralen/folktandvården	på	Svenshög	
	 byggs.
	 ►Burlövs	ABF	startar	sin	höstverksamhet	i	nya		
	 lokaler,	202	studiecirklar,	2	044	deltagare.
	 ►Burlövs	konstförening	fyller	10	år,	lokal	i	bib-
	 lioteket	på	Dalbyvägen.
	 ►Skateboardbana	öppnar	vid	Burlövs	centrum.	
1979 ►Rinnebäcks	industriområde	börjar	anläggas.
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1980-talet
Inflyttning till Rinnebäcksområdet börjar 
under hösten 1980 då första etappen är klar. 
Biltrafik är förbjuden inom området och od-
lingslotter finns i ett stort grönområde med 
motionsslinga mm. Ett välplanerat cykel- och 
gångvägsnät och nära till 
kollektivtrafik är andra in-
gredienser som gör området 
attraktivt.

Under 1980-talet växer 
miljömedvetandet i kommu-
nen och det yttrar sig i att 
man bl.a börjar med radon-
mätning i bostadshus. Man 
vill veta vilka hus som har 
koncentrationer av strål-
ning från skifferbaserad gas-
betong. I Åkarp skall SIAB 
bygga 32 småhus med natur-
gasvärme.

HSB bygger lägenheter i Dalslundsområdet. 
De skall värmas upp genom värmepumpar via 
Alnarpsströmmen. Alnarpsströmmen är en 
underjordisk grundvattenström som sträcker 
sig från Lomma till Trelleborg på mellan 30 
och 80 meters djup.

Höger: Ett av punkthusen på 
Rinnebäck uppfört på 1980-talet. 
Foto: Thomas Strömdahl.

Nedan: HSB radhus i Dalslund 
Åkarp 1981. Foto: Brf. Dalslund.



Medborgarhuset får 
ytterligare tillbyggnad  
som är klar i novem-
ber 1982. Byggnaden 
har projekterats av 
K-konsult i Lund och 
byggmästare är AB 
Kullenbergsbyggen i 
Malmö.

Arlövs Industriby har 
mellan åren 1965 och 
1980 55 olika företag 
etablerade. Industri-
byn är en tillgång för företag som inte har  
möjlighet att bygga egna lokaler. 

Åkarps nya centrum i Dalslund står fär-
digt 1983 med bl.a en ny ICA affär ”Mat-
huset” och ett nytt postkontor och frisör.

Under 1980-talet ökar kulturmedvetan-
det i kommunen. En bevarandeplan upp-
rättas av kulturnämnden för att bevara 
det gamla Burlöv. Det gäller bl.a Burlövs 

kyrkby med kyrka från 1100-talet, präst-
gården från 1700-talet samt skolan från 
1840-talet. Bevarandeplanen omfattar ett 
område med gamla tjänstemanna- och 
arbetarbostäder runt  Järnvägsgatan och 
Fiskaregatan. Kalinan och Allégatans hus 
ingår också i planen. I Åkarp berörs bland 
andra järnvägsstationen, Åkarpsdammen 
med kringliggande högreståndsvillor och 
Folkhögskolan Hvilan av planen.

12

Ovan: Det nya Medborgarhuset 
med tillbyggnad. 
Foto: Burlövstidningen/Arkiv.

Nedan: Här är Åkarps nya centrum som nu är fullt färdigt 1983. T.v. på bilden 
har posten sina nya lokaler och t.h. den nya livsmedelsaffären som öppnade i 
mitten av maj.  Foto: Burlövstidningen/Arkiv.
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En mässhall byggs i 
Burlöv ”Expo Forum”. 
Kommunen är genom 
Arlövs Exploaterings 
AB delägare i projek-
tet. Före detta Svenska 
Cykelfabrikens loka-
ler på Alnarpsvägen i 
Åkarp byggs om till 
mässhall (sedemera lo-
kaler för Uppenbergs, 
Rusta, Sängjätten och Bring Citymail). 

Burlövs centrum byggs ut med bl.a. nya en-
tréer och en ny infart till parkeringsplatsen 
från Hantverkargatan. Vidare planteras nya 
växter och träd i området, nya cykelställ sätts 
upp och gångytorna stenläggs.

1986 startar Burlöv/Lomma närradio sina 
sändningar. Sten ”Taxi” Jonsson gör ka-
nalen till en av de mest populära stationerna 
i Skåne. På ett år ökar antal sändningstimmar 
i veckan, från 14 till 27, och antal organisa-
tioner som sänder, från 10 till 15.

Träffpunkten - ett samarbetsprojekt mellan 
Burlövs kommun och Lunds sjukvårdsdist-
rikt - öppnar 1987. Här får arbetslösa, sjuk-
skrivna m. fl. chans att träffas på dagtid. 

Åkarps bordtennisklubb (BTK) bildas 1965. 
Man håller till i Dalslundshallen. 1980 blir 
man vald till bästa ungdomsförening i Sve-
rige. 1981 är den rikskände Carl Johan Bern-
hardt med i laget som oldboy.

I översiktsplanen för Burlövs kommun beslu-
tas om ett industriområde vid St. Bernstorp 
på c:a 100 ha. I planen fastslås vidare att 
Spillepengen skall utvecklas till ett frilufts-
område. Den bildade stiftelsen Spillepengen 
består av Burlöv, Lomma och Malmö kom-
muner. Styrelsen består av ledande politiker 
och tjänstemän. 

I mars 1985 startar STINA-projektet (STimu-
lera Inflyttningen till den framtida miljön i 

Burlövs centrum efter renoveringen 1986. Foto: Cecilia Gagge 1997.

Rune Ekengren talar i närradion till kommuninvånar-
na och det är teknikern Michael Blomberg som ser till 
att hans röst och budskap går ut i etern. Foto: Okänd.

Händelser under 1980-talet
1980	 ►Burlövsbostäder	bygger	Rinnebäcksom-	
	 rådet	i	tre	etapper,	500	bostäder	varav	400		
	 i		tvåvåningshus	och	100	i	8-vånings	punkt-	
	 hus.	1:a	etappen	klar	med	50	lägenheter.
	 ►Arlövs	industriby	har	2	100	personer	sys-	
	 selsatta.
1981	 ►Dalslundsområdet	i	Åkarp	bebyggs	med		
	 78	HSB-lägenheter,	uppvärmning	genom		
	 värmepumpar	via	Alnarpsströmmen.
	 ►Svanetorpsskolan	i	Åkarp	om-	och	till-	
	 byggs.
	 Nordbäck&Olsson	bygger	40	marklägen-
	 heter	på	Kaprifolvägen	i	Burlövs	Egnahem,	
	 Wihlborg	AB	är	entreprenör.
1982	 ►Kulturnämnden	upprättar	en	bevarande-	
	 plan	för	den	äldre	bebyggelsen	i	kommu-	
	 nen.
	 ►Nordsjö	Färg	har	1	000	anställda,	om-	
	 sättning	700	Mkr.



Arlöv). STINA är ett projekt som går ut på att 
förbättra den framtida miljön i Burlövs kom-
mun. I samarbete med SIFO intervjuar man  
2000 personer, både inflyttare och utflyttare. 
Detta resulterar i 400 idéförslag som lämnas 
in till kommunens utvecklingsråd. Bred poli-
tisk enhet uppnås om det nödvändiga i detta 
projekt liksom att skolelever engageras i frå-
gan om det framtida Burlöv.

Begreppet ”Hedersmöllare” myntas första 
gången 1984-85 i samband med ”STINA”-
projektet. Hederstiteln går till en person som 
under det gångna året, på ett förtjänstfullt sätt 
gett PR till kommunen. Kommunfullmäkti-
ges presidium utser lämplig person. 1988 års 
“hedersmöllare” är Axel Sjödin, vd i EXAB 
mellan 1961 och 1979. Axel Sjödin är den 
som står bakom grundandet av Arlövs första 
industriby 1965. 
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Händelser under 1980-talet
1983	 ►Villa	Haga	öppnar	sin	verksamhet	dels		
	 för	ungdomar	i	beredskapsarbete	med	134		
	 platser,	dels	som	allaktivitetshus	för	ar-	
	 betslösa	och	sjukskrivna.	
	 ►Åkarps	nya	centrum	i	Dalslund	står		
	 färdigt.		
	 ►Inom	kommunens	gränser	finns	c:a	600	
	 företag	med	c:a	6	000	anställda.	
	 ►Burlövs	kommun	har	1	100	anställda,		
	 varav	230	inom	barnomsorgen	och	120		
	 inom	skolan.
1984	 ►Arbetsförmedlingen	får	nya	lokaler.
	 ►SAAB	expanderar	i	kommunen.
	 ►”Expo	Forum”	etablerar	sig	i	f	d	Svenska	
	 Cykelfabrikens	och	sedermera	Uppen-
	 bergs	lokaler	i	Åkarp.
1985	 ►STINA-projektet	startar	med	målsättning	
	 att	förbättra	den	framtida	miljön	i	Burlövs	
	 kommun.
	 ►Begreppet	“Hedersmöllare”	myntas	-	
	 per	son	som	på	ett	förtjänstfullt	sätt	gett	PR	
	 till	kommunen.
	 ►Nytt	industriområde	mellan	Västkustvä-	
	 gen	och	Arlövsvägen	med	utrymme	för	c:a		
	 10	företag.
	 ►SAAB	fabriken	monterar	104	bilar/dag.
1986	 ►Burlövs	centrum	byggs	ut,	nya	entréer,		
	 ny	infart,	nya	växter,	gångytor	etc.
	 ►Burlöv/Lomma	närradio	startar	sina	
	 sändningar	1	sept.
	 ►Tonsättaren	Lars	Erik	Larsson	från	
	 Åkarp	hedras	med	skulpturen	”Treklang”	
	 vid	Åkarps	centrum.
1987	 ►Vid	Byggmästaregatan	i	Arlöv	byggs	19		
	 st	insatslägenheter.
	 ►Träffpunkten	öppnar,	samarbetsprojekt		
	 mellan	Burlövs	kommun	och	Lunds	sjuk-	
	 vårdsdistrikt.
1988 ►Samhall	Pile	etablerar	sig	i	Åkarp	i	f	d		
	 Lindbergs	fastigheter	och	växthus.
	 ►Åkarpsdammen	skall	räddas	från	att		
	 växa	igen	genom	att	gräskarp	planteras	ut		
	 i	dammen.
1989 ►Allaktivitetshuset	Vårbogården	invigs		
	 med	bl.a	café,	biljardrum	och	aktiviteter		
	 som	dansundervisning	och	handarbets-	
	 gruppen,	kommunens	hemtjänst	och	
	 Burlövsbostäders	områdeskontor.
	 ►Folkhögskolan	Hvilans	100-åriga	gym-
	 nastikhus	återställs	i	ursprungligt	skick	och		
	 får	årets	kulturmiljöpris	för	bäst	restaure-	
	 rade	byggnad.

Arlövgården ingår i kulturnämndens bevarandeplan.
Foto: Okänd.

Hvilans 100-åriga gymnastikhus.
Foto: Bengt Lundgren.
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1990-talet.
Kronetorps Mölla fyller 150 år 
och det firas på Mölledagen den 
7:e juli 1991. Möllan är av  hol-
ländartyp och användes till mjöl-
malning ända fram på 1940-talet, 
och till djurfodermalning fram 
till 1960-talet. Kronetorps mölla 
köptes av Burlövs kommun 1976 
och sedan 1979 har kommunens 
kulturförvaltning haft kontor där. 
Till 1991 års hedersmöllare väljs 
Kjell Bengtsson, ordförande i 
Bara härads hembygdsförening.

På 1990 talet börjar fler kvinnor 
ta plats inom kommunalpolitiken i Sverige. 
1991 väljs Kerstin Fredriksson till Burlövs 
första kvinnliga kommunalråd. Hon var ti-
digare föreståndare för försäkringskassan i 
Arlöv.   

En bombexplosion drabbar Burlövs centrum 
den 22 november 1992. Två män får lättare 
splitterskador och Obs! förlorar ca 1 Mkr i

 

utebliven försäljning. Bomben var laddad 
med småspik.

År 1993 invigs Burlöv kommuns moderna 
idrottsplats Kronetorpsvallen. Med sina tre 
gräsplaner, grusplan och löparbanor är det   
en förnämlig idrottsanläggning.

Kronetorps mölla. Foto: Burlövstidningen/Arkiv.

Händelser under 1990-talet
1990		►Burlövs	centrums	tillbyggnad	invigs,	ut-	
	 ökar	med	12	000	m²	och	ett	40	tal	butiker,
	 totalt	c:a	600	personer	anställda.
	 ►Nytt	daghem	byggs	på	Torngatan	i	Arlöv	
	 (f.d.	folktandvårdens	lokaler)	med	plats	för	
	 30	barn.
	 ►Kommunens	första	nattdaghem,	Nattvio-
	 len,	med	10	platser	öppnas	på	Elisetorps-
	 vägen.
1991		►Två	bostadsområden	i	Åkarp	bebyggs,		
	 dels	vid	Bruksvägen	med	54	marklägen-
	 heter,	dels	vid	Dalslundsvägen	med	35		
	 markbostäder.	
	 ►Burlövs	kommun	köper	Medborgarhuset		
	 av	EXAB.
	 ►Charlotte	Weibull	öppnar	butik	i	Mölle-	
	 gården.
	 ►Ny	brandstation	byggs.
1992  ►Kommunen	beslutar	ta	emot	100	flyk-	
	 tingar.
	 ►Burlövs	kommun	köper	SAAB-tomten	i		
	 centrala	Arlöv.
	 ►Delar	av	Arlövgården	renoveras.

Torngatans förskola. Foto: Okänd.

Marcus Holmberg är ett av barnen som tillbringar 
nätterna på kommunens första nattdaghem, Nattviolen. 
Här har han just lagt sig till rätta för att sova. 
Foto: Okänd.



ABI (Arlövs Boll- och Idrottsförening) är 
Burlövs mest kända fotbollslag. Klubben 
bildades redan 1909. Klubbens största tri-
umf hittills är när man, via 1-0 mot Vellinge, 
kvalar in i fotbollens div. 2 år 1992. Sista 
matchen på Pilevallen vinner man dessutom 
med 5-4 mot Uddevalla och därmed blir man 
också seriesegrare i div. 3.

Luftkvalitén i Burlöv förbättras stadigt. Se-
dan man började mäta i början av 1980-talet 
har halterna av sot och svaveldioxid sjunkit 
och ligger 1997 långt under gällande gräns-
värden. Anledningen är dels katalysatorer i 
bilarna, dels att svavelhalten i eldningsoljan 
minskat samt att koleldningen i Europa 
minskat. 

Första etappen av Svenshögsområdets om-
byggnad är klar 1997. Nya entréer, bred-
dade och inglasade balkonger, upprustade 
tvättstugor och ombyggda hissar och badrum 
ingår i renoveringen.

Inom kommunen är handel och kommunika-
tion de största branscherna. På Burlövs cent-
rum arbetar ca 10% av de anställda i kom-
munen. 

Mellan 1994 och 1999 rasar striden om ”Co-
lumn of Time” eller Big Ben som den mer 
kom att heta i dagligt tal, ett gigantiskt, 28 

m högt klock-
torn, som 
skulle placeras 
som blickfång 
mitt i Krone-
torpsrondellen 
vid Burlövs 
centrum. 
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Händelser under 1990-talet
1992	 ►JM	Bygg	uppför	56	lägenheter	i	Arlöv	vid	
forts	 det	nya	Sockerbitstorget,	som	invigs	i	
	 november.
	 ►Ny	bensinstation	byggs	vid	Lommaron-	
	 dellens	infart	till	Arlöv.
	 ►Ett	internationellt	café	öppnar	i	försam-	
	 lingshemmet	i	Arlöv.
	 ►Hundramannasalen,	dvs	Arlövs	Teater,		
	 firar	100	år	den	16	oktober.
	 ►Sollidens	vårdhem	öppnar	i	Arlövgår-	
	 dens	nyrenoverade	stallbyggnad,	32	plat-
	 ser.
1994 	►Burlövsmässan	hålls	i	Burlövs	centrum,		
	 100	företag,	40.000	besökare.
	 ►Burlövs	turistförening	bildas	och	en		
	 turistbyrå	öppnar	på	Burlövs	centrum.
1995 	►Svenrobert	Lundqvists	skulptur	”Bet-	
	 plockare”	invigs	på	Sockerbitstorget.
	 ►Arbetsförmedlingens	nya	datortek	
	 invigs.
	 ►Villa	Haga	rivs	för	att	ge	plats	åt	miljö-	
	 vänliga	bostadshus.
1996 ►Detaljplanering	av	handelscentrum	vid		
	 St.	Bernstorp.
	 ►De	gamla	skorstenarna	på	Sockerbruket		
	 monteras	ner.
1997 	►AKZO	Nobels	nya	pulverfärgsfabrik	in-	
	 vigs	den	1	september	på	den	gamla		
	 SAAB-fabrikens	område	i	Arlöv,	3	200	m²,	
	 genererar	12	nya	jobb.
	 ►På	Burlövs	centrum	öppnar	nya	butiker,		
	 bl.a	Mc	Donalds,	MQ,	Joy	och	City	Stor-
	 marknad.	Ny	fastighetsägare	är	Wihlborgs.
	 ►På	Pilevallen	byggs	28	parhuslägenhe-	
	 ter,	byggherre	JM	Bygg.
1998  ►Humlemadskolan	renoveras	och	byggs		
	 till,	fritidsverksamheten	i	skolans	äldsta		
	 paviljong	flyttar	in	i	huvudbyggnaden.
	 ►Inom	Burlövs	kommungränser	finns	
	 1	033	företag	med	5	914	anställda,	handel		
	 och	kommunikation	är	de	största	bran-	
	 scherna,	på	Burlövs	centrum	arbetar	ca		
	 10%	av	alla	anställda	inom	kommunen.	
	 ►Dahlqvist	handelsträdgård	i	Sunnanå	
	 AB	utsågs	till	årets	företagare,	mellan	65	
	 och	70	anställda.
1999		►Montessoriskolan,	”Monti-skolan”	startar	
	 i	Dalslundsskolans	lokaler,	34	barn	i	åld-
	 rarna	4-11	år.
	 ►Jimek	AB	etablerar	sig	i	Arlöv,	tillverkar		
	 grafisk	utrustning	för	tidningsbranschen,		
	 c:a	50	anställda,	omsättning	c:a	100Mkr/år

Stiliserad bild av “Big Ben”.
Foto: Kuno Skoog.
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2000-talet.
År 1999 vidtar en omfattande renovering och 
restaurering av Arlövs kyrka. Palmsöndagen 
den 16 april 2000 är allt klart och biskop 
Christina Odenberg återinviger kyrkan lagom 
till 100-årsdagen. All puts på kyrkans nedre 
fuktskadade väggar har bytts ut och deko-
ren i valven har tagits fram, liksom den ur-
sprungliga färgen på interiören som var milt 
rosa. Utvändigt har tegelfogarna setts över.

En ny skola för låg- och mellanstadiet upp-
förs på Dalslund i Åkarp år 2001. Problem 
med fukt ledde till att den gamla byggnaden 
revs och på befintlig grund uppförs den nya 
byggnaden. 

2003 eldhärjas Repslagerimuséet, men stora 
delar av muséets föremål räddas. Branden är 
troligen anlagd. 

Huset på Dalbyvä-
gen 16 får kultur-
miljöpriset 2002 
för pietetsfullt be-
varande av fasaden 
i samband med 
renovering. Hu-
set ritades 1905 av 
Hermod Möller-
stedt som var bygg-
mästare i Arlöv. I 
dag fungerar huset 
som halvvägshus 
för Nämndemans-
gården.

Ovan: Interiör från 
Arlövs kyrka. 
Foto: Wikipedia.

Höger: Dalbyvägen 16. 
Foto: Cecilia Gagge 
1997.
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Arlövsluften har förbättrats markant sedan 
1993. Farlig kväveoxid har minskat med 
hela 30%. Delvis beror detta på att trafiken 
vid Sockerbitstorget minskat med 20%, att 
kvävemonoxid minskat med 60% och att kol-
monoxid minskat med 35% sedan 1993.

Detaljplanen för Harakärrsparken i Åkarp har 
vunnit laga kraft. 8 parhus byggs som rym-
mer 16 marklägenheter. De sk. ”Vita husen” 
är enplans parhus.

Burlövs Bostäder börjar bygga det nya bib-
lioteket i Arlöv. Arlövs bibliotek har sedan 
årsskiftet 2001/2002 funnits i provisoriska 
lokaler i Medborgarhuset. Förutom bib-
lioteket inrymmer huset ett industrimuseum 
och 21 st lägenheter för personer 55+. Arki-
tekt är Michelsen arkitekter AB i Helsing-
borg. I september 2006 invigs det nya bib-
lioteket.

Den 13 april 2005 öppnar Hornbach i Sunna-
nå. Det är en bygg- och trädgårdsmarknad och 
har Sveriges största drive-in för byggmaterial.

Herman Gotthardts fabrikslokaler och kontor 
rivs och ersätts av ett modernt bostadsområde 
- Strandängen - som blir Arlövs nya vackra 
ansikte mot nordväst. Längs Lommavägen 
växer 21 stadsvillor i 2½-vånings parhus 
upp. Mot väster skall fyra slanka 6-vånings-
hus byggas med utsikt över Öresund. Utmed 
Repslagaregatan planeras för 1¾-plans ked-
jehus, som grupperas runt små gårdsgator. 

I december samma år invigs Arlöv kyrkas nya 
orgel. Det är Åkerman & Lund, orgelbyggare 
i Knivsta, som ansvarar för arbetet. Den nya 
orgeln får datainstallation och en stor bas-
klang.

Burlövs äldsta vänort är nordtyska Anklam. 
Vänortsavtal tecknas under 2000-talet även 
med ryska Kaliningrad och under 2008-
2009 förs diskussioner med Seyrek i Turkiet. 
Vänortssamarbete stödjer en demokratisk 
utveckling, höjer kompetensen inom kom-
munen, främjar ökad kunskap och stimu-
lerar det lokala näringslivet. 

”Vita husen” i Harakärrsparken i Åkarp 2006. Foto: JM Bygg.
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I januari 2006 blir det klart att bygga ett 
stort handelscentrum vid St. Bernstorp. De-
taljplanen etapp II godkännes av Miljödepar-
tementet. Det är en nedbantad version som 
godkännes. Inom denna finns även plats för 
kontor och industriverksamhet.

Ett Truck-Center skall byggas i Sunnanå i 
Burlövs kommun, men blir en mellankom-
munal fråga för  Staffanstorps och Burlövs 
kommuner. Ett flertal olika företag  som är 
verksamma inom lastbils- och transportbran-
schen skall kunna samlokaliseras här.

Spillepengens rekreationsområde utvecklas 
successivt och består bl.a av stora ytor med 
buskar, träd, dammar och kullar. 2006 bevil-
jas Burlövs kommun ett statligt bidrag till 
”Naturpunkt Strandäng”. 

Öresundsterminalen i Toftanäs invigs den 29 
juni 2007. Den är Skandinaviens modernaste 

bussterminal och lik-
nar en flygplats. Det 
finns plats för 80 bus-
sar och 3 000 passage-
rare. I samband med 
detta beslutas att ter-
minalen skall utökas
med ett hotell som 
skall byggas av Mekka 
Traffic. Hotellet plane-
ras bli 11 våningar 
högt. 

Händelser under 2000-talet
2001	 ►DCM	etablerar	sig	i	Arlöv,	tillverkar	CD-		
	 och	DVD-skivor,	c:a	40	anställda.
	 ►Presentföretaget	Swedia	etablerar	sig	i		
	 Arlöv,	40-60	säsongsarbeten.
	 ►Folkhögskolan	Hvilan	upprustas,	bl	a		
	 återställs	Holmströmska	huset	från	1874	
	 i	ursprungligt	skick	och	gröna	salen	får	en
	 genomgripande	upprustning	och	upp-
	 fräschning.
	 ►Ombyggnad	av	Svenshögsområdet,		
	 etapp	5	påbörjas.
	 ►Burlövs	Bostäder	AB	planerar	en	om-
	 byggnad	av	sina	bostäder	vid	Betlehems-
	 gatan	i	Arlöv.
	 ►Regeringen	beviljar	kommunen	bidrag	
	 med	drygt	3,5	Mkr	till	ett	miljöinveste-
	 ringsprogram.	Som	resultat	ökar	andelen	
	 tätortsnära	natur	i	Arlöv	med	c:a	10	ha	
	 grönområdesyta	och	c:a	50	ha	dammar	
	 och	våtmarker	anläggs	utmed	Sege	å.
2002	 ►Busshållplatserna	utmed	Lundavägen		
	 handikappanpassas.
	 ►Burlöv	hamnar	på	8:e	plats	i	Sverige	
	 bland	de	kommuner	som	är	mest	företags-
	 vänliga.	

St. Bernstorp i september 2008.  6. Skanska, handel
1. BK Buss   7. Skanska, handel
2. Remulus Projekt AB  8. COOP
3. BMW    9. Mediamarkt
4. Honda    10. Strands Överskott
5. Jungheinrich   11. Truckcenter (Volvo m.m.)
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Ett nytt kulturcentrum kommer att stå klart 
vid Möllegården i Åkarp 2009. En ny glasby-
gg-nad  förbinder Möllegårdens boningshus 
med en ursprungligen äldre trelängad hus-
kropp. Glasbyggnaden kommer att inrymma  
bl.a en utställningshall. 

I maj 2006 invigs den nya statyn ”Rep-
tricket” av skulptören Ingrid Enarsson. Den 
står mitt i Herman Gotthardt-rondellen och 
skall minna om repslageriet som fanns där 
tidigare.

”Reptricket” av Ingrid Enarsson. 
Foto: Kuno Skoog.

FOJAB Arkitekter bygger förbindelsegång mellan Möl-
legårdens äldsta trelängade gård och bostadshuset, i 
Åkarp 2009. Foto: Burlövstidningen/Arkiv.

Händelser under 2000-talet
2002	 ►I	handboll	kvalar	Burlöv	HF	in	i	divi-
forts	 sion	2.
	 ►Huset	på	Dalbyvägen	16	får	årets	
	 kulturmiljöpris	för	pietetsfullt	bevarande	av	
	 fasaden.
2003 ►Om-	och	tillbyggnad	av	Dalslundskolan	i		
	 Åkarp,	låg-	och	mellanstadium,	lokalyta		
	 2	200	m².
	 ►Repslagerimuséet	eldhärjas.
	 ►Vänortssamarbetet	med	Kaliningrad	och		
	 Anklam	som	påbörjades	1998	resp	2003,	
	 fördjupas.
	 ►Arlövsluften	har	förbättrats	markant	se-	
	 dan	1993.
2004 ►120	skolbarn	från	kommunen	planterar		
	 träd	och	buskar	i	ett	nytt	naturstråk	mellan
	 Kronetorps	Mölla	och	Arlövgården.
2005	 ►Tågarpskolan	börjar	byggas	för	årskur-	
	 serna	F-6,	c:a	300	elever.	
	 ►Burlövs	centrum	byggs	ut	med	7	000	m²		
	 ett	20-tal	nya	butiker	tillkommer.
	 ►Burlövsbadet	renoveras.
	 ►Hornbachs	bygg-	och	trädgårdsmarknad		
	 öppnar	i	Sunnanå	den	13	april,	17	573	m²	
	 handelsytan,	c:a	530	parkeringsplatser,		
	 omsättning	300	Mkr/år.
	 ►Nyproduktionen	startar	av	bostäder	på	
	 det	gamla	Herman	Gotthardtsområdet,	
	 som	numera	heter	Strandängen.
	 ►SM	i	plöjning	vid	Kronetorps	gård.
	 ►Burlövs	Bostäder	bygger	en	multiplan	i		
	 Svenshögsområdet	vid	Rapsvägen	(multi-	
	 plan	är	en	inhägnad	plan	gemensam	för		
	 flera	sporter	t	ex	innebandy	och	basket).
	 ►Arlöv	kyrkas	nya	orgel	invigs	i	decem-
	 ber.
2006	 ►I	Harakärrsparken	i	Åkarp	byggs	8	en-	
	 plans	parhus,	de	s.k.	”Vita	husen”,	16		
	 marklägenheter,	byggherre	JM	Bygg.
	 ►Nytt	biblioteket	i	Arlöv	invigs	i	septem-
	 ber.	
	 ►Detaljplanen	för	St	Bernstorp	godkänns	
	 av	Miljödepartementet,	ytor	för	handel,
	 kontor	och	industri,	35	000	m².
	 ►Malmö-Burlövs	golfklubb	får	9	nya	hål.
	 ►Burlövs	Bostäder	startar	arrangemanget		
	 Burlövsfestivalen	som	pågår	i	3	dagar		
	 med	inledning	den	16	juni.
	 ►En	ombyggnad	av	Staffanstorpsvägen		
	 föreslås.
	 ►En	dagvattendamm	planeras	i	anslut-
	 ning	till	Sege	å.		



2006 firar även Burlöv 30 år av självstän-
dighet. Det var nära, år 1976, att Burlöv 
tillsammans med Bara och Svedala skulle gå 
upp i Malmö kommun, men det förhindrades 
i sista stund.

En ny park med namnet ”Boklunden” invigs 
den 30 maj 2007. Den ska bli Burlövs nya 
oas. Den ligger intill det nya biblioteket - 
därav namnet. Man planerar även att plan-
tera en stor blodbok i parken. Två skulpturer 
finns, ”Gallervägg”  av Åke Jönsson och 
“Kunskapens boning“ av Hiroshi Koyama. 

Under 2008 firas 100-årsjubileét av Lars Erik 
Larssons födelse. Larsson är en av Sveriges 
förnämsta tonsättare med verk som ”Pas-
toralsvit” och ”Förklädd gud”. Lars-Erik 
Larsson avled 1986. En minnessten läggs på 
plats vid Lindhaga i Åkarp och en rad kon-
serter hålls i kommunen under året.

Katja Larsson blir nytt kommunalråd i kom-
munen och efterträder Kerstin Fredriksson.
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Händelser under 2000-talet
2006	 ►Spillepengen	innefattar	dels	rekreations-	
forts	 område	med	buskar,	träd,	dammar	och	
	 kullar,	55	ha,	dels	område	för	SYSAV:s	
	 deponi	och	avfallshantering,	65	ha.
	 ►Området	vid	Allégatans	förlängning	i		
	 Arlöv	byggs	ut	med	12	villor,	byggherre		
	 Götene	Hus.
	 ►Burlövs	självständighetsdag	firar	30	år.
	 ►I	november	öppnar	BMW	en	ny	lager-	
	 byggnad	på	St.	Bernstorp	för	sitt	skandi-
	 navienlager,	10	000	m²,	35.000	reserv-	
	 delar,	mellan	35	och	40	anställda.
2007	 ►Öresundsterminalen	i	Toftanäs	invigs		
	 den	29	juni,	plats	för	80	bussar	och	3	000		
	 passagerare.	
	 ►TransFargo	uppför	logistikanläggning,		
	 terminal,	lager,	kontor,	15	000	m².	
2008	 ►Åkarps	golfbana,	pay	och	playbanan		
	 utökas	med	2	hål	till	11	hål.	
	 ►Kompositör	Lars-Erik	Larsson,	Åkarp,		
	 100-årsjubileum	firas	med	konserter.
	 ►Husproducenten	Open	House	lägger	
	 ner,	96	anställda	berörs.	
	 ►Det	nya	Industri-	och	Hantverksmuséet		
	 invigs	i	bibliotekets	lokaler.
	 ►Hemelektronikbutiken	Media	Markt	öpp-	
	 nar	på	St.Bernstorp,	lokalyta	9	000	m²,		
	 runt	100	personer	behöver	anställas.
	 ►Katja	Larsson	efterträder	Kerstin		
	 Fredriksson	som	kommunalråd.
2009	 ►Möllegården	kultur.	Nytt	kulturcentrum	i		
	 Åkarp.

Burlövs nya bibliotek med del av Boklunden i förgrunden. Foto: Thomas Strömdahl.
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Bland de viktigaste ingreppen i kommunens 
infrastruktur är Lommavägens nya dragning 
mellan Västkustvägen/E6 och Sockerbitstor-
get i Arlöv med vägporten under stamba-
nan. Lommavägens nya sträckning innebär 
att Kärleksgatan och gamla Lommavägen 

stängs av vid järnvägen. Utmed Lomma-
vägen på järnvägens östra sida ligger Ar-
lövs hotell, där det är dans varje lördag och 
söndag. Detta rivs i samband med den nya 
vägdragningen. Även många gamla arbetar-
bostäder längs gamla Lommavägen rivs. 

INFRASTRUKTUREN

Infrastrukturens utveckling i Arlöv 1905-2003.

Arlövs hotell vid gamla Lommavägen 1960-talet. Foto: Okänd.
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1969 börjar bygget med Lommavägens 
anslutning till Västkustvägen.  Det är ett 
stort önskemål i kommunen att slippa järn-
vägsbommar mitt i Arlöv. ”Bomeländet” har 
varit föremål för stora debatter genom åren. 
I början av 1971 är vägen klar.

En vägport under Lundavägen och Klövervä-
gen (nuvarande Kornvägen) vid Burlövs cen-

trum byggs också 1971. Åren 1973-74 för-
bättras Gamla Lundavägen längs sträckan 
Hjärup - Burlövs centrum.

1980 tillkommer nya busslinjer som förbinder 
Burlöv med Malmö och Staffanstorps kom-
muner. Cykelvägarna förbättras vid denna 
tid, bl.a under järnvägsbron längs Lommavä-
gen, längs Torngatan och utmed Lundavägen.

Vägporten under stambanan håller på att byggas hösten 1970. Foto: Burlövstidningen/Arkiv.

Bild på 
trafikrondell 
vid Kronetorp. 
Foto: Burlövs-
tidningen/Arkiv.
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1985 påbörjas en ny 
väg mellan Gamla Lun-
davägen och motorvä-
gen Malmö-Lund i höjd 
med Sockervägen i 
Åkarp. Anslutningsvä-
gen innebär till- och av-
farter från båda hållen. 

Under 1987 uppförs en 
ny gång- och cykelbana 
mellan Segevägen och 
Svenshög i Arlöv. Nya 
cykelvägar byggs också 
längs Dalbyvägen på 
sträckan Segevägen-
Klövervägen (nuvaran-
de Rapsvägen). 

Den 8 oktober 1987  
öppnar den nya trafikplatsen som samman-
binder Gamla Lundavägen och motorvägen 
E6/E22 vid Kronetorp i nordöstra delen av 
Arlöv. 

Trafikplatsen består av en förbindelseväg 
(Kronetorpsvägen) från den befintliga  cirku-
lationsplatsen på 
Gamla Lundavägen 
till Dalbyvägen vid 
Burlövs Egnahem, 
samt rampförbindel-
ser söderut till mo-
torvägen. 

Två nya broar byggs 
också. En för att 
f örbindelsevägen 
ska kunna passera 
under motorvägen 
och en för att gång- 
och cykeltrafiken 
mot Burlövs Egna-
hem ska kunna vara 
planfri över förbin-
delsevägen. Kost-

naden uppgår totalt till 40 Mkr.

1997 byggs Dalbyvägen om till en miljöan-
passad led och två år senare  invigs den Yttre 
Ringvägen som förbinder Burlövs kommun 
med Öresundsbron och Köpenhamn. År 
1999 byggs också en ny gång- och cykelväg 
mellan Arlöv och Alnarpsparken.

Ny gång och cykelväg mellan Lomma och Burlöv via Alnarp, 1999. 
Foto: Partone, Patrick Klemm.

Det var den 8 oktober som den nya leden som sammanbinder Gamla Lundavägen 
och motorvägen vid Kronetorp öppnades och det var kommunstyrelsens ord-
förande Erland Johansson och vägdirektör Richard Montgomery som gemensamt 
lyfte bort vägspärren. Foto: Okänd.
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Samma år byggs en väg- och gångbro - 
ekodukten - över E22 mellan Burlövs Eg-
nahem och Burlövs gamla kyrkby. Ekoduk-
ten är en bro med pilallé och byaväg som 
på gammaldags vis slingrar sig fram. Bron 
knyter ihop landskapet över motorvägen 
och fungerar samtidigt som landskapets vilt-
korridor. Ekodukten är dessutom ett sätt att 
utforska hur träd och vegetation med ett be-
gränsat jordlager klarar av bevattning.

Sedan 1990-talets mitt har diskussionen varit 
livlig i kommunen om hur södra stambanans 
utbyggnad mellan Malmö och Lund skall 
utvecklas från två till fyra spår. Härigenom 
får godstågen ett eget spår och behöver inte 
trängas med persontrafiken. Två viktiga över-
enskommelser har skett som berör Burlövs 
kommun.

I december 2004 beslutar Banverket och NCC 
att bygga en planfri spårkorsning mellan Ar-
löv och Malmö där man ska växla tågen mel-
lan dansk höger- och svensk vänstertrafik. 
Detta är ett led i den planerade Citytunnelns 

funktion som skall vara klar 2011. Kors-
ningen byggs i Arlöv och blir totalt 500 me-
ter lång, samt består av en 208 m lång tunnel 
med långa tråg på varje sida. 

Korsningen skall klara av tåg med hastigheter 
upp till 200 km/tim vilket har stor betydelse 
för regiontrafiken. I mars 2007 är spårkors-
ningen klar. Kostnaden blev totalt 800 Mkr. 

Den 24:e juni 2008 tecknas en överenskom-
melse mellan Burlövs kommun, Region  
Skåne och Banverket om hur utbyggnaden av 
södra stambanan, från två till fyra spår, kan 
ske genom kommunen på ett miljömässigt 
acceptabelt sätt. Överenskommelsen har se-
dan beslutats av kommunfullmäktige i Bur-
löv och av regionfullmäktige. 

I Åkarp kommer järnvägen att sänkas ner 
c:a 6 meter och delvis täckas över. Projektet 
beräknas kosta 2-2,5 miljarder kr varav Bur-
lövs kommun och Region Skåne bidrar med 
75 Mkr vardera.

Ekodukten mellan Burlövs Egnahem och Burlövs gamla kyrkby 2008. Foto: Thomas Strömdahl.
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KULTUREN
Femtio år av kultur i Burlöv av kulturar-
betare och författare Paul Nilsson. 
Hur har inte vår lilla plats på jorden be-
sjungits genom åren. Är inte Edvard Perssons 
lilla vita kanin ”lia vid som en Arlövs-socker-
bid…”? Sen har vi ju tvätterskan Hanna 
som kämpade för en drägligare arbetstillva-
ro i Nationalteaterns 
odödliga 70-talshit 
”Hanna från Arlöv”. 
Och hur många ar-
tister har inte upp-
trätt här i våra byar? 
Själv minns jag en 
salig blandning av 
musiker, författare 
och konstnärer. På 
Kerstin Lithners tid 
som kultursekretera-
re, på 70- och 80 ta-
len, besöktes vi av bland andra Bengt Sändh, 
Bruno K Öijer, Östen Warnerbring, Nisse 
Ahlroth, Max Lundgren, Anna-Lisa Eriks-
son, Sune Mangs, Putte Wickman och många 
fler ändå. Men även en lång rad Burlövsbor 
har under kommunens senaste 50 år gjort sig 
ett namn inom olika kulturområden. 

1979 instiftades Burlövs Kommuns Kultur-
pris för att uppmärksamma kul-
turutövare med anknytning till 
kommunen och flera av dem som 
mottagit priset/stipendiet under 
de närmare 30 åren har därefter 
etablerats inom sin genre på både 
nationell och internationell nivå. 
Mina egna tidigaste kulturminnen 
härstammar också från den tiden.

“Jag ska spela en låt som hand-
lar om min gamle farfar som job-
bade på sockerbruket, den heter 
Brunsocker…”.

Så kunde det låta på en konsert med 

burlövsikonen Kal P Dal vid Kronetorps 
mölla, varefter Rolling Stones Brown Suger 
levererades på rungande skånska, ackom-
panjerad av ursinnig rock´n roll. Jag var åtta 
år då, sommaren 79, när jag först möttes av 
musiken. Nja, lite försmak hade jag fått av 
att smyglyssna när Grus i Dojjan jammade 

i burlövsfotografen 
Lasse Hejlls trädgård 
i Åkarp (jodå, jag 
har kvar LP-skivan 
med Åkarps Station 
på omslaget). Men 
dessvärre var jag, 
och detta förbannar 
jag fortfarande, för 
ung för att komma 
in på Åkarps Fritids-
gård när Ebba Grön 
spelade samma år. 

Kal P Dal fick aldrig ta emot kulturpriset, 
han  dog 1985, men få med honom har å 
andra sidan förärats med att få en gata 
uppkallad efter sig. Kal P Dals gata ligger vid 
den nya Tågarpskolan i Arlöv, några rullande 
stenar från den gamla stationen där hans far 
var stins och där han själv växte upp.

Kal P Dal. Foto: Okänd.

Grus i Dojjan. Foto: Okänd.
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Första året, 1979, delades kulturpriset mel-
lan tre lokala kulturpersonligheter, som 
alla satt sina bildade spår både i och utan-
för kommungränsen: Inger Björklund, José 
Rodriguez och Ingemar Ingers. 

Inger Björklund, textilkonstnär, är född 
1944 i Åkarp där hon fortfarande är bosatt. 
Då, när hon tilldelades priset, hade hon ar-
betat med utsmyckningen av församlings-
hemmen i kommunen. I det gamla försam-
lingshemmet på Alnarpsvägen i Åkarp 
gjorde hon inredningen med bland annat tav-
lor föreställande världens barn. Sedan dess 
har hon i sitt yrkesverksamma liv gjort flera 
offentliga utsmyckningar i kyrkor och för-
samlingshem runt om i landet, bl.a. i Borås 
och Östersund. Som pris i en tävling fick hon 
utsmycka Östra Kyrkan i Malmö. 

José Rodriguez är ett välbekant namn för 
många kommuninvånare. Han ledde arbetet 
med att bygga upp den kommunala musik-
skolan i Burlöv, som han också var rektor 
för, och många musikutövande burlövsbor 
har börjat sin musikaliska bana under hans 
vingar. José, som nyligen fyllt 70, är född i 
Asturien i nordöstra Spanien och har ägnat 
sig åt musik i hela sitt liv. Han är utbildad 
vid bl.a. musikkonservatoriet i Madrid och 
Malmö Musikkonservatorium (sedermera 
Malmö Musikhögskola). 

Ingemar Ingers var författare, dialektfors-
kare och docent vid Lunds Universitet. Han 
var också burlövsspecialist med en diger 
bibliografi bakom sig. Framförallt minns vi 
kanske honom här i kommunen för det djup-
lodade arbete han la ner på de omfattande 
böckerna om Burlöv (Burlövs Kommun del I 
och II). Ingemar fick också ta emot Lengertz 
litteraturpris 1973. Han dog 1983 i Lund.

1980 gick kulturpriset till THFB-kören. 
Tommy Hansson som ledde kören var under 
många år musiklärare i skolorna i Burlöv. 
För en del burlövsbor är han också känd för 
att ha arrangerat bussresor ner till kontinen-
ten. Idag är han bl.a. ordförande i Burlövs 
Företagsgrupp. 

En annan per-
son med bur-
lövsanknytning 
som gjort sig 
ett namn inom 
musiksver ige, 
fast i en annan 
genre, är musik-
läraren, dirigen-

ten och sedermera operachefen och kultur-
direktören  Bengt Hall. Bengt Hall utbildade 
sig efter studentexamen vid Musikhög-
skolan i Malmö till musiklärare och efter 
högre organist- och kantorsexamen även till

THFB-kören. Foto: Okänd.

Bengt Hall. Foto: Okänd.
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pedagog i gehörslära. När han mottog kul-
turpriset 1982 var han rektor för Musikhög-
skolan, som han ledde i sex år. Samtidigt var 
han dirigent för Kammarkören 75 och något 
senare för Lunds studentsångarförening.
Efter olika uppdrag, bl.a. som VD för Malmö 
Symfoniorkester och chef för bolaget Malmö 
Musik och Teater AB, utsågs han 1996 av re-
geringen till VD och teaterchef för Kungliga 
Operan i Stockholm, där han stannade fram 
till 2004. Han tillträdde då som kulturdirek-
tör i Malmö Stad, en tjänst som han när detta 
skrivs fortfarande innehar. Bengt Hall är 
född 1950.

Lars-Erik Larsson (1908-1986) är en av 
Sveriges mest spelade tonsättare både hem-
ma och utomlands och behöver väl ingen 
närmare presentation 
för oss burlövsbor. För-
ra året uppmärksamma-
des hundraårsminnet 
av denna Åkarpsgigant 
med flera konserter 
runt om i landet, inte 
minst här i kommu-
nen. I augusti hyllades 
kompositören med 
en Granbackekväll 
tillsammans med bl.a. 
Malmö Kammarkör och 
orkester. Lars-Erik Larsson fick kulturpriset 
1985 samtidigt med keramikkonstnärinnan 
Margareta Olsson.

1980-talet var min ungdomstid och vad 
kunde vara mer passande än att som ung 
och arg få mogna i den motståndskultur 
som blomstrade i Arlöv och Åkarp under det 
decenniet. Garage och källare fylldes med 
musikgrupper som Ingenting, Analfabeter-
na, SSS, Råttgift m.fl. Flera av dessa finns 
representerade på kassetten ”Burlövs Käl-
larband” som utgavs vid den tiden. Minns ni 
förresten sångaren och skådespelaren Niels 
Jensen från Åkarp som fick en hit med låten 

mobbingbarn och hade en av huvudrollerna 
i kultfilmen G?

En annan Åkarpsbo som slog igenom på 80-
talet är poeten och sedermera filmskaparen 

Lukas Moodys-
son (född 1969). 
Den första dikt-
samlingen ”Det 
spelar ingen roll 
var blixtarna slår 
ner” publicerades 
när Lukas bara 
var 17 år gam-
mal och höjdes till 
skyarna av kri-
tikerna. Vad få 
av dem däremot 

visste var att Lukas redan två år tidigare 
till våra högstadielärares förtret medelst 
sprayfärg publicerade en dikt på tegelväggen 
till gymnastiksalen på Dalslundsskolan. Nu 
menar inte jag att uppmuntra till klotter på 
husväggar, men kanske ångrar sig ändå idag 
de som lät honom skura bort den. Lukas, som 
också var en av frontfigurerna i den litterära 
gruppen Malmöligan, blev ju efter ytterlig-
gare en rad diktsamlingar och romaner en av 
Sveriges största filmskapare med internatio-
nellt uppskattade filmer som Fucking Åmål, 
Tillsammans, Lilja 4-ever och Ett hål i mitt 
hjärta. Lukas Moodysson fick kulturpriset 
1987. Hans mor, Gull Åkerblom, författare 
och bibliotekarie, fick priset 1992. På tal om 
Dalslundsskolan förresten, det var ju också 
där, i matsalen, som komikern och program-
ledaren Robin Paulsson, född 84, inledde sin 
karriär.

Charlotte Weibull, folklivskonstnär och 
docktillverkare, föddes den 10 augusti 1917 i 
Borrby, Skåne, men flyttade senare till Åkarp. 
När hon var 25 år övertog hon national-
dräktsaffären i Malmö efter en släkting. Me-
dan verksamheten i affären tog fart jobbade 
Charlotte Weibull med att dokumentera och 

Kompositör 
Lars-Erik Larsson.
Foto: Okänd.

Lukas Moodysson, 1987.
Foto: Okänd.
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bevara gamla hantverkskonster som var på 
väg att försvinna. Folkdräktsbutiken blev 
senare till det folklivscenter som i dag finns 
på Möllegården i Åkarp. Charlotte Weibull 
tillverkade dockor i över 2000 olika mo-
deller, och samtliga häradsdräkter i hela 
Sverige fanns representerade. 1987 blev 
hon utnämnd till folklivskonstnär och fick 
H.M. Konungens medalj, åttonde ordningen, 
av kung Carl XVI Gustaf. Hon fick även 
utmärkelsen Årets skåning 1996. Burlövs 
Kommuns kulturpris fick hon 1986. 

När jag gick i lågstadiet på Södervångskolan 
var vi en gång på besök i det s.k. Dockhuset, 
som egentligen heter Elinero, mitt emot Möl-
legården på Möllevägen i Åkarp. Till detta 
hus som en gång varit Weibulls dockverkstad 
och där mängder av hennes dockor tillkom-
mit, flyttade senare en annan person som 
skulle komma att få Kulturpriset, musikern 
och sociologen Julio Numhauser. Julio som 
var en av den chilenska protestmusikens 
förgrundsgestalter och bland annat spelade 
med Victor Jara (som senare avrättades av 

Pinochets militär i Chile) i musikgrupper 
som Quilapayún och Amerindios, sökte 
egentligen efter en musikstudio för sitt band.
Musikstudion blev hans hem och där bor 
han fortfarande. Julio har sedan han, samti-
digt med burlövskonstnären Alf Stridfeldt, 

tilldelades Burlövs Kulturpris 1990 bl.a. 
varit verksam som Kulturattaché för Chile 
i Sverige. Han tilldelades också medal-
jen “Kommendör av Nordstjärneorden” av 
kungen för sin femåriga insats som ambas-
sadörsråd. Hans son, Maciel Numhauser, är 
också väletablerad musiker, tillika Åkarps-
bo, och är bl.a. aktuell med bidrag till 2009 
års melodifestival.

1993 var det åter dags för en författare att få 
kulturpriset, poeten Karin Lentz. Karin är 
född och uppvuxen 
i Landskrona, men 
bosatt i Åkarp se-
dan många år. Ef-
ter fil.mag. examen 
i moderna språk 
vid Lunds univer-
sitet, har hon bl.a. 
varit verksam som 
lärare och tryckeri-
arbetare. 

Folklivskonstnär och docktillverkare Charlotte Weibull.
Foto: Okänd.

Karin Lentz. Foto: Okänd.

Julio Numhauser. Foto: Okänd.
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Karin Lentz var vd på Lunds bokcafé 1975-
1982. I 8 år var hon ordförande i Författar-
centrum Syd och hon har på olika sätt varit 
verksam som litteraturspridare. Hennes dik-
ter har publicerats i mer än 10 diktsamlingar 
och är översatta till flera språk, bl.a. tyska, 
serbiska och persiska. 

1994 ändrades reglementet för kulturpriset 
från att utdelas till personer med en bety-
dande kulturgärning bakom sig till att istäl-
let utgöras av ett stipendium avsett för att 
möjliggöra kvalificerad utbildning och fort-
bildning inom skilda konstnärliga områden 
för lovande  talanger,  mantalsskrivna i eller 
med stark anknytning till Burlövs kommun. 

Bland de unga talanger som sedan dess 
tilldelats stipendiet kan nämnas Jens Ohlin 
(född 1974) som sedan han fick utmärkelsen 
1999 gått ut teaterhögskolan i Stockholm och 
numera är verksam som skådespelare och 
regissör. 2007 gick stipendiet till den unga 
balettdansösen Cornelia Medrek (född 
1990). Cornelia går nu sista året på Kungli-
ga Balettskolans Gymnasium i Stockholm. 
Där hade hon i våras huvudrollen i balletten 
Copelia, som skolan satte upp. Hon har ock-
så tilldelats en roll i Nötknäpparen som ska 
sättas upp på Operan i Stockholm.

Det är knappast någon överdrift att säga att 
Burlöv under de senaste 50 åren som kom-
mun varit grogrund för en ansenlig mängd 
kulturutövare. En del av dem har lämnat sitt 
livsverk bakom sig åt oss, medan andra nyss 
tagit de första stegen på sin konstnärliga 
bana. 

Vi står nu inför en spännande tid inom kul-
turområdet i Burlöv, med bl.a. etableringen 
av Möllegårdens kulturcentrum i Åkarp 
och planer på större kulturevenemang vid 
Kronetorps Mölla. Det nya biblioteket i Ar-
löv inhyser såväl konstutställningar i Bur-
lövs konstförenings regi som ett välbesökt 

industrimuseum i källaren. I Burlöv lever 
människor från världens alla kulturer sida 
vid sida och har härigenom en enorm poten-
tial att utveckla sitt kulturella kapital. 

För egen del hoppas jag till kommunens 
75-årsjubileum kunna skriva att kulturen 
fortsatt fått spira och att nya generationer 
kulturutövarna getts tillräckliga möjligheter 
för att fullfölja sin konstnärliga gärning och 
sätta Burlöv på världskartan.

”Möllaren”. Charlotte Weibull, känd folklivskonstnär 
har formgett denna docka för Burlövs kommun 1997. 
Foto: Kuno Skoog.



31

1979  Inger Björklund - Textilkonst
  José Rodrigues - Musik
  Ingemar Ingers - Författare

1980  THFB-kören - Körsång

1981  Alka - Musikgrupp
  Olle Berlin - Bildkonst

1982  Bengt Hall - Musik
  Per Helin - Bildkonst

1983  Vilhelm Anderberg - Allmän 
   kulturverksamhet
  Britt-Marie Lavröd - Musik
  Artur Persson - Trä/foto

1984  Louise Berg - Musik/sång/teater
  Wilhelm Törnquist - Kulturarbete
  Annika Pinter - Teater

1985  Lars- Erik Larsson - Tonsättare
  Margareta Olsson - Keramik

1986  Karin Mauritsson - Bildkonst
  Charlotte Weibull - Kulturarbete

1987  Anna Jönsson - Allmän kulturverk- 
   samhet
  Lukas Moodysson - Författare

1988  Sofia Hegardt - Musik
  SJ musikkår - Musik

1989  Anton Johansson - Teater/drama- 
   pedagogik

1990  Julio Numhauser - Musik
  Alf Stridfeldt - Bildkonst

1991  Cecilia Persson - Skulptör

1992  Gull Åkerblom - Författare

1993  Karin Lentz - Författare
  Doris & Kjell Bengtsson - Kultur 
   verksamhet

1994  Tove Johansson - Design/dräktkonst

1995  Ulric Andersson - Operasångare

1996  Roger Eriksson - Jazzgitarrist

1997  Joakim Danell - Bildkonst

1998  Moa Dahlbeck - Balett

1999  Jens Ohlin - Författare/dramatiker

2000  Lisa Frangeur - Sångerska

2001  Mathias Lithner - Skådespelare

2002  Boris F Segovia - Instrumentmakare

2003  ej utdelat

2004  Rasmus Liedbergius - Jazzmusiker

2005  Paul Nilsson - Poet

2006  Sara Bognar - Musik

2007  Cornelia Medrek - Balett

2008  Hanna Ezzi - textilkonst

KULTURSTIPENDIATER I BURLÖVS KOMMUN
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Möllans utställningar av 1:e kultursekrete-
rare Cecilia Gagge.
Under det internationella barnaåret 1979 
öppnar kultursekreterare Kerstin Lithner den 
första av en lång rad utställningar i Nya vil-
lan vid Kronetorps mölla. Det gemensamma 
mottot under årens lopp har varit ”Livet förr 
i tiden” sett ur både materiellt och andligt 
perspektiv. 

Allt sedan starten har det varit viktigt att 
kombinera teori och praktik. Först har 
besökarna fått en visning av utställningen 
och sedan har man deltagit i en praktisk ak-
tivitet. Här har barnen rensat fisk, malt senap, 
manglat tvätt, rullat tunnband och prövat på 
många andra gamla tekniker.

Från början riktade sig verksamheten främst 
till barn i olika åldrar. Men konceptet med 
realistiskt uppbyggda miljöer och pedago-
giska visningar har även visat sig fungera 
utmärkt i svenskundervisningen för vuxna 
invandrare. Numera besöks utställningarna 
av alla åldrar.

Efter trettio framgångsrika år flyttar kul-
turenheten nu sin ut-
ställningsverksamhet till 
Åkarp. Där bildar man 
tillsammans med Stif-
telsen Charlotte Weibulls 
samlingar det nya Möl-
legården kultur, som 
skall kunna erbjuda ett 
ännu bredare perspektiv 
på vår kulturhistoria och 
på vår samtid.

Hvilan – kunskapens 
stjärna lyser ännu! av 
Hvilans rektor Thomas 
Carlström.
Hvilan har sedan starten 
1868 inte bara varit en 
skola för kunskapstörs-

tande elever. Hvilan har också varit en kul-
turell mötesplats för kommunens invånare. 
Här har man träffats på konserter, utställ-
ningar och föredragskvällar.

Skolans betydelse för Burlövs kommun kom 
till uttryck i samband med skapandet av 
kommunens vapen. Stjärnan ovanför socker-
betan är den kunskapens stjärna som Hvilan 
haft som symbol sedan 1800-talets slut. När 
man på nyårsnatten 1958 firade bildandet av 
det moderna Burlövs kommun gjorde man 
det på Hvilan. 

Under de 50 år som följt sedan dess har sko-
lan - precis som kommunen - utvecklats och 
vuxit till en välkomnande mötesplats för 
människor från när och fjärran. 

På Hvilan kommer kunskapens stjärna aldrig 
att slockna och även om sockerbetan inte är 
lika betydelsefull för Burlövs kommun som 
tidigare så kan den ses som en symbol för 
hur människor i kommunen alltid arbetat och 
strävat för att göra Burlövs kommun, inte till 
den största, men säkert till den bästa.

Folkhögskolan Hvilan med Holmströmska huset från 1874 och minnesstenen 
över skolans första rektor Leonard Holmström. Foto: Bengt Lundgren.
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Arlövsrevyn av 1:e kultursekreterare 
Cecilia Gagge
I år, 2009, firar Arlövsrevyn 15-årsjubileum. 
När revydirektören Kent Nilsson hade pre-

Kent Nilsson och Hugo Franzén 1993. Foto: Okänd.

miär på den första revyn 1995, satt en an-
nan men något mer tunnhårig revydirektör 
i publiken. Det var Hugo Franzén, som nu 
kunde glädjas åt att hans revytradition från 
1930- och 40-talen hade återupplivats. 

Sedan 1994 är Kent Nilsson också program-
ledare för Granbackekvällarna, kommunens 
sommarunderhållning från Arlöv teaters 
utescen. 

I början av 1970-talet satt TV-producenten 
Jan-Olof Nilsson i kulturnämnden. Han kom 
med idén att kulturnämnden under några 
sommarkvällar skulle bjuda kommunin-
vånarna på musikunderhållning med allsång 
i Granbacken. 

Nämndens ordförande och eldsjäl Wilhelm 
Anderberg byggde den scenvagn som använ-
des ända tills teatern fick sin utescen 1984. 

Kent Nilssons föregångare som programle-
dare har varit TV-producenterna Jan-Olof 
Nilsson och Allan Schulman, riksdagsman  
och kommunfullmäktiges ordförande Egon 
Jakobsson, musikläraren Tommy Hansson 
och trubaduren Göran Sergel.

Granbackekväll 1983. Komunalrådet i Burlövs kommun Erland Johansson spelar nyckelharpa. Programledaren 
Egon Jakobsson till höger och musikskolans ledare José Rodriquez till vänster. Foto: Okänd.
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FRAMTIDSPLANERNA
När det nya Burlöv låg i startgropen 1959 stod 
kommunen inför en stor befolkningsmässig 
expansion. Även om man inte nådde upp till 
visionen 20 000 invånare ökade invånaran-
talet med åtskilliga tusen allteftersom Grön-
vägen/Elisetorpsvägen och Svenshögsområ-
det  i Arlöv bebyggdes och villabebyggelsen 
i Åkarp blev inflyttningsklar.

Nu femtio år senare står kommunen återigen 
inför en brytpunkt. Skall man satsa på en ny 
”stadsdel” på åkermarken mellan Arlöv och 
Åkarp. 

Livliga diskussioner pågår om kongresscen-
ter, mässa, bostäder och pendlarparkering 
för tågresenärer. Skånetrafiken lockar med 
att alla regiontåg skall stanna i Arlöv. Var 
sjunde minut ska burlövsborna kunna sätta 
sig på tåget för resan ut i världen!

Den framtida planeringen av marken mel-
lan Arlöv och Åkarp var således föremål 
för kommunens intresse under 2008. På ett 
samrådsmöte i februari presenterades ”den 

nya stadsdelen”. Förslaget har tagits fram av 
FOJAB arkitekter på uppdrag av markägaren 
till Kronetorps gård, Planbo, och vad gäller 
pendlarparkeringar på uppdrag av kommu-
nen. Inom regionen finns planer på att flytta
den pendlarparkering som idag finns på
Svågertorp bland annat till Burlövs kom-
mun. 

Planbos förslag innehåller bl.a bad och 
idrottsområde, hotell med 500 bäddar, mäs-
sa och kongresscenter, bostäder omfattande 
3000 nya lägenheter och förändrade kollek-
tivtrafiklösningar. Området beräknas bli lika 
stort som Lunds innerstad. 

I den fördjupade översiktsplanen för Arlöv 
från 2008 finns en del förslag som syftar till 
att stärka Arlövs identitet. 

För att stärka den historiska identiteten 
bör området kring Sockerbitstorget med 
sockerbrukets vackra industrifasader, det 
nya biblioteket, kommunhuset, närheten till 
teatern och till Granbacken lyftas fram som 

Arlövs kulturella cent-
rumpunkt. 

De lokala gatorna bör 
dimensioneras ner för 
att skapa en tydligare 
hierarki i gatunätet. 

Genom att Spillepeng, 
Alnarpsparken och 
gångvägarna vid Möllan 
binds samman ges det 
gröna en ökad betydelse 
för rekreation i kom-
munen. Parkinslagen 
bör öka i den framtida 
bebyggelsen liksom att 
Kalinaån lyfts fram. 

Barnens miljöpris 2007, Svanetorpsskolan. Foto: Linda Hellberg.
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Allt finns inom räckhåll när du bor i Burlövs Bostäder. 
Utmärkta kommunikationer gör det enkelt att pendla. 
Fina omgivningar och ett tryggt boende. Upptäck 
möjligheterna med Burlöv. 
Välkommen att höra dig för om en bra lägenhet hos 

en bra värd. Ring hyresavdelningen tel. 040-53 97 30.

Tryggt!
HUR VILL DU BO?
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att skriva berättelsen vidare ...
(till	Amaya)

nu	är	det	du	som	ska	gå	på	jorden
jord	som	nedböjt	dina	fäders	ryggar
mot	sin	trygga	grav

nu	är	det	du	som	är	kulspetsen
ditt	ritblock	rymmer	ett	chiffer
en	minneslund	av	tecken

och	du	måste	gå	tillbaka
riva	sårskorpan	av	gatorna	som	inte	längre	finns
besöka	de	försvunna	husen

tala	med	människorna	du	har	att	tacka
för	brödet	på	ditt	bord
och	den	söta	mjölk	som	dina	mödrar	har	burit
genom	seklerna

över	haven	över	bergen	
genom	gränslös	girighet	och	fattigdom
för	att	du	ska	kunna	skriva	berättelsen	vidare

du	vet	
också	att	dra	med	fingret
genom	den	vita	grädden	och	lämna	ett	namn	
har	betydelse	

därför	måste	du	blåsa	på	maskrosbollar
räkna	nyckelpigornas	prickar
gunga	gunga	gunga

och	när	någon	säger	att	du	inte	får	gunga
gunga	gunga	gunga	ännu	mera	ännu	högre
det	är	viktigt

alla	drömmarna	i	ditt	kalejdoskop
av	regnbågar	leenden	och	melodier	
ska	du	drömma

trippa	fram	på	denna	din	jord
som	en	skärfläcka	över	klaviaturen
på	ett	surrealistiskt	piano

det	är	denna	din	jord
din	lera	av	intellekt	motstånd	och	fantasi
som	du	fått	att	forma	
till	en	figur	av	framtiden

	 			©	Paul	Nilsson	november	2008




