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

MARS
Tisdag 31: Tisdagsateljén

Möllegården kultur, Verkstan kl. 16.00-20.00. Drop in
till kl. 18.00. Även 7/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5 och 19/5.

APRIL
Onsdag 1: Språkcafé på Arlövs bibliotek!

Arlövs bibliotek, kl. 14.30-16.00. Även 8/4, 15/4,
22/4, 29/4, 6/5, 13/5 och 20/5.

Tisdag 2: Beates bokfika
Arlövs bibliotek kl. 10.00.

Torsdag 2: Kulturtorsdag - Skånska kören
Möllegården kultur, kl. 19.00.

Fredag 3: Spanskt språkcafé på Arlövs
bibliotek.

Arlövs bibliotek, kl. 14.30-15.30. Även 17/4, 24/4,
8/5, 15/5 och 22/5.

PÅSKLOV

Möllegården kultur i Åkarp, kl. 14.00.

4: ÅterSKAPA gästar Arlövs bibliotek
Arlövs bibliotek, kl. 10.00-13.00.

5: Ansiktsmålning och påskpyssel!
Åkarps bibliotek, kl. 13.00-16.00.

8: Påskstök på Möllegården kultur
Möllegården kultur, kl. 14.00 – 16.00

8: Ansiktsmålning och påskpyssel!
Arlövs bibliotek, kl. 13.00-16.00.

8: Musikuppträdanden av
unga artister från Burlöv
Unga talanger uppträder med egna och kända
låtar. Vill du uppträda? Skriv till bibliotek.arlov@
burlov.se eller ring till Ungdomsgruppen på
040-625 63 84. Arlövs bibliotek, kl. 17.00-18.30.

9: Sagostund på arabiska och svenska!
Arlövs bibliotek, kl. 10.00.

9: Bibliotekets barnfilmklubb visar
"Christoffer Robin och Nalle Puh"
Åkarps bibliotek, kl. 10.00.

6: Läxhjälp på Arlövs bibliotek

Arlövs bibliotek, kl. 17.00-18.30. Även 20/4, 27/4,
4/5 och 11/5.

7: Bokcirkel på Arlövs bibliotek – lättläst
litteratur

Arlövs bibliotek, kl. 14.30-15.30. Även 14/4, 21/4,
28/4, 5/5, 12/5 och 19/5.

kommun

5: Babyhäng! – Babybokcirkel

Det blir utställningar, foto,
grafik, keramik och olika
aktiviteter för både stora och små. I Kafé Charlotte
har Segers mat dukat upp med en härlig
påskbrunch. Fri entré! Möllegården kultur, 12 och
13 april mellan kl. 12.00-16.00.

Arlövs bibliotek, kl. 10.00-14.00.

Arlövs bibliotek, kl. 10.00

12: Pop-up bibliotek på fritidsgården i Arlöv
Vårboskolans fritidsgård, kl. 15.00-16.30

16: Stora bokbytardagen

9: Sök dina rötter

Åkarps bibliotek, kl. 11.00-13.15.

12–13: Påskrunda på Möllegården kultur
Möllegården kultur, kl. 12.00-16.00.

16: Kulturskolan hälsar på!

Arlövs bibliotek, kl. 14.30-15.30.

16: Bokfika för mellanstadiet
Åkarps bibliotek, kl. 15.00.

19: PROVA PÅ! Korsstygnsbroderi
Möllegården kultur, kl. 12.00.

4: Korv och jazz – Bönan, en liten
konsert med Dan Bornemark

Burlövs

Under påskdagen och
annandag påsk bjuder
konsthantverkarna i butiken
på Möllegården kultur in till
en liten påsk-runda.

20: Bokcafé ungdom - Åkarp

Dalslundskolans bibliotek, kl. 15.00. Även 25/5.

21: Sagostund: Tema Fågelfest!
Arlövs bibliotek, kl. 10.00-10.30.
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2-3 Vårmarknad

Kostenheten serverar lunch samt fika. Malmöortens
biodlarförening visar upp och säljer diverse produkter från bikupan. Kreativa hantverkare skapar i färg
och form som t ex alster i silver, nysilver, tyg, pärlor,
färg med mera. Plantera dina sticklingar nu ta med
och byt. Mötesplatsen, Dalbyvägen 51 i Arlöv.

Burlövstidningen Ges ut av Burlövs kommun till samtliga
hushåll i Burlövs kommun sex gånger/år.
Ansvarig utgivare Elisabeth Marcusson tel: 040-625 60 00.
Redaktion Representanter från samtliga förvaltningar.

UTSTÄLLNINGAR
Möllegården kultur
Öppet:

Telefon:

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

8 februari – 7 juni: Kontext – låt tingen tala
En utställning som tar hembygdens föremål
in i den digitaliserade världen med hjälp av
QR-koder för att öka kunskapen, tillgängligheten och framförallt – låta tingen tala.
8 februari - 3 maj: Glimtar ur livet
Konstnären Kerstin Wibergs tänkvärda tittskåp är resultatet av 10 års sporadiskt skapande för att bearbeta svåra händelser och
känslor.

Utebliven tidning
E-post: burlovs.kommun@burlov.se eller kontakta
Medborgarservice, 040-625 60 00.
Vi behöver ditt namn och gatuadress.
Tidningen finns även att läsa på www.burlov.se/bt

Utgivningsdagar 2020
nr. 3 den 26 maj
nr. 4 den 1 september
nr. 5 den 20 oktober
nr. 6 den 1 december

På omslaget: bibliotekschef Helena Götesdotter och bibliotekarie Ola Altinawi.

Burlövs
tidningen

Nu är bästa tiden för att
upptäcka Burlövs rika fågelliv
I Burlövs kommun bor du alltid
nära en bra skådarplats för att se
intressanta fåglar, allt från Sveriges största fågel havsörn till kommunfågeln skärfläcka med sin uppåtböjda näbb. Men tänkt på att
grundläggande för allemansrätten
är att inte störa och inte förstöra.
Det är nu du ska ge dig ut!
Om våren blir dygnet ljusare och vädret mindre regnigt. Det gillar inte bara
människorna utan också fåglarna. Det är
nu flyttfåglarna rastar på strandängarna
och runt om i kommunen på sin väg längre norrut. Det är också lite lättare innan
vegetationen har kommit igång som fåglarna kan gömma sig i. Det är dags att gräva fram kikaren och gå ut och upptäcka
spännande arter!

Spillepengen med Tågarps hed
Visste du att Burlövs kuststräcka är en så
viktig plats för fåglarna att den är skyddat både via naturreservat och så kal�lat natura 2000-område. Uppe på Spillepeng, som är ett av kommunens största
rekreationsområden med terrängcykelled och utegym, har du utmärkt utblick
över strandängarna där sällsynta fåglar
både häckar och rastar. På strandängarna
häckar Burlövs kommunfågel skärfläckan regelbundet. Det är också här du har
störst chans att se lite ovanligare arter
som forsärla, årta och lärkfalk. Längs med
ån Kalinan kan du ha turen att se ungsfiskaren svischa förbi.

Arlövgården och golfbanan
Om du sedan följer Skåneleden genom Arlöv
kommer du till Arlövgården och golfbanan.
Vid dammarna har många olika småfåglar
som gulärla och sävsparv synts till. Ibland
har även skäggmesen hållit till i vassen. På
vattenspeglarna kan du ofta se sothönorna,
gräsänderna och knölsvanarna utöver de
vanliga gräsänderna och svanarna.

Bernstorps mosse
Vidare från golfbanan ner mot Stora Bernstorps handelsområde hittar du

Burlövs kommunfågel Skärfläckan som du bland annat kan få syn på ute på Spillepeng.

Bernstorps mosse, som är ett kalkrikt kärr
med många naturupplevelser inklämda
mellan väg 11 och byggvaruhus. Här hittar
du bland annat pungmesen som bygger
kokongliknande häftiga korgar till bon. Du
ser tidvis också brun kärrhök som jagar
över ängarna.

Gränsvägen
Det senaste tillskottet till bra fågellokaler i
kommunen är våtmarkerna vid Gränsvägen.
Detta har snabbt blivit en relativt god
fågellokal, bland annat såg vi strandpipare, skärfläckor, grönbenor, rödbenor och
gravänder under förra året.

Sege våtmark
Från södersidan av Sege å ser du Sege
våtmark på andra sidan ån utan att störa fågellivet. Eftersom det är många fåglar som häckar vid våtmarken är det viktigt att störa så lite som möjligt. Vid våtmarken kan du se många andfåglar men
ibland även enkelbeckasin med sin knubbiga kropp och långa näbb. Har du tur kan
du se småtärna jaga över vattenytan.

Åkarpsdammen
När du är klar med Arlöv och Bernstorp
kan du ta cykeln till Åkarp. En utmärkt
början är att sätta sig vid Åkarpsdammen.
Lutar du huvudet bakåt kan du se bland
annat grönsiska och steglits i träden. På
vattenspegeln kämpar några gräsänder
tappert för att behålla sin plats när järnvägen byggs ut. Mitt i dammen finns en liten
ö, här ser man ofta den svarta spöklika
storskarven stå och torka sina vingar. Kanske har du tur att även få se en gråhäger?

Fågelskådartips
•

•

•

Glöm inte titta upp när du är
ute! Rätt vad det är så kommer du att se en havsörn eller
pilgrimsfalk dra förbi. Det
finns nästan alltid nåt spännande i närmsta dunge, det
gäller bara att vara nyfiken.
Respektera fåglarna och
områden där det är förbjudet
att beträda, annars riskerar vi
att förstöra deras möjligheter
att häcka och rasta. Du ser bra
med en kikare på lite håll.
Mata inte annat än småfåglar.
Större fåglar behöver i regel
inte mathjälp och risken är
stor att det drar till sig råttor
och annan ohyra.
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GIS-samordnare och planarkitekt
arbetar med framtidens Burlöv
Vi möter upp med planarkitekt
Fanny Jakobsson och GIS-samordnare Johanna Andersson med
anledning av att det byggs och
planeras för så mycket i Burlövs kommun och att det blir så
många nya Burlövsbor just nu.

ni
Yrke unen
m
kom

Det här gör en GIS-samordnare
Johanna Andersson jobbar som GIS-samordnare och hon säger att det handlar om
att sammanställa, analysera och presentera geografisk information. Informationen
används sedan som underlag vid en mängd
olika beslut, så som bygglov, nya vägbyggnationer eller utveckling av helt nya bostads-,
industri- eller handelsområden.

Det här gör en planarkitekt
Fanny Jakobsson arbetar som plan- och
landskapsarkitekt och det innebär att hon
jobbar med både detaljplaner och översiktlig planering. Det kan handla om infrastrukturfrågor, planering för var det kan
och får lov att byggas bostäder och var
det får finnas handels- och industriverksamheter.

Detaljplaner och översiktsplaner
Detaljplaner är de juridiska dokument
som bestämmer vad ett visst stycke mark
får användas till. En översiktsplan ska hantera hela kommunens yta men är inte juridiskt bindande. Den ska ange riktningen
för vilken väg som kommunen ska ta i ett
längre perspektiv. – Till exempel var kommunen tänker sig att bostäder och verksamheter ska finnas, säger Fanny.

Kartorna på burlov.se
– Vi har två interaktiva webbkartor, säger
Johanna. En för internt bruk som många
avdelningar använder för olika sorters planering och som underlag till deras arbete.
De externa kartorna finns på kommunens webbplats burlov.se där du som
kommuninvånare kan se vilken detaljplan
som berör din bostad, fastighetsgränser
och fastighetsbeteckningar men också
var det finns skolor, bibliotek, lekplatser,

Johanna Andersson arbetar som GIS-samordnare och är ansvarig för att sammanställa,
analysera och presentera geografisk information i Burlövs kommun.

cykelbanor, friluftsområden, hundrastplatser med mera.

På vilket sätt samarbetar ni?
Just nu arbetar Fanny och Johanna mycket tillsammans när det tas fram många
nya detaljplaner.
– Vi som planarkitekter använder kartorna väldigt mycket i vårt arbete. Det är en
av de första sidorna som jag startar upp
på morgonen eftersom vi ofta använder
kartorna i olika arbetsuppgifter under
dagen, säger Fanny.
Det är ju väldigt mycket information som
finns i kartorna, det kan handla om vem
som är fastighetsägare, hur strukturen
ser ut i ett område som vi använder som
underlag när vi sedan ska rita detaljplanerna. Där finns också information om vilket planeringsunderlag vi har att ta hänsyn till, om det finns riksintressen, fornlämningar med mera.

Namnsättning av gator och torg
Ett annat projekt som vi samarbetar kring
just nu är en namngivningskommitté där
vi ska ge namn till nya gator och torg.

Tillsammans har vi i namngivningskommittén arbetat fram några förslag som
precis har varit ute på samråd, där medborgare och fastighetsägare har kunnat
komma in med synpunkter på de namnförslagen som vi har lagt fram.
Den här omgången var det namn till
etapp II i utbyggnaden av Kronetorpstaden (se BT nr. 6, 2019, finns att läsa på
burlov.se/bt) och för den planerade skolan i Kronetorpsområdet. Två gator som
ansluter till företaget Akzo Nobel och ett
torg i Elisetorpsområdet hade inte namn
så det har vi tagit fram förslag på.
I Åkarp planeras det för nya bostäder och
där kommer det också anläggas två gator
som vi tog fram förslag på.
Du kan läsa namnförslagen på burlov.
se (sök på: namnsättning av gator och
adresser).

Burlövs
tidningen

Stora infrastrukturprojekt
och befolkningsökning
Under 2019 växte Burlövs kommun mest av alla svenska kommuner med 4,1%. Det blev 752 fler
invånare och antalet medborgare
är nu över 19 000. Sådana stora
ökningar sker ju inte varje år utan
sammanfaller ofta med flera stora
byggprojekt. Så var det 2019 och
även under kommande år kommer fler bostäder att bli klara.
Burlöv blir en alltmer attraktiv kommun,
mitt emellan Malmö och Lund, med fina
pendlingsmöjligheter både i Skåne och till
Köpenhamnsregionen.

Mycket omläggningar i Åkarp
Burlövstidningen har träffat Tiina Sarap,
som bor väster om järnvägen i Åkarp.
Fastän hon bor mitt i ett stort infrastrukturprojekt menar Tiina att vardagen fungerar, men att hon ofta får välja nya vägar
för att ta sig hem.

De nya flerfamiljshusen vid Dalbyvägen i Arlöv.

Det milda vädret är tursamt för projektet.
Det nya badet är planerat att vara klart
för invigning 2022. På Burlövsfesten den
12 september startar en namntävling där
du kan komma med förslag på vad badet
ska heta.

– Är vi borta några dagar kan vägen hem
runt bostaden letts om i området, lite förvirrande är det, säger hon leende. Och
vi har fått en betongfabrik alldeles runt
knuten! Avspärrningar och tillfälliga vägar
tillhör vår vardag, men det fungerar och
kommer bli väldigt bra för oss i Åkarp.
Vi vill ge en eloge till alla entreprenörer
i området som alltid är så trevliga. Vi får
bra information från Trafikverket också,
säger hon.

Fyrspåret Malmö-Lund stänger
järnvägen 22–28 augusti
I arbetet med Fyrspåret rycker nu övergången till de tillfälliga spåren allt närmare. Den 22–28 augusti bör du ha koll
på, för under de dagarna stoppas all tågtrafik mellan Malmö och Lund. Omkopplingar görs till de två tillfälliga spåren som
Trafikverket har byggt och förberett för
sedan projektet startade 2017. Följ gärna
projektet på Facebook, så är du uppdaterad på vad som händer. Sök på Fyrspåret Malmö-Lund så kommer du till deras
Facebook-sida.

Flera bostäder på gång
I Åkarp pågår också flera projekt för nya
centrala bostäder förutom det massiva
arbetet med fyrspåret. Längs Dalbyvägen
i Arlöv är det också som en stor byggarbetsplats, där inflyttning pågår i de fastigheter som är färdigställda. Även här krävs
förståelse vid begränsad framkomlighet
för byggtrafik och avspärrningar.

Nytt bad för liv och rörelse
Ett annat stort byggprojekt är kommunens nya bad. Bygget, som startade i slutet av 2019 löper på väl och schaktarbe-

Tiina Sarap bor i Åkarp och tycker att hon får
bra information från Trafikverket. I bakgrunden syns den tillfälliga betongfabriken för
Fyrspårsprojektet.

tet är redan klart. Gjutning av källarväggar har påbörjats. I bottenplattan anläggs
avloppsrör. Två kranar är på plats och
kommer användas under hela byggtiden.
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KF BESLUTADE 2020-02-10

•

Kommunfullmäktige (KF) beslutade
att bevilja socialnämnden ett tillfälligt
anslag om 3 miljoner kronor under
2020 för att täcka hyres- och kapitalkostnader för paviljongerna vid Lidl.
Under verksamhetsåret 2019 avvecklades stödboendet för ensamkommande barn vilket bedrevs i paviljongerna och som finansierades via
intäkter från Migrationsverket. Då
verksamheten har upphört saknas
finansiering av lokalerna. Hyresavtalet tecknades år 2016 och löper på
fem år.
Läs hela protokollet från mötet på:
www.burlov.se/protokoll

BURLÖVSFESTEN
SAVE THE DATE

LÖR. 12 SEP.

Prova på tennis
i Burlövshallen!

Mycket på gång på biblioteket
I Burlöv är vi glada över att ha två
bibliotek, ett centralt i Arlöv och
ett i anslutning till Dalslundskolan
i Åkarp. Biblioteken är bland kommunens mest besökta platser med
bred verksamhet. Förr arbetade
de mycket med utlåning av böcker, idag finns så mycket mer i form
av digital media, service och evenemang. De anordnar dessutom
mycket möten mellan människor
för utbildning och utveckling.
Möten med människor allt viktigare
I Arlöv har biblioteket byggts om. Den
gamla disken är borta, nya fräscha möbler,
belysning och växter är på plats. Allt för en
attraktiv och modern miljö för besökarna.
- Jag och medarbetarna upplever att det
är enklare att arbeta och att vi blir mer
tillgängliga, säger bibliotekschef Helena
Götesdotter.

Avgiftsfritt – bland de
första i Sverige
Sedan årsskiftet tas inga avgifter ut för
bibliotekstjänster, nästan allt är gratis nu.
Det ska vara enklare att låna böcker och
trösklarna för att upptäcka bibliotekens
underbara värld ska vara låga.

Vi har inte haft några förseningsavgifter för barnmedier i många år, och det
har fungerat bra. Nu tar vi
nästa steg, säget bibliotekschef Helena Götesdotter.
Popup-bibliotek

Projektet Tennis på gatan startades för att få
fler barn och unga att prova på tennis. Det är
gratis och vi vänder oss först och främst till
barn och unga i åldern 6-13 år. Vi spelar minitennis och du får låna racket. Är du med flera
gånger finns chansen att få en t-shirt och ett
tennisracket. Klubben följer utvecklingen av
coronaviruset och meddelar på sin hemsida
www.akarpstk.net om det blir inställt.
Söndagar 29/3–19/7 kl. 10.00–12.00.
Plats: Burlövshallen
Arrangör: Åkarp-Burlövs Tennisklubb
Läs mer på: www.tennispagatan.se

Ibland dyker personalen upp lite här och
var i kommunen där människor finns, som
på badet eller Burlöv Center. Då kommer
de med lådcykeln och har plockat med
sig böcker som de tror är intressanta och
berättar om sin verksamhet och om vad
som är på gång.

Varje dag händer något
på biblioteken
Många aktiviteter återkommer varje
vecka på biblioteken: läscirklar, läxhjälp
och språkcafé. Vi vill påminna om att alla
evenemang finns i kommunens evenemangskalender som du hittar på startsi-

Bibliotekschef Helena Götesdotter och
bibliotekarie Ola Altinawi.

dan på webbplatsen burlov.se. För närvarande ser vi över om vi kan utveckla
kalendern, men det är inte klart ännu.
– På tal om digital information och att hitta vad som är på gång; om du behöver
hjälp med teknik och det digitala så får
du givetvis det också om du besöker oss,
säger bibliotekarie Maria Bondesson.

Kommande förändringar
– Tidigare samarbete med biblioteken i
Lomma avbryts under våren och det leder
till att vi kommer att införa nya lånekort
fram emot sommaren, fortsätter Helena.
– I samband med detta ser vi över webbplatsen, men det är ett omfattande arbete. Något färre böcker och medier kommer att finnas till utlåning, enligt Helena men hon tror också att det kommer
bli kortare köer till de nya efterlängtade
böckerna!

Meröppet även till Arlöv
Meröppet finns i Åkarp och innebär att
du kan komma in på biblioteket med ditt
lånekort och pinkod även när det inte
finns någon personal på plats. Under 2020
kommer detta också att införas i Arlöv.

Koll på vad som händer
Vill du ha tips på kultur och nöjesevenemang i Burlöv kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev:
www.burlov.se/nyhetsbrevkultur
Du också följa oss på Facebook,
sök på Biblioteken i Burlöv!

Burlövs
tidningen
Plocka skräp för miljön!

Trygghetsvärdar

Gör en insats som skräpplockare under
miljödagarna 24-25 april! Samlingspunkten är vid Burlöv Center, vid entrén till
ICA nära busshållplatsen. Fredag 24:e kl.
14.00-17-00 och lördag 25:e kl. 11.0014.00. Läs mer på:
www.burlov.se/miljodag

Trygghetsvärdarna fungerar som en
länk mellan dig som medborgare och
andra som jobbar för trygghet i samhället. Du kan komma i kontakt med dem
antingen genom att ringa:
040-625 63 77 eller mejla till:
trygg@burlov.se.

Begränsad framkomlighet på Lundavägen
Just nu pågår arbetet med att bygga två busshållplatser och ett övergångställe på Lundavägen mellan Arlöv och Åkarp. Detta innebär att en körbana
kommer att vara avstängd under tiden som byggandet håller på. Arbetet kommer att pågå till mitten
av maj när båda busshållplatserna och övergångstället ska vara färdigställda.
Först stängs vägen av i södergående riktning och det kommer
även att påverka gång- och cykelbanan som tillfälligt behöver
flyttas. Följ vägvisningsskyltarna för att gå eller cykla mellan
Arlöv och Åkarp. När busshållplatsen i södergående riktning är
klar påbörjas arbetet med hållplatsen på den motsatta sidan.
Arbetet med båda busshållplatserna ska vara klart i slutet av
vecka 20 (mitten av maj). Då kommer Lundavägen att öppnas
igen i båda riktningarna.

Stöld i bilar och vikarierande kommunpolis
Från och med mars månad 2020
kommer Burlövs kommunpolis Selma att prova på en annan
tjänst i vårt polisområde. Hon
lämnar därför med varm hand,
som hon skriver, under ett halvår
över till kommunens områdespolis Anders.
Anders har jobbat länge som polis och
under de senaste fyra åren har han jobbat
som områdespolis med särskild anknytning och uppdrag i Burlöv. Han är ett känt
ansikte bland kommunens ungdomar
och har genom åren bland annat skapat
goda relationer, gjort ingripanden cyklandes, samtalat med föräldrar samt samverkat med skolpersonal, Ungdomsgruppen, Trygghetsvärdarna med flera. Han är

väl insatt i Burlövs lägesbild och
ser fram emot möjligheten att få
arbeta brottförebyggande som
kommunpolis.

Många stölder från bilar
Nu till läget i kommunen: många
anmäler inbrott i sina bilar. Vi vill
uppmana er att tömma bilen på
värdesaker när ni besöker köpcentrum, mataffärer med mera.
Vi på Polisen tar gärna emot tips
om bilar och personer som verkar misstänkta och som uppehåller sig på större parkeringar!

Kommunpolis Selma och områdespolis Anders uppmanar
dig att tömma bilen själv och inte lämna kvar några
värdesaker när du går och handlar.
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