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Den välbesökta tillställningen varade 
knappt en timme men hade ett inne-
hållsrikt program. Barn och vuxna som 
kommit för att delta i firandet bjöds på 
trollerikonster och konsert av musik-
skolans elever, men fick också bevittna 
det högtidliga överlämnandet av en 
gigantisk, gyllene nyckel till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande, Bengt 
Åström (S). 

Under de närmaste åren planerar 
kommunen att lägga en hel del resurser 
på om- och tillbyggnad av skolor. 

– Någon kan naturligtvis fråga varför 
man ska lägga ner så mycket pengar på 
skolor i en så liten kommun som Burlöv. 
Men det gör man för vår egen framtid, 
för våra barn och barnbarn, fundamen-
tet i samhället, sa tekniska nämndens 
ordförande Lars-Erik Wollmér (S). 

Östragårdens förskola ligger i ett  
naturskönt område med en stor åker 
som närmsta granne. Förskolan som 
rymmer 120 barn uppdelade på 6 av-
delningar, har ljusa fina lokaler och en 
temalekplats som är specialritad. 

Korvgrillning och provåkning av rutsch‑
banan var populära aktiviteter när  
Östragårdens förskola på Dalslunds‑
vägen i Åkarp invigdes den 26 augusti, 
ganska precis ett år efter byggstarten. 

Sid 8-11

Tekniska nämndens ordförande Lars-Erik Wollmér (S) överlämnade skolans nyckel till  
barn- och utbildningsnämndens ordförande Bengt Åström (S)

Första spadtaget togs den 28 augusti förra året.
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September
26 rädda barnen besöker Arlövs bibliotek
Om Rädda Barnens verksamheter för barn och 
unga i Burlöv. Vi bjuder på fika! Kl. 16.30–18.  
Arr: Arlövs bibliotek och Rädda barnen

26 Lär dig fläta av mjölkförpackningar
Flätade skålar och korgar av mjölkförpackningar – 
fortsättningskurs Ta med egna förpackningar. 
Möllegården kultur kl. 17.30 Föranmälan:  
040-43 93 71 eller kikki.korner-krakau@burlov.se

26 Handarbetskafé
Vi träffas och inspireras av varandras handarbeten.  
Kikki Körner Krakau och Birgit Berglund vägleder. 
Kafé Charlotte kl 16–19

28 Vernissage – Det förbjudna
I utställningen vågar vi lyfta på locket till det 
förbjudna runt omkring oss. Vad är förbjudet? Vad 
upplever vi som förbjudet? Hur förbjudet är det?
Aktiviteter för alla åldrar. Möllegården kultur  
kl. 12–16. Arr: Möllegården kultur

OktOber
1 Sägenvandring i Åkarp
Sanna och osanna historier om folk och hus 
i gamla Åkarp med Cecilia Gagge och Jan 
Danielsson. Samling vid Möllegården kultur. Turen 
avslutas på Kafé Charlotte. Möllegården kultur kl. 
19. Arr: Möllegården kultur

6 Jazzkafé
Straight, No Chaser spelar jazz till kaffet. 
Möllegården kultur, Kafé Charlotte kl. 13–16  
Fri entré Arr: Möllegården kultur

7 Juristjouren
Gratis juridisk information av juridikstudenter. 
Arlövs bibliotek kl. 16–18. Obligatorisk 
tidsbokning: 040-43 92 78. Arr: Arlövs bibliotek 
och Juristjouren

8 Grannlåtsbroderi 
Vi broderar fritt med hjälp av tyg, band, garn, 
pärlor och spetsar på ylletyg. Kursen leds av Monica 
Gauffin Skipper och Kikki Körner Krakau. Ta 
med eget material och/eller köp genom oss (Obs! 
aktiviteten vänder sig till vuxna).
Möllegården kultur kl. 18–21. Kostnad 50 kr/
tillfälle. Föranmälan: 040-43 93 71 eller kikki.
korner-krakau@burlov.se. Arr: Möllegården kultur

9 Lisa Förare Winbladh – De fem stora
På köksäventyr gäller det att pricka de fem 
grundsmakerna. Sött, salt, surt, beskt och umami 
presenteras av Lisa Förare Winbladh, matskribent 
på Sydsvenskan och författare till boken 
Matmolekyler. Matnyttigt, nördigt och garanterat 
underhållande! 
Åkarps bibliotek kl. 19. Entré: 80 kr (40 kr för 
medlem i Bibliotekets vänner) inkl. lätt förtäring. 
Föranmälan: 040-43 96 76. Arr: Åkarps bibliotek 
och Bibliotekets vänner

10 Handarbetskafé
Vi träffas och inspireras av varandras handarbeten.  
Kikki Körner Krakau och Birgit Berglund vägleder.  
Kafé Charlotte kl 16–19. 

10 rytmik för små drakar
Karin, Drakis och klarinetten kommer på besök för 
40 minuters rolig och fartfylld rytmik. Av och med 
rytmikpedagog Karin Holmström. Åkarps bibliotek. 
För barn 1–3 år kl. 9.30, 3–5 år kl. 10.30. 
Föranmälan: 040-43 96 76. Arr: Åkarps bibliotek

10 Läs en dagstidning på ditt hemspråk eller på 
andra språk gratis! 
Read a newspaper in your language or 53 other 
languages. Introduktion till databasen Library 
PressDisplay. Arlövs bibliotek kl. 14. Ingen 
föranmälan. Arr. Arlövs bibliotek

12 LÖrDAG pÅ bIbLIOteket
– Vernissage: Karin Arvidsson ställer ut målningar.

Arlövs bibliotek kl. 13–16.  
Arr: Burlövs konstförening

– Sopdrakar & loppor – papperspyssel för barn 
Med papper och färg kan man göra mycket, 
en krokodil, hemlig låda eller en prasslande 
Flamencoklänning! Arlövs bibliotek kl. 13–14. 
Från 6 år. Ingen föranmälan. Arr: Arlövs bibliotek

– Flamenco på biblioteket!En glad, stolt och 
färgsprakande dansföreställning för hela familjen 
med föreningen El-Planeta. Arlövs bibliotek kl. 
14. Ingen föranmälan. Fri entré. Förfriskningar! 
Arr: Arlövs bibliotek med stöd från Region Skåne

15 bokfika för vuxna
Ta med dig en bra bok så bjuder vi på fika medan 
vi pratar böcker. Arlövs bibliotek kl. 10. Ingen 
föranmälan. Arr: Arlövs bibliotek

15 Surfa på internet för nybörjare och ovana 
Lär dig surfa på internet för nytta och nöje! 
Arlövs bibliotek kl. 14–16 Kostnadsfritt.  
Obligatorisk föranmälan: 040-43 92 74 
Arr: Arlövs bibliotek

15 Grannlåtsbroderi
Vi broderar fritt med hjälp av tyg, band, garn, 
pärlor och spetsar på ylletyg. Kursen leds av Monica 
Gauffin Skipper och Kikki Körner Krakau. Ta 
med eget material och/eller köp genom oss (obs! 
aktiviteten vänder sig till vuxna).
Möllegården kultur kl. 18–21 Kostnad 50 kr/tillfälle 
Föranmälan: 040-43 93 71 eller kikki.korner-
krakau@burlov.se. Arr: Möllegården kultur
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Distributionsdagar 2013
29–30 augusti 
26–27 september 
24–25 oktober 
21–22 november 
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16 berättarcafé: ”Det förbjudna”
Kom och berätta eller bara lyssna till historier. Om 
det förbjudna. Berättarcaféet leds av Birgitta Hult 
från berättargruppen Ägir. 
Möllegården kultur, Kafé Charlotte kl. 19–21 Fri 
entré. Ingen föranmälan. Arr: Möllegården kultur

19 Lekdag på möllegården kultur
Lekar från när och fjärran, från förr till idag. Lekar 
för alla åldrar, och alla är lika välkomna! 
Möllegården kultur kl. 12–16. Fri entré.  
Arr: Möllegården kultur

21 kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige sammanträder kl 18 i Stora 
Sessionssalen, Medborgarhuset i Arlöv

22 Grannlåtsbroderi 
Vi broderar fritt med hjälp av tyg, band, garn, 
pärlor och spetsar på ylletyg. Kursen leds av 
Monica Gauffin Skipper och Kikki Körner Krakau. 
Ta med eget material och/eller köp genom oss 
(obs! aktiviteten vänder sig till vuxna).
Möllegården kultur kl. 18–21. Kostnad 50 kr/
tillfälle. Föranmälan: 040-43 93 71 eller kikki.
korner-krakau@burlov.se. Arr: Möllegården kultur

23 Hunden rund och känslostormen
med rytmikpedagog Karin Holmström. Hur känns 
det i kroppen när man är en ledsen liten mask? 
Eller en glad hund? Vi sjunger tillsammans och 
känner efter. Bygger på en bok av Annika Henning 
och tonsatt av Karin Holmström.
Arlövs bibliotek kl. 9 och kl. 10. Speltid: ca 35 min. 
Ålder: 2–5 år. Fri entré. Föranmälan: 040-43 92 74 
Arr: Arlövs bibliotek

23 Skrivarkväll
Vi träffas och skriver på Möllegården kultur. Både 
för dig som redan håller på att skriva och för dig 
som vill börja skriva. 
Möllegården kultur, Kafé Charlotte kl. 18–21. Fri 
entré. Föranmälan: 040-43 93 71. Arr: Möllegården 
kultur

UtStÄLLNINGAr
14–29 september
Jean Bolinder ställer ut målningar på Arlövs 
bibliotek. Arr: Burlövs konstförening

mÖLLeGÅrDeN kULtUr
boka visning 040-43 93 70 
Öppet: ti–fr kl 11–16, lö–sö kl 12–16

22/4–29/9 ”Det var dans bort i vägen”
I alla tider har människor samlats för att spela, 
lyssna på och dansa till musik. Dansbanor, 
Melodifestivalen, karaoke och rockfestivaler – 
musiken förenar! Fri entré. Pedagogen

28 september – 9 mars 2014 ”Det förbjudna”
I utställningen vågar vi lyfta 
på locket till det förbjudna 
runt omkring oss. 
Vad är förbjudet? Vad 
upplever vi som förbjudet? 
Hur förbjudet är det? 
Glashallen

http://www.burlov.se/foreningar
mailto:kikki.korner-krakau@burlov.se
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Det förbjudna tar plats på Möllegården kultur
Vad är förbjudet? Vad upplever vi som 
förbjudet och hur förbjudet är det egent‑
ligen? Om detta handlar Möllegården 
kulturs nya utställning, som har vernis‑
sage på lördag den 28 september. 
Redan som liten får man lära sig att man 
inte får göra vissa saker. Några är totalt 
förbjudna medan andra kanske upplevs 
mer som opassande

Tina Westergren är kultursekreterare 
och utställningsansvarig på Möllegården 
kultur. Hon tycker att det är ett tacksamt 
ämne att bygga en utställning kring, då 
alla människor på något sätt måste för-
hålla sig till skrivna och oskrivna regler 
runt omkring oss. 

– Hela vår omvärld består av dem. Sam-
tidigt är det föränderligt. Människan är 
nyfiken och gränserna testas hela tiden. 

Utställningen behandlar olika teman 
kring det förbjudna, som förbjuden  
litteratur och musik, förbjuden kärlek, 
brott och straff. Och inte minst alla 
sociala förbud som vi omges av utan att 
tänka på det.  

– Vi fostras in i den kultur vi lever i och 
det är kanske först när vi hamnar i nya 
miljöer som vi blir medvetna om det, sä-
ger Tina som när hon bodde i Japan fick 
uppleva flera krockar just med de sociala 
koderna som man förväntas känna till.  

Förbud och lagar kan skilja sig markant 
mellan olika länder men också över tid. 

Det är lätt att tro att vissa lagar alltid har 
funnits, men några är yngre än man tror.  
Barnaga var tillåtet i Sverige ända fram 
till 1979. Samma år avskaffade också 
Socialstyrelsen homosexualitet som sjuk-
domsbegrepp. 

– Emma Greens naglar skulle vara otänk-
bara på den tiden, menar Tina. 

På vernissagen den 28 september bjuds 
det på aktiviteter för alla åldrar. Det 
kommer att finnas en biktstol och en 
verkstad där besökarna kan skapa sina 
egna förbudsskyltar och sätta upp. Kafé 
Charlotte är öppet och bjuder denna dag 
på passande förbudskakor. 

Utställningen pågår mellan den  
28 september och den 9 mars. 

Berättarkafé med 

tema förbjudet
Onsdagen den 16 oktober  
kl 19–21 är det berättarkafé med 
förbjudet-tema på Kafé Charlotte. 
Kom och berätta eller bara 
lyssna! Fri entré!

Burlövstidningen träffade femteklas‑
sarna Djellon, Kevin, Nikola och Pavlo 
nere i Industrimuseet på Arlövs biblio‑
tek och pratade om det förbjudna.

Vad tycker ni skulle vara förbjudet?

Kevin: – Rökning. Rökarna borde stå på 
privata områden och röka, på en balkong 
eller något. När man går på stan får man 
rök i ansiktet. Det borde vara förbjudet. 

Djellon: – Ja, och att kasta fimpar. Och 
att inte plocka upp hundbajs. Det kanske 
redan är förbjudet förresten. Men man 
borde vara tvungen att plocka upp efter 
katter också. Små barn som är ute och 
leker nu får bajs på sig. Det är äckligt. 

Nikola: – Det skulle vara förbjudet för 
tjejer att slå killar också. Som det är idag 
så är det regel att killar inte får slå tjejer, 

men det sägs inget om att tjejer inte får 
slå killar, det är fel. 

Finns det saker som kanske inte är 
förbjudet i lag men som ni ändå tycker 
är förbjudet?

Djellon: – Ja, att lägga ut saker på fa-
cebook om någon som inte vill. Det är 
kränkande, det ska man inte göra. 

Pavlo: – Och om man är tillsammans 
med någon och den berättar något för dig 
och säger att man inte får berätta det och 
man ändå går runt och berättar det för 
alla. Då är man ingen bra kompis.

Finns det förbud idag som ni skulle vilja 
ta bort?

Djellon: – Ja, elvaåringar skulle få ha kör-
kort. Men kanske inte de största bilarna. 

 

Kevin: – Man borde få ha eget bankkort 
när man är elva också. Och Soft Air Gun. 
Sedan tycker jag det skulle vara som i 
USA att det är tillåtet med högersvängar 
även fast det är rött. 

Fyra femteklassare om det förbjudna
På fotot från vänster till höger: Nikola Milanović, Djellon Sefedini, Pavlo Karim och Kevin Hansen

SvAr i nästa nummer.
var sitter skylten?

BILDGÅTAN
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Vet du vad du ska göra om någon sätter 
i halsen? Hanna Christensen, ny vikarie 
i hemtjänsten, ställdes inför en situa‑
tion på liv och död när Barbro, 74, höll 
på att kvävas av frukostmackan. Men 
Hanna tvekade inte att ingripa. Med 
mod, sinnesnärvaro och med hjälp av 
en metod hennes mamma lärt henne 
räddade hon – med all säkerhet –  
Barbros liv. 
Det var en söndag i början av juni, och 
20-åriga Hanna från Harlösa arbetade 
sitt första pass för dagen  hos Barbro, 74, 
i Arlöv. Barbro som har KOL (Kroniskt  
obstruktiv lungsjukdom) verkade må bra 
den här dagen. Men hon var lite extra 
hungrig och började äta de mackor Han-
na förberett medan Hanna fortfarande 
var där. En tursam slump, som det skulle 
visa sig: 

– När jag stod och diskade började hon 
hosta, och slutade inte. Jag märkte att 
hon började få panik. Eftersom Barbro 
har KOL har hon försämrad lungkapaci-
tet, så jag förstod att jag måste göra något 
snabbt. 

Mindes mammas manöver 
Hanna började med att dunka Barbro 
hårt i ryggen flera gånger, men utan 
resultat. Då kom hon ihåg Heimlichs 
manöver: 

– Min mamma jobbar på förskola och har 
lärt sig hur man hjälper barn som har satt 
i halsen. Hon visade mig och mina syskon 
hur man skulle göra med vuxna eftersom 
hon tyckte det var viktigt att känna till. 

HAR DU 
KOLL PÅ?

..hur du gör när någon 
sätter i halsen? 
Ta bort eventuella synliga föremål som 
sitter fast i personens mun/hals. Har 
personen svårt att andas – be någon ringa 
112. Nästa steg beror på personens ålder:

Barn under ett år:
Växla mellan 5 ryggslag och 5 brösttryck. 

Ryggslag
Lägg barnet på mage längs 
med din ena underarm. 
Luta barnets huvud nedåt. 
Håll i barnets haka och se 
till att huvudet inte är böjt 
mycket framåt eller bakåt. 

Ge fem ganska snärtiga slag med 
handflatan i ryggen mellan skulderbladen. 

Öppna munnen och kontrollera om 
föremålet kommit upp. Leta inte med 
fingrarna i svalget om du inte kan se 
föremålet. Risk finns att du pressar ner det 
som fastnat och täpper till andningsvägarna. 

– Jag tog tag om Barbro under bröstet. 
Det var ganska svårt eftersom hon satt 
ner och inte var så rörlig. Så drog jag 
bakåt uppåt med hårt tryck. Det var första 
gången jag gjorde det så jag visste inte 
riktigt om jag gjorde rätt. Efteråt kände 
jag att jag hade tagit i rätt hårt. Men bröd-
biten som hade fastnat i halsen kom upp!

Efteråt var Barbro chockad och lite ”bor-
ta”, men verkade inte ha tagit skada av 
den lite hårdhänta behandlingen. 

– Jag satt hos henne en stund för att kolla 
att hon mådde bra. Jag hade ju mitt sche-
ma och blev ganska försenad till de andra 
vårdtagarna. 

Insats belönades med Pärla
Barbro var medtagen när Hanna lämnade 
henne och fattade nog inte riktigt vad 
som hade hänt, men sen hörde hon av sig. 

– Hon har tackat mig många gånger 
sen dess, jag har ju fortsatt att jobba hos 
henne under sommaren. 

Barbro nominerade Hanna till Hemmets 
Veckotidnings pris ”Veckans Pärla” och 
i juli kunde hon överlämna det fina hals-
bandet som tack för Hannas snabba och 
lyckosamma ingripande. 

Nu har det gått några månader sen den 
ödesdigra söndagen. På frågan om hon 
har påverkats av händelsen svarar Hanna: 

– Jag har nog fått bättre självförtroende 
och mycket bekräftelse från chefer och 
medarbetare som tycker jag har gjort en 
jättebra insats. Men jag känner också en 
inre säkerhet om hur jag ska reagera i 
såna här situationer. Händer nåt så klarar 
jag det!

Utmaning att bemöta på olika sätt 
Den där söndagen i början av juni hade 
Hanna ännu bara arbetat några veckor 
som vikarie i hemtjänsten. Hon har gått 
mediegymnasium och har ingen tidigare 
erfarenhet inom vården. Men hon trivs 
och har funderingar om en fortsättning 
i yrket.  

– Det är jätteroligt och spännande! Kol-
legerna är trevliga och duktiga och man 
märker att de verkligen gillar sitt arbete. 
Jobbet är också utmanande, alla vård-
tagare är olika personligheter som man 
måste bemöta på olika sätt och genom att 
de behöver stöd och hjälp har man också 
ett stort ansvar. Jag har tankar på att 
utbilda mig vidare för att kunna göra mer 

arbetsuppgifter, men har inte bestämt det 
riktigt än. 

I alla serviceyrken är ju ett gott bemö-
tande centralt, men i hemtjänsten är det 
extra viktigt eftersom man arbetar i vård-
tagarnas privata miljö. Det är något som 
Hanna också har tankar kring: 

– Jag försöker tänka på hur jag själv hade 
velat bli behandlad. Man kan inte komma 
och ”bossa” för mycket, utan måste res-
pektera att det är deras hem man kom-
mer till. Jag vill visa min bästa sida och 
vara så hjälpsam som möjligt. 

Hanna blev räddande ängel i hemtjänsten

Hanna Christensen arbetar som vikarie i hemtjänsten.

Hemmets Veckotidning nr 33/2013. Tidningen förä-
rade Hanna ”Veckans Pärla” för hennes insats.
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Två avdelningar blev en och tog hem priset

Det var en måndag förmiddag i mitten 
av augusti. Skolorna skulle inte börja 
förrän veckan efter, men alla pedagoger i 
kommunen hade samlats på upptaktsträff 
inne i Malmö. Tillsammans var de över 
femhundra personer som skulle lyssna på 
vad skolchefen hade att säga och däref-
ter ta del av en inspirationsföreläsning. 
Sedan var det ju det här med priserna 
också. För första gången någonsin hade 
kommunen utsett årets pedagog och årets 
arbetslag. 

Ingen hade den minsta aning om vilka 
vinnarna var. 

– Priset kom som en chock, det var näs-
tan overkligt. Men det var häftigt, säger 
Anna Sjöström i arbetslaget Vintergatan 
som vann. Hennes kollega Britt-Marie Jo-
hansson på Dungens förskola instämmer: 

– Jag var nog chockad eftersom jag ska-
kade i hela kroppen. Det kändes konstigt. 
Samtidigt som det kändes lite så här; 
wow, vi fixade det!

Förändringar på jobbet kan vara arbet‑
samma. Men ibland kan de öppna för 
nya idéer, ny gemenskap   ‑ och oväntad 
uppskattning. Det vet Vintergatans 
arbetslag på Dungens förskola i Åkarp, 
som blev de första att ta emot kommu‑
nens pris som årets arbetslag.

Personalmix gav nya idéer
Förändringen som ledde hela vägen fram 
till prispallen inleddes ett år tidigare. Då 
bildades en ny personalgrupp med en 
mix av gamla och nya medarbetare och 
i den här gruppen började idéerna växa 
fram. 

Eftersom det var två avdelningar som 
låg precis bredvid varandra tycke de att 
det var onödigt att ha två dockrum, två 
vilrum och två av allting. Istället delade 
de upp barnen i grupper mellan avdel-
ningarna. De stora för sig, mellanbarnen 
för sig och de små för sig. De upptäckte 
snabbt att det fanns många fördelar med 
det här sättet att arbeta. Lokalerna ut-
nyttjas bättre. Barnen som vill sova länge 
kan göra det i ett rum och barn som ska 

Brösttryck 
Vänd barnet på rygg, fortfarande med 
barnets huvud lutat nedåt. 

Tryck med två fingrar 
mitt emellan barnets 
bröstvårtor ganska snärtigt 
fem gånger. 

Öppna munnen och titta 
om du ser föremålet. 
Försök bara att ta bort 
föremålet om du ser det. 

Barn över ett år och vuxna
Säg åt personen att hosta. En effektiv egen 
hosta är det bästa sättet att bli av med det 
som fastnat i halsen.

Om ett barn som satt i halsen hostar bra 
själv skall man inte dunka eller trycka. 

Om hosta avtar/upphör på grund av att 
barnet inte längre orkar hosta är det dags 
att börja dunka.

Om personen inte får upp föremålet själv 
– växla mellan 5 ryggslag och 5 buktryck. 

Fortsätt att växla mellan ryggslag och 
brösttryck/buktryck tills föremålet kommer 
upp eller hjälp anländer. 

Blir personen medvetslös, be om hjälp att  
ringa 112 och att hämta hjärtstartare.

Undersök om personen andas och påbörja 
om nödvändigt hjärt-lungräddning. 

Be någon möta sjukvårdspersonalen och 
visa vägen. 

Ryggslag
Ställ dig bakom 
personen. Luta 
personen framåt så 
mycket som möjligt 
så att huvudet är 
lägre än personens 
överkropp. 

Är personen ett litet 
barn kan du lägga 
barnet över dina lår. 

Ge fem ganska snärtiga slag med 
handflatan i ryggen mellan skulderbladen. 
Håll emot med din andra hand på 
personens framsida.

 Ge 5 ryggslag

Buktryck (Heimlich)
Placera ena knytnäven 
mellan naveln och 
bröstkorgen på 
personen. 

Med andra handen 
fattar du tag runt 
knytnäven och ger 
fem snabba inåt-
uppåtriktade tryck. 

Källa: 1177.se och  
hjärtochlungräddning.se

Illustrationerna tillhör 
hjärtochlungräddning.se och är 
framtagna av valja infodesign.

Läs mer om luftvägsstopp och 
hjärt- och lungräddning på 1177.se. 
Hjärtochlungräddning.se har gratis  
HLR-handlingsplaner för nedladdning.  
Se även appen Rädda hjärtat från  
www.hjart-lungfonden.se/raddahjartat

väckas klockan 13 i ett annat rum och 
så de som inte ska sova alls i ett tredje 
rum. På det sättet blir det öppnare och 
barnen kan gå mer fritt. De kan också gå 
till vilken pedagog som helst, och är inte 
lika bundna till sin avdelning som de var 
tidigare. 

viktigast att utvecklas
– Och något som jag tycker är viktigt är 
ju vi-känslan. Det är ju vi nu och inte ni 
och vi, säger Charlotte Björk. 

Med en stark gruppkänsla och stolthet 
över vinsten fortsätter årets arbetslag sitt 
arbete. Målet är inte i första hand att vin-
na nästa år igen, utan snarare att ständigt 
utvecklas. Det finns åtminstone ingen 
färdig taktik för att upprepa bedriften.

Barn- och utbildningsnämndens motivering: 
• driver mycket utifrån verksamhetens vision
• har ett positivt och lärande samarbete över 

avdelningsgränserna. 
• har utifrån verksamhetens mål  utvecklat lärmiljön till 

förmån för barnens utveckling och delaktighet

• har i kvalitetsarbetet visat ett analytiskt och 
reflekterande förhållningssätt som smittat av sig till 
en god kvalité för hela verksamheten 

Vintergatan: Britt-Marie Johansson, Anna Lagerholm, 
Nina Svedebring, Anna Sjöström, Charlotte Björk (ej på 
fotot: Pernilla Lindén och Stephanie Ahlström)

Hanna Christensen arbetar som vikarie i hemtjänsten. De glada vinnarna till Årets Arbetslag och juryns motivering.

http://www.1177.se
http://hj%C3%A4rtochlungr%C3%A4ddning.se
http://www.1177.se
http://hj%C3%A4rtochlungr%C3%A4ddning.se
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...dina möjligheter 
att påverka!
• TYCK OM BURLÖV Lämna synpunkter 

på kommunens service/verksamhet 
till Burlövs kommuns system för 
hantering av synpunkter. 

• Lämna klagomål inom skola och 
barnomsorg till vårt klagomåls-
hanteringssystem för skola och 
förskola.

• Lämna ett E-förslag till kommunens 
politiker om hur Burlöv kan utvecklas 
och förbättras. Förslaget publiceras på 
kommunens hemsida och andra kan 
stödja ditt förslag genom att skriva 
under.

• Delta på Medborgarkvällar 
Ett par gånger per år arrangeras 
Medborgarkvällar med olika teman, 
som ett sätt för politikerna att ta del av 
burlövsbornas tankar och synpunkter 
kring olika frågor.

• Kontakta kommunen på Facebook 
Kommunen har flera Facebooksidor. 
Ställ frågor, kom med synpunkter och 
förslag!

• Kontakta politikerna  
Du kan vända dig direkt till någon av 
politikerna i Burlöv. 

Läs mer på www.burlov.se/paverka

Den 16/9 gick årets medborgar-
undersökning ut till 1200 burlövs-
bor. Enkäten ställer frågor om:

• kommunens verksamhet
• kommunen/regionen som plats att 

leva och bo i
• uppfattningen om inflytande på 

kommunens verksamheter/beslut

Har du fått enkäten? Genom att svara 
på frågorna hjälper du oss att förbättra 
vår verksamhet och service!

Går du i starta-eget-tankar?

Nu erbjuds du GRATIS RÅDGIVNING 
genom Nyföretagarcentrum Öresund i  
samarbete med Burlövs kommun
Boka in ett möte med vår erfarna  
rådgivare Thomas Önnevik! 
Maila onnevik@fafnerkonsult och skriv 
rådgivning i ämnesraden.

Kultur-, idrotts- och ungdomsledar-
stipendium för 2013

Stipendiet delas ut som stöd och upp-
muntran och för förkovran till personer 
som är bosatta i eller har stark anknyt-
ning till Burlövs kommun. 

Ansökan eller förslag på kandidater 
skall vara oss tillhanda senast  
den 31 oktober.

Kultur- och fritidsnämnden
Burlövs kommun,
Box 53, 232 21 Arlöv
eller kulturofritid@burlov.se

För mer information se:
www.burlov.se/kulturochfritid

Burlövs kommuns Miljöpris för 
2013 utlyses 
Miljöpriset ska uppmuntra och belöna 
idéer, innovationer och åtgärder inom 
miljö- och naturvårdsområdet. Det utde-
las till personer, företag, föreningar eller 
motsvarande, verksamma i kommunen. 

Ditt förslag på kandidat med motivering 
vill vi ha in senast den 31 oktober.

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Miljö- och byggavdelningen
Box 53, 232 21 Arlöv
eller samhallsbyggnad@burlov.se

För mer information se
www.burlov.se/miljopris

Ombyggnad av tågarpskolan  
Fullmäktige beslutade också att bygga om  
Tågarpskolan för 20 miljoner kronor. Planerna 
omfattar att bygga till skolan vid flyglarnas hörn, 
att bygga igen två smala gatt som finns idag 
och att bygga om skolköket. Man beräknar att 
arbetet inte kommer att störa verksamheten i 
någon större omfattning, och att skolan kommer 
att kunna vara igång under byggtiden. Möjligen 
kommer det att krävas en tillfällig matservering 
under ombyggnaden av köket.

på www.burlov.se kan du ta del av kommun-
fullmäktiges kallelser och protokoll. 

Nätverksträff
om arbete!
Var: 25 oktober kl. 9–12
När: Medborgarhuset i Arlöv
Burlövs kommun bjuder in till ett semi-
narium med tre intressanta föreläsare:

Nina Jansdotter välkänd 
personlig coach, föreläsa-
re, författare m.m. Pratar 
på temat arbetslös men 
inte värdelös. 

Goran Sehovac branschstrateg för  
Arbetsförmedlingen pratar om möjlig-
heter och utmaningar.

Niclas Wate VD från roi:recruit slår hål 
på de största myterna kring rekrytering!

Anmälan: www.burlov.se/forelasning

Välkommen!

Ombyggnad av Humlemadsskolan.  
Fullmäktige beslutade att just nu inte bygga nå-
gon ny skola på Humlemadsskolans område.  
Bakgrund: I december 2011 beslutade fullmäktige 
att bygga om och bygga till Humlemadsskolan. 
När det visade sig att ombyggnationen skulle 
bli mycket dyrare än beräknat beslutade man 
istället i februari i år att bygga en helt ny skola 
på den gamla skolans område. Efter det beslutet 
har befolkningsprognosen förändrats. Den nya 
bedömningen är att kommunen inte har samma 
behov av att bygga en ny Humlemadsskola.  
Fastighetskontoret gör också bedömningen att 
det inte skulle kosta mer än 1–2 miljoner kronor 
att renovera den nuvarande skolbyggnaden,  
medan en ny skola beräknas kosta 124 miljoner. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-08-19

Burlövs kommun utlyser stipendier och priser

Få politikerbesök till företaget! 

Nu kan ditt företag få politikerbesök! 
Ta chansen att kommunicera direkt med 
kommunens politiker. Låt dem höra dina 
synpunkter och frågor! 

Boka in ett möte via Burlövs kommuns 
näringslivssamordnare:  
sara.cederlund@burlov.se

Hjälp oss 
att bli bättre! 

+ =

http://www.burlov.se/omradesmeny/kommunpolitik/paverka/tyckomburlov.4.25c563d812d26b1050e80002854.html
http://www.burlov.se/omradesmeny/kommunpolitik/paverka/klagomalshanteringforskolaochbarnomsorg.4.e08c2c01340de03fba80007598.html
http://www.burlov.se/omradesmeny/kommunpolitik/paverka/klagomalshanteringforskolaochbarnomsorg.4.e08c2c01340de03fba80007598.html
http://www.burlov.se/omradesmeny/kommunpolitik/paverka/eforslag.4.66fc8b6e13a213812eeb35.html
http://www.burlov.se/paverka
mailto:onnevik%40fafnerkonsult
mailto:kulturofritid%40burlov.se
http://www.burlov.se/kulturochfritid
mailto:samh%C3%A4llsbyggnad%40burlov.se
http://www.burlov.se/miljopris
http://www.burlov.se
http://www.burlov.se/omradesmeny/kommunpolitik/motenhandlingarochprotokoll/kallelserochprotokoll.4.11a328a6128d9ede0dc800014444.html
http://www.burlov.se/forelasning
mailto:sara.cederlund%40burlov.se
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Lördag  
på biblioteket!
Två lördagar under hösten har vi 
spännande arrangemang för barn  
och vuxna. 

Lördagen den 12 oktober
Vernissage kl. 13–16
Karin Arvidsson ställer ut målningar.

Sopdrakar & loppor  
– papperspyssel för barn kl 13–14 
Gör en krokodil, en hemlig låda eller en 
prasslande Flamencoklänning! Från 6 år. 

Flamenco på biblioteket! kl 14
Glad, stolt och färgsprakande dans-
föreställning med föreningen El-Planeta.

Ingen föranmälan, fri entré. 
Biblioteket bjuder på förfriskningar. 

Välkomna!

Språkcafé  
på Arlövs bibliotek!
Onsdagar kl. 15–16 
för dig som har svenska som 
andraspråk och vill öva upp 
din svenska
Biblioteket i Arlöv bjuder på fika 
och trevliga samtal på lätt svenska

Vi startar 4 september och  
avslutar 18 december.

Ur programmet:
• Bodil Jönsson om allt yngre äldre
• Agneta Ståhl, LTH, om boende och 

trafikmiljöer
• Mats Rosvall, SUS, om stroke

När: 9.30–ca 16.00
Var:  Församlingshemmet i Arlöv,  

Kyrkogatan 4
Program finns att hämta på  
församlingshemmet,  
Elisetorps dagcentral i Arlöv samt  
biblioteken i Arlöv och Åkarp

Kvällsföreläsning
om 

 –hälso- och sjukvårdslagen  
–nya föreskrifter om egenvård

Med Ninette Hansson, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) och 
kvalitetscontroller,Burlövs kommun

Sista anmälningsdag 4 oktober.

Kvällsförtäring: 20 kr/pers

När: 9 oktober kl: 17.00–19.00
Var: Elisetorps Dagcentral,  

Elisetorps vägen 11 C i Arlöv

Välkomna!! 

För anmälan och information kontakta 
Turid Reisdal, anhörigsamordnare 
0709 63 92 03 el. turid.hagg@burlov.se 

Informationsträff om 

Tryggheten i Burlöv
19/10 kl 10–13 

Hur kan vi tillsammans skapa trygghet i 
vår kommun? Diskutera med tjänstemän 
och politiker från Burlövs kommun,  
Polisen och Räddningstjänsten Syd. 

Se www.burlov.se för mer information.

Farligt Avfall-bilen 
kommer till Burlöv!
När: Den 15/10 kl 16.30–17.15 
Var: Burlövsbadets parkering

Farligt Avfall‑bilen är en specialutrustad  
bil med chaufför och kemist. 

Till Farligt Avfall-bilen kan du lämna farligt 
avfall inklusive mindre el- och  
elektronikprodukter från hushållet upp  
till en mikrovågsugns storlek. Avfallet  
lämnas kostnadsfritt.

Läs mer på www.sysav.se 

Senior &  
Anhörigdag

3 oktober 2013 
Leva livet länge  

– inte bara existera!

Välkommen! 

Vaccination 
mot säsongsinfluensa
Distriktssköterskemottagningen i 
Arlöv har öppen mottagning  
för influensavaccination  
13.30–16.00 dessa dagar: 

17, 21, 22 och 28 oktober 

För vaccinations bokning  
på vår filial i Åkarp  
ring 040-6234184 

Om du vill veta mer kring  
säsongsinfluensa, se  
Primärvårdens hemsida  
www.skane.se

Visste du...
att gamla bilder från Burlövs kommun 
nu finns sökbara i ett fotoarkiv.
Titta in på kommunarkivet.se/burlov

mailto:turid.hagg@burlov.se
http://www.burlov.se
http://www.sysav.se
http://www.skane.se
http://kommunarkivet.se/burlov
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