
Vårprogram
Burlövs kommun 2019

FEBRUARILOVSPROGRAM 
18-24 FEBRUARI

Massor av akti viteter för de lov-
lediga. Detaljerat program fi nns 
att  hämta på biblioteken i Arlöv 
och Åkarp eller på Möllegården 

kultur, eller i digital form på
www.burlov.se och på V-klass.

Lördag 2 februari
Familjelördag: Janni hitt ar hem 
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Detta är Burlövs kommuns vårprogram och här vill vi samla alla 
offentliga arrangemang i kommunen. Det är arrangemang för 
alla åldrar, av olika slag och på olika platser i kommunen. 
Om inte annat anges är det fri entré och ingen föranmälan.

Har du synpunkter på programmet?
Är det något du saknar?
Tveka inte att höra av dig!
Mycket nöje!

Jane Andersson, kultur- och fritidschef
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Onsdag 9 januari
Halvvägsträff för Vinterbokenläsare
Kom och bli inspirerad till vidare läsning!
Vi tipsar varandra om böcker och pratar om
läsning. För dig som redan är klar med häftet, har 
kommit halvvägs eller är nyfiken och kanske vill 
hoppa på. Häfte finns att hämta på biblioteken.
Föranmälan: 040-625 62 74 eller 
bibliotek.arlov@burlov.se

Arlövs bibliotek, kl 19.00
Arr: Biblioteken i Burlöv

JAN
UARI

Bild: Tommy Andersson

Tisdag 15 januari 
Beates bokfika
Ta med dig en bra bok så bjuder vi på fika medan 
vi pratar böcker.
Vi träffas följande tisdagar: 
15/1, 12/2, 12/3, 9/4.
När du har varit med tre gånger får du en bok.

Arlövs bibliotek, kl 10.00
Arr: Biblioteken i Burlöv  

Onsdag 16 januari 
Bokcafé ungdom-Arlöv
Kom och prata om böcker, få boktips och tipsa 
andra om dina favoritböcker. Vi bjuder på fika 
och en bok vid varje träff.
För alla mellan 12 och 16 år.
Under våren ses vi dessa onsdagar: 16/1, 13/2, 
13/3, 10/4, 15/5

Vårboskolans bibliotek, kl 15.00
Arr: Biblioteken i Burlöv och Vårboskolan
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Torsdag 17 januari  
Bokfika för mellanstadiet
Vi pratar böcker, tipsar varandra och fikar
tillsammans. Ta gärna med en eller flera 
favoritböcker att tipsa om. För dig som går på 
mellanstadiet.
Under våren ses vi följande torsdagar: 
17/1, 28/2, 28/3, 2/5

Åkarps bibliotek, kl 15.00
Arr: Biblioteken i Burlöv och Dalslundskolan

Lördag 19 januari
Släktforskningens dag
Lomma Burlöv släkt- och folklivsforskarförening 
hjälper dig i din släktforskning! Obligatorisk 
tidbokning (45 min) på tel 040-625 62 75 eller 
bibliotek.arlov@burlov.se

Arlövs bibliotek, kl 11.00-13.15
Arr: Lomma Burlöv släkt- och folklivsforskarförening 
och Biblioteken i Burlöv

Måndag 21 januari                                    
Bokcafé ungdom - Åkarp
Kom och prata om böcker, få boktips och tipsa 
andra om dina favoritböcker. Vi bjuder på fika 
och en bok vid varje träff.
För alla mellan 12 och 16 år.
Under våren ses vi dessa måndagar:
21/1, 4/3, 36/4, 3/5

Dalslundskolans bibliotek, kl 15.00
Arr: Biblioteken i Burlöv och Dalslundskolan
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28 januari-28 februari
Utställning: Det resande demokratilabbet 
”Jag är online nästan hela tiden” 
I Det resande demokratilabbet kliver du fysiskt in i 
den värld ungdomar vistas dagligen. Utställningen 
hjälper till att identifiera vanliga berättartekniker 
som döljer antidemokratiska och våldsbejakande 
innehåll. Den är utvecklad av och för ungdomar, 
och riktar sig främst till tonåringar, men är en 
viktig och lärorik upplevelse för alla.

Arlövs bibliotek, under bibliotekets öppettider

Torsdag 24 januari  
PROVA PÅ! Korgflätning-återbruk
Gör din egen väska eller korg av gamla mjölk eller
juiceförpackningar. Kursledare är Ann-Christin 
Larsson och Cecilia Gagge. Fortsättningskurser 
bestäms med kursdeltagarna vid kurstillfället.
Föranmälan senast 22 januari till 
kikki.korner-krakau@burlov.se 
Kursavgift 100 kr/tillfälle

Möllegården kultur, Verkstan, kl 18.00-21.00
Arr: Kultur i Burlöv

Söndag 27 januari
Förintelsens minnesdag
Programmet startar på Arlövs bibliotek och
avslutas i Arlövs kyrka.
Cirka kl 16.15: Föreläsning av och med Jan 
Scherman (gjort en uppmärksammad program-
serie om demokrati på SVT) 
Cirka kl 16.50: Fackeltåg från biblioteket till Arlövs 
Kyrka
Cirka kl 17.00: Tal och musik med bl.a. Louisa Lyne 
Trio och Kulturskolans elever
Arr: Burlövs kommun, Burlövs församling och ABF
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Tisdag 29 januari                                     
Bokcirkel – Kött och ben och 
vatten 
Kom och diskutera en roman! 
Vi erbjuder tre bokcirkeltillfällen 
i vår. Välj själv om du vill delta i 
en eller flera. Till denna träff har 
vi läst Kött och ben och vatten av 
Luiza Sauma. 
Föranmälan: 040-625 66 76 eller 
bibliotek.akarp@burlov.se

Åkarps bibliotek, kl 15.00–16.00
Arr: Biblioteken i Burlöv  

Torsdag 31 januari
Anna-Lena Bergelin och 
Jan Sigurd 
Sensuell, blodtryckssänkande 
show med standup och jazz. Med 
en ros bakom ena örat och en räv 
bakom andra framför de egna och 
andras sånger inspirerade av Chet 
Baker, Mose Allison och Monica 
Zetterlund. Däremellan filosoferar 
de med glimten i ögat. Entré: 80 
kronor betalas på plats, swish, kort 
eller kontant. OBS! Ej förbokning

Möllegården kultur, kl 19.00 
(kaféet serverar mat & kaffe från 
kl 17.30) 
Mat bokas via info@segersmat.se
Arr: Kultur i Burlöv
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Lördag 2 februari
Familjelördag: Janni hittar hem  
Följ med den hemlösa henkaraktären, hunden 
Janni, som söker sig en familj. På vägen möter vi 
tokroliga karaktärer som formas av bubblande 
musik, teater, illustrationer, rörelser och historier.

Möllegården kultur, kl 14.00

Måndag 4 februari
Försäljning av utgallrade tidskrifter

Åkarps bibliotek
Dags för den årliga försäljningen av äldre
nummer av Åkarps biblioteks tidskrifter. 
Välkommen att fynda! Börjar kl 08.30 och 
fortsätter i ca 4 veckor.

Arr: Biblioteken i Burlöv

Tisdag 5 februari
Filmklubb-The Florida Project 
Filmen följer sexåriga Moonees tillvaro på
budgethotellet The Magic Castle, där hon bor 
med sin mamma. Livet för de vuxna i området är 
ofta tufft men för infallsrika Moonee och hennes 
vänner är sommaren full av äventyr.
Tal: Engelska. Text: Svenska. Speltid: 2 tim., 7 min.

Arlövs bibliotek, kl 14.00
Arr: Biblioteken i Burlöv
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Torsdag den 7 februari       
Kulturtorsdag: Pontus och Maria!
Ni som missade Maria Sti lle och Pontus Stenkvist 
i november får nu en ny chans! De bjuder på skön 
stämsång och härliga låtar, allt från Johnny Cash 
ti ll Beyoncé.
OBS! Fri entré

Möllegården kultur, kl 19.00 
(kaféet serverar mat & kaff e från kl 17.30)

Måndag 11 februari  
Rytmiksagostund: Hunden Runds snöiga dag
Nyskrivna visor om snöfl ingor, pulkor och annat 
som hör vintern ti ll. En härlig rytmikstund som får 
upp värmen i frusna kroppar! Med rytmikpedagog 
Karin Holmström. För barn 1-4 år. Föranmälan: 
040-625 66 76 eller bibliotek.akarp@burlov.se 

Åkarps bibliotek, kl 09.30 eller 10.30
Arr: Biblioteken i Burlöv

Måndag 11 februari
Konsert med kulturskolans elever 
Elever från Burlövs kulturskola spelar.     

Arlövs bibliotek, kl 18.30
Arr: Burlövs kulturskola
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Tisdag 12 februari
Beates bokfika
Ta med dig en bra bok så bjuder vi på fika medan 
vi pratar böcker.
När du har varit med tre gånger får du en bok.

Arlövs bibliotek, kl 10.00
Arr: Biblioteken i Burlöv  

Onsdag 13 februari  
Bokcafé ungdom-Arlöv
Kom och prata om böcker, få boktips och tipsa 
andra om dina favoritböcker. Vi bjuder på fika 
och en bok vid varje träff. För alla mellan 12 och 
16 år.

Vårboskolans bibliotek, kl 15.00
Arr: Biblioteken i Burlöv och Vårboskolan

Torsdag 14 februari
Dalby Dragspelsklubb
Dalby Dragspelsklubb - klubben med drag i! 
Klubben, som är en orkester, men mer än drag-
spel, spelar valser och visor av Taube, cabaret-
musik av Jules Sulvain, tyska och amerikanska 
marscher, schlager, pop, romantik men kanske 
allra helst tango. OBS! Fri entré.

Möllegården kultur, kl 19.00 
(kaféet serverar mat & kaffe från kl 17.30)
Mat bokas via info@segersmat.se
Arr: Kultur i Burlöv
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FEBRUARILOVSPROGRAM
18-24 FEBRUARI

Massor av aktiviteter för de 
lovlediga. Detaljerat program finns 
att hämta på biblioteken i Arlöv och 
Åkarp eller på Möllegården kultur, 

eller i digital form på
www.burlov.se och på V-klass.FE

BR
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M Tisdag 19 februari

Öppet hus på Mötesplatsen
Kom och prova på!
Himmeli (halmslöjd) 10.00-11.30
Macramé          13.00-14.30
Scrap-booking          15.00-16.30
Street dance          15.00-16.30
Under februari pågår utställningen 
”Pang pang patriarkatet” där 12 
serietecknare har varsin bild. 

Mötesplatsen, Dalbyvägen 51, 
Arlöv
Arr: Mötesplatsen i samarbete med 
ABF Malmö/Lomma/Burlöv   

Tisdag 19 februari  
Workshop i datalogiskt tänkande 
Lär dig tänka som en programme-
rare med Johan Wendt författare 
till Curly Bracketböckerna. Kod och 
programspråk utgör spel-
reglerna i vårt moderna samhälle 
och grunden för att förstå dessa 
finns i datalogiskt tänkande. Förbe-
red dig för framtiden och lös kluriga 
problem under denna workshop!

Föranmälan: 
bibliotek.arlov@burlov.se eller 
040-625 62 74

Arlövs bibliotek, kl 11.00 
Åkarps bibliotek, kl 14.00
Arr: Biblioteken i Burlöv
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Tisdag 19 februari
Forskare berättar: Den yazidiska 
tragedin
Världen har upprörts av det 
besinningslösa våldet mot 
yazidierna i Irak. Svante Lundgren, 
forskare vid Lunds universitet, 
berättar om vilka yazidierna är, 
varför de drabbades så hårt av 
Islamiska Statens framfart.

Föranmälan:
bibliotek.arlov@burlov.se eller 
040-625 62 74
Arlövs bibliotek, kl 18.00
Arr: Biblioteken i Burlöv och 
Lunds universitet

Tisdag 20 februari                           
Filmvisning: Spider thieves 
I en kåkstad i Santiago lever tre 
tjejer under fattiga förhållanden. 
De drömmer om coola och tren-
diga saker som de ser på tv och i 
stadens köpcentrum. När de börjar 
bryta sig in i lägenheter genom att 
klättra på husfasader blir de snart 
kända som ”spindel- tjuvarna”. 
Ungdomsthriller, inspirerad av 
verkliga händelser, som på ett 
drabbande sätt skildrar frågor om 
social utsatthet, drömmar och 
klass. Film för unga, gratis inträde.

Arlövs bibliotek, kl 16.00 
Arr: Biblioteken i Burlöv

FORSKARE BERÄTTAR
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Kl 13.00-14.00    
Damborakonsert med Ali Yari
Musikern Ali Yari framför sina egna och 
traditionella låtar från Afghanistan på dambora.

Kl 11.00-13.00                    
Skrivarverkstad med Textverket
Kreativ skrivarworkshop med Gerda som är
utbildad skrivpedagog och bland annat har gått på 
Biskops-Arnös författarskola.
Det här är en workshop för dig som vill komma 
igång med att skriva eller som behöver ny inspira-
tion till ditt skrivande. Tillsammans gör vi skriv-
övningar som kan sätta igång fantasin och ge dig 
möjlighet att testa nya sätt att skriva på. 
Den här workshopen riktar sig mot dig som är 
mellan 14-25 år. Du behöver inte ha någon 
förkunskap eller särskild erfarenhet för att delta.
Föranmälan till: 040-625 62 74
bibliotek.arlov@burlov.se, eller direkt till
personal på biblioteket.

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

Kl 10.00
Försäljning av utgallrade 
tidskrifter
Fortsätter i ca 4 veckor.

Fri entré! 
Allt på Arlövs bibliotek 
Arr: Biblioteken i Burlöv

Lördag 23 februari
LÖRDAG PÅ 
BIBLIOTEKET
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LÖRDAG PÅ 
BIBLIOTEKET

Tisdag 26 februari                                   
Bokcirkel-Anaché    
Kom och diskutera en roman! Vi erbjuder tre 
bokcirkeltillfällen i vår. Välj själv om du vill delta i 
en eller flera. Till denna träff har vi läst Anaché av 
Maria Turtschaninoff. 
Föranmälan: 040-625 66 76 eller 
bibliotek.akarp@burlov.se

Åkarps bibliotek, kl 15.00-16.00
Arr: Biblioteken i Burlöv  

FEBRUARI

Torsdag 28 februari   
Bokfika för mellanstadiet 
Vi pratar böcker, tipsar varandra och fikar 
tillsammans. Ta gärna med en eller flera 
favoritböcker att tipsa om. För dig som går på 
mellanstadiet.
Under våren ses vi följande torsdagar: 
17/1, 28/2, 28/3, 2/5

Åkarps bibliotek, kl 15.00
Arr: Biblioteken i Burlöv och Dalslundskolan

Torsdag 28 februari
Kulturtorsdag: Gunnar Wetterberg 
Författaren Gunnar Wetterberg kommer att berätta 
ur sina böcker, om historiska gåtor och skrönor om 
märkliga kvinnor och män, sockerbetorna i Arlöv 
och det senaste århundradets väldiga ekonomiska 
framsteg, men också om varför skånskan låter som 
den gör.Entré: 80:-, betalas på plats, swish, kort 
eller kontant OBS! Ej förbokning.

Möllegården kultur, kl 19.00
(kaféet serverar mat & kaffe från kl. 17.30)
Mat bokas via info@segersmat.se 
Arr: Kultur i Burlöv
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Lördag 2 mars
Familjelördag: Korv och Jazz  
En svängig elgitarr, en rasslande tamburin och 
snurriga, busiga rörelser – multi-instrumentalis-
ten Andrea Ek Frisks jazziga folk- och världsmusik 
i kombination med dansaren Elin Waileths troll-
bindande upptäckar- och vägledarförmåga bjuder 
på en virvlande resa. Från 3 år. Biljetter 50 kr /
vuxen och 10 kr/barn, korv ingår i priset. 

Möllegården kultur, kl 14.00
Arr: Kultur i Burlöv och Unga Musik i Syd

M
AR

S

Måndag 4 mars
Humor, feminism och galenskap
Emmy Abrahamson är författare till bl.a. bäst-
säljaren ”Hur man förälskar sig i en man som bor i 
en buske”. Emmy Abrahamson bor på Österlen med 
man, två barn, en katt och väldigt många oinbjudna 
spindlar. Med en resa genom sitt eget författarskap 
kommer Emmy att prata om de ämnen hon brinner 
mest för: humor, feminism och galenskap.

Åkarps bibliotek, kl 19.00
Arr: Biblioteken i Burlöv 

Tisdag 5 mars
Filmklubb-Utan nåd   
Katjas liv förvandlas till en mardröm när hennes 
älskade mördas i ett terror dåd. En komplicerad 
och smärt sam process för att bearbeta sorgen tar 
sin början. I Kat jas sinne finns bara en enda tanke 
som ger henne något slags sinnesfrid - hämnd.
Tal: Tyska. Text: Svenska.
Speltid: 1 tim., 46 min.
Arlövs bibliotek, kl 14.00
Arr: Biblioteken i Burlöv
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Måndag 6 mars  
Bokcafé ungdom-Åkarp
Kom och prata om böcker, få boktips och tipsa 
andra om dina favoritböcker. Vi bjuder på fika 
och en bok vid varje träff. För alla mellan 12 och 
16 år.

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

Torsdag 7 mars       
Kulturtorsdag: Pete & Jim
Peter Dahlqvist och Jim Broström båda med lång 
erfarenhet som musikanter uppträder på 
begäran igen på Möllegården Kultur. Duon spelar 
kända och mindre kända låtar från 50-80-talets 
topplistor.OBS! Fri entré

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

Fredag 8 mars
Internationella Kvinno*dagen  
Den 8:e mars uppmärksammar vi den 
internationella kvinno*dagen.
Mer info affischeras och publiceras i sociala 
medier.

Arlövs bibliotek
Arr: Biblioteken i Burlöv

Torsdag 7 mars
KULTUR 

TORSDAG
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Söndag 10 mars
PROVA PÅ! Kalligrafi
Konstnären Susanne Persson lär dig kalligrafins 
grunder. Du får lära dag att skriva en hälsning.
Vi arbetar med stift, bläck och akvarell. Material 
kan köpas på plats av Susanne. Föranmälan 
senast 7 mars till kikki.korner-krakau@burlov.se
Kursavgift 200 kr

Möllegården kultur, Verkstan, kl 12.00-16.00
Arr: Kultur i Burlöv

Torsdag 10 mars
Kulturtorsdag: Mer info kommer se burlov.se

Möllegården kultur, kl 19.00 
(kaféet serverar mat & kaffe från kl 17.30)
Arr: Kultur i Burlöv

Tisdag 12 mars
Beates bokfika
Ta med dig en bra bok så bjuder vi på fika 
medan vi pratar böcker.
När du har varit med tre gånger får du en bok.

Arlövs bibliotek, kl. 10.00
Arr: Biblioteken i Burlöv  

Torsdag 10 mars
KULTUR 

TORSDAG
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Tisdag 12 mars  
Waggonfabriken i Arlöv
”Waggonfabriken” i Arlöv var i början av 1900-ta let 
en av Sveriges största tillverkare av järnvägs vagnar. 
Bengt-Åke Rudström och Torgny Wallin berättar om 
hur boken om Waggonfabriken kom till samt ger en 
kortfattad presentation av företagen. Föranmälan: 
bibliotek.arlov@burlov.se eller 040-625 62 74

Arlövs bibliotek, kl 18.00
Arr: ABF Burlöv och Biblioteken i Burlöv

Onsdag 13 mars  
Bokcafé ungdom-Arlöv
Kom och prata om böcker, få boktips och tipsa 
andra om dina favoritböcker. Vi bjuder på fika och 
en bok vid varje träff. För alla mellan 12 och 16 år.

Vårboskolans bibliotek, kl 15.00
Arr: Biblioteken i Burlöv och Vårboskolan

Onsdag 13 mars
Vinterboken-uppsamlingskväll      
Alla vinterbokenläsare som lämnat in ett häfte får 
nu möjlighet att träffas. Häften med alla
inlämnade boktips delas ut och alla får välja en 
bok som gåva. Häften och bok går även att hämta 
under ordinarie öppettider från och med 15 mars.
Föranmälan: 040-625 62 74 eller 
bibliotek.arlov@burlov.se

Arlövs bibliotek, kl 19.00
Arr: Biblioteken i Burlöv Bild: Tommy Andersson
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Torsdag 14 mars
Konsert med kulturskolans elever   
Elever från Burlövs kulturskola spelar.

Arlövs bibliotek, kl 18.30

Torsdag 14 mars
Kulturtorsdag: Mer info kommer se burlov.se

Möllegården kultur, kl 19.00 
(kaféet serverar mat & kaffe från kl. 17.30)
 Arr: Kultur i Burlöv

Söndag 17 mars
PROVA PÅ! Gör ditt eget Minialbum.
Under ledning av skickliga Karin Arntsen får du 
hjälp att skapa ditt album.
Material kan köpas på plats av Karin
Föranmälan senast 14 mars till
kikki.korner-krakau@burlov.se
Kursavgift 200 kr

Möllegården kultur, Verkstan, kl 12.00-16.00
Arr: Kultur i Burlöv

Torsdag 14 mars
KULTUR 

TORSDAG
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Torsdag 14 mars
Kulturtorsdag: Mer info kommer se burlov.se

Möllegården kultur, kl 19.00 
(kaféet serverar mat & kaff e från kl. 17.30)
 Arr: Kultur i Burlöv

Tisdag 19 mars    
Forskare berätt ar: Sti lla rum i det 
off entliga: en motreakti on på 
religiös pluralism?
Forskaren Ryszard Bobrowicz från 
Lunds universitet berätt ar om hur 
den ökade mångfalden i 
samhället resulterat i behov av 
sti lla rum på off entliga platser, där 
det ti digare funnits kapell. 
Föranmälan: 
bibliotek.akarp@burlov.se eller 
040-625 66 76

Åkarps bibliotek, kl 18.00
Arr: Biblioteken i Burlöv och Lunds 
universitet

Torsdag 21 mars  
Kom och lyssna ti ll två rikti ga 
giganter
The Story of The Beatles - levande 
Beatles-jukebox med Staff an 
Olander och David Myhr David 
Myhr är låtskrivare, arti st och en 
av landets ledande Beatlestolkare 
och konnässörer. Hör The Beatles 
historia berätt as av Staff an Olander 
som följt dem sedan 1960-talet och 
även arbetat åt dem genom åren.

Möllegården Kultur i Åkarp, 
kl 14.00-16.00 
Entré 150:- (Ingår kaff e/the samt 
smörgås) 
*kl 18.30-20.30 entré 100:-
*Mat bokas via info@segersmat.se   

M
ARS

FORSKARE BERÄTTAR

Arr: Kultur i Burlöv
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Torsdag 21 mars 
Världspoesidagen: filmvisning och spoken word 
performance
Vi visar dokumentären om Revolution Poetry.
Sedan start 2009 har de byggt upp en scen för rös-
ter som sällan ges utrymme i litteratursverige. De 
tog sina historier från Stockholms miljonprogram 
till finrummen. Efter filmen uppträder spoken 
wordartister.

Arlövs bibliotek, kl 17.00
Arr: Biblioteken i Burlöv  

M
AR

S

TORSDAG

Torsdag 28 mars   
Bokfika för mellanstadiet 
Vi pratar böcker, tipsar varandra och fikar
tillsammans. Ta gärna med en eller flera favorit-
böcker att tipsa om. För dig som går på 
mellanstadiet.
Under våren ses vi följande torsdagar: 
17/1, 28/2, 28/3, 2/5

Åkarps bibliotek, kl 15.00
Arr: Biblioteken i Burlöv och Dalslundskolan

Torsdag 28 mars       
Kulturtorsdag: Karaokekväll på Möllegården 
Kultur med DJ Maffe
Ta med dina kompisar och testa karaoke i vår 
discoglittrande glashall.
OBS! Fri entré

Möllegården kultur, kl 19.00 
(kaféet serverar mat och kaffe från kl 17.30)
Mat bokas via info@segersmat.se
Arr: Kultur i Burlöv
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Söndag 31 mars
Sticklingsbyte vid Kronetorps mölla
Kom till underbara Kronetorps mölla på sticklings- 
och fröbyte. Lyssna till levande musik och köp god 
fika på plats! Missa inte visningarna av Kronetorps 
mölla, en av Nordens största väderkvarnar!

Kronetorps mölla, Dalbyvägen 63, Arlöv, 
kl 11.00-14.00
Arr: Kulturföreningen MedVind. ABF och Burlövs
Mölleförening medverkar

Tisdag 2 april                                           
Bokcirkel-Pappaklausulen  
Kom och diskutera en roman! Vi erbjuder tre 
bokcirkeltillfällen i vår. Välj själv om du vill delta i 
en eller flera. Till denna träff har vi läst 
Pappaklausulen av Jonas Hassen Khemiri. 
Föranmälan: 040-625 66 76 eller 
bibliotek.akarp@burlov.se

Åkarps bibliotek, kl 15.00–16.00
Arr: Biblioteken i Burlöv  

Måndag 1 april  
Bokcafé ungdom-Åkarp
Kom och prata om böcker, få boktips och tipsa 
andra om dina favoritböcker. Vi bjuder på fika 
och en bok vid varje träff. För alla mellan 12 och 
16 år.

Dalslundskolans bibliotek, kl 15.00
Arr: Biblioteken i Burlöv och Dalslundskolan
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Torsdag 4 april
Kulturtorsdag: Mer info kommer se burlov.se

Möllegården kultur, kl 19.00 
(kaféet serverar mat & kaffe från kl 17.30)
 Arr: Kultur i Burlöv

Lördag 6 april
Klädbytardagen
Naturskyddsföreningen anordnar sin årliga natio-
nella klädbytardag och Möllegården kultur hänger 
på. Ta med max tio plagg(hela och rena), lämna 
in och byt till dig lika många. Även skor, skärp och 
väskor. Både barn och vuxenkläder välkomnas! De 
plagg som inte väljs skänks till Erikshjälpen i Åkarp.

Möllegården kultur, kl 12.00-16.00
Arr: Naturskyddsföreningen och Kultur i Burlöv

Söndag 7 april
PROVA PÅ! Nunotovning
En teknik då man med såpa och vatten tovar ull 
med tunt tyg. Kursledare Arja Niemi. Material kan 
köpas av kursledaren. Föranmälan senast 4 april 
till kikki.korner-krakau@burlov.se
Kostnad 125 kr

Möllegården kultur, Verkstan, kl 11.00-16.00
Arr: Kultur i Burlöv

Torsdag 4 april
KULTUR 

TORSDAG
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APRIL

Torsdag 4 april
Kulturtorsdag: Mer info kommer se burlov.se

Möllegården kultur, kl 19.00 
(kaféet serverar mat & kaffe från kl 17.30)
 Arr: Kultur i Burlöv

Tisdag 9 april
Beates bokfika
Ta med dig en bra bok så bjuder vi på fika medan 
vi pratar böcker.
När du har varit med tre gånger får du en bok.

Arlövs bibliotek, kl 10.00
Arr: Biblioteken i Burlöv  

Tisdag 9 april
Filmklubb-Borg  
En berättelse om en svensk ikons stora genom-
brott. Filmen skildrar åren då Björn Borg gjorde 
resan från Södertälje till tennisens världselit och 
den giganternas kamp som han utkämpade i 
mötet med den amerikanska supertalangen John 
McEnroe.  Tal: Svenska. Text: Svenska.
Speltid: 1 tim, 43 min.

Arlövs bibliotek, kl 14.00
Arr: Biblioteken i Burlöv

Onsdag 10 april  
Bokcafé ungdom-Arlöv
Kom och prata om böcker, få boktips och tipsa 
andra om dina favoritböcker. Vi bjuder på fika och 
en bok vid varje träff. För alla mellan 12 och 16 år.

Vårboskolans bibliotek, kl 15.00
Arr: Biblioteken i Burlöv och Vårboskolan
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Torsdag 11 april
Kulturtorsdag: Mer info kommer se burlov.se

Möllegården kultur, kl 19.00 
(kaféet serverar mat & kaffe från kl. 17.30)
Arr: Kultur i Burlöv

Torsdag 11 april 
Öppet hus på kulturskolan 
Prova på dans!
Kl 16.50 Barndans 4-5år
Kl 17.30 Dansmix 6-9år
Kl 18.05 Dansmix 10-15år
Kl 18.40 Balett 9-13år
Kl 19.15 Street 12-15år
Kl 18.30-20.00 Prova på instrument, sång, 
bild&form och teater!

Lördag 13 april
Familjelördag: Korv och Jazz 
Hallå? Hallå? Hallå? Hallå låda? Vad finns i l
ådorna? Jo - en leksakshund och en leksaksapa! 
En dag börjar de leva och ger sig ut på en 
musikalisk upptäcktsresa bland lådor och frukter. 
Barnen får delta i detta jazziga rytmikäventyr. Låt 
oss spela på frukter och annat spännande som 
hittas i lådorna! Från 3 år. Biljetter 50 kr /vuxen 
och 10 kr/barn, korv ingår i priset. 

Möllegården Kultur, kl 14.00
Arr: Kultur i Burlöv och Unga Musik i Syd

AP
RI
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Torsdag 11 april
KULTUR 

TORSDAG
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Torsdag 11 april
Kulturtorsdag: Mer info kommer se burlov.se

Möllegården kultur, kl 19.00 
(kaféet serverar mat & kaffe från kl. 17.30)
Arr: Kultur i Burlöv

APRIL

Lördag 13 april
LÖRDAG PÅ 
BIBLIOTEKET

Kl 11.00 
Barnfilm Sagoland
Fantasifullt och filosofiskt för de minsta med de 
tre filmerna Månulvarna, Roboten och Valen och 
Sigrid och Natten. Filmerna avhandlar stora
känslor och etiska dilemman – sorg och
försoning, att osjälviskt rädda djur och natur, 
utsätta sig för vatten fast man är en robot och att 
längta bort och kanske hitta hem på kuppen. 
Ålder: 2-5 år. Inträdet är gratis. Ingen föranmälan 
krävs.

Kl 11.00-13.00 
Hemmaodling av microgreens
Microgreens är miniatyrplantor av kryddväxter 
och grönsaker. Till skillnad från groddar så äter 
man inte rötterna utan själva plantan av den 
späda växten. Det finns många fördelar med att 
äta och odla microgreens. De innehåller höga 
koncentrationer av vitaminer och antioxidanter 
och är enkelt att odla i hemmet. På denna 
workshop får ni lära er mer om microgreens samt 
olika tekniker för att odla dessa delikatesser på 
egen hand. Workshopen presenteras av Göran 
från Vegostan urban farming Malmö, som är 
stadsbonde och producerar och levererar 
grönsaker till både privatpersoner och 
restauranger i Malmö.

Kl 11.00-13.00 
Fröbyte   
Har du alldeles för många frön av någon sort eller 
önskar du dig frön till fler sorters blommor och 
grönsaker? Ta med dig dina fröpåsar och byt med 
andra odlingsentusiaster!

Fri entré! 
Allt på Arlövs bibliotek
Arr: Biblioteken i Burlöv
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Måndag 15 april 
Juristjouren   
Grati s juridisk informati on inom olika områden 
(dock ej skatt eplanering, deklarati oner, 
spekulati oner och liknande) av juridikstudenter. 
Boka en ti d på: 040-625 62 74 eller 
bibliotek.arlov@burlov.se

Arlövs bibliotek, kl 14.00-16.00
Arr: biblioteken i Burlöv och Juristjouren i Lund

AP
RI

L

Torsdag 18 april  
Påskstök på Möllegården kultur
På skärtorsdagen är alla påskkärringar och påsk-
gubbar hjärtligt välkomna att  påskstöka med oss 
på Möllegården kultur! Ute i trädgården leker vi 
ägglekar och klär påskris. Dagen ti ll ära bygger vi 
en liten fotoateljé där barnen kan fotograferas 
fl ygande på kvasten mot Blåkulla. Fika fi nns att  
köpa.

Möllegården kultur, kl 15.00
Arr: Kultur i Burlöv

Söndag 21 april och måndag 22 april
Kronetorps vårsalong
Besök “Kronetorps vårsalong” och upplev och njut 
av en helt unik konstupplevelse när Burlövsbor 
ställer ut sin konst inne i Kronetorps mölla. Lyssna 
ti ll levande musik och köp god fi ka på plats! Delta i 
konstlott eriet!

Kronetorps mölla, Dalbyvägen 63, Arlöv, 
kl 13.00-16.00
Arr: Kulturföreningen MedVind och Burlövs 
Mölleförening. ABF medverkar.
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APRIL

Tisdag 23 april  
Världsbokdagen           
Biblioteket uppmärksammar världsbokdagen! 
Förskolorna i Burlöv ställer ut sina verk och vuxna 
studenter med bakgrund i olika delar av världen 
presenterar sina minnesvärda läsupplevelser på 
sina modersmål och på svenska. 

Barnfilm: På jorden och uppe i det blå   
Vi visar filmfestivalen BUFF:s kortfilmspaket som 
bland annat handlar om moln, vargar och en liten 
man som bor i en väska. Speltid: 35 min. 
Ålder: 3-6 år

Arlövs bibliotek, kl 10.00
Arr: Biblioteken i Burlöv, förskolor och Burlövs
vuxenutbildning

Torsdag 25 april 
Barnfilm: På jorden och uppe i det blå   
Vi visar filmfestivalen BUFF:s kortfilmspaket som 
bland annat handlar om moln, vargar och en liten 
man som bor i en väska. Speltid: 35 min. 
Ålder: 3-6 år
Föranmälan för grupper: bibliotek.akarp@burlov.se 
eller 040-625 66 76

Åkarps bibliotek, kl 10.00
Arr: Biblioteken i Burlöv
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Torsdag 2 maj
Bokfika för mellanstadiet
Vi pratar böcker, tipsar
varandra och fikar tillsammans. 
Ta gärna med en eller flera 
favoritböcker att tipsa om. För dig 
som går på mellanstadiet.
Under våren ses vi följande torsdagar: 
17/1, 28/2, 28/3, 2/5

Åkarps bibliotek, kl 15.00
Arr: Biblioteken i Burlöv och Dalslundskolan

Måndag 30 april
Valborgsmässofirande 

i Burlövs Kommun
Mer info se burlov.se 

under våren

Lennart Hellsing 100 år
6 maj-18 maj 
Biblioteken i Arlöv och Åkarp firar att Lennart 
Hellsing skulle fyllt 100 år! 
Delta i teckningstävling, sagostund, tipsrunda 
eller låna någon av de över 100 barnböcker som 
Lennart Hellsing skrev.

Arlövs och Åkarps bibliotek 
Arr: Biblioteken i Burlöv

Tisdag 7 maj 
Författarbesök: Jens Liljestrand om Wilhelm 
Moberg
Jens Liljestrand blev Augustprisnominerad förra 
året. Mattias Torstensson driver forumet Arbetar-
litteratur. Under en podd inspelning samtalar han 
med Jens Liljestrand om Vilhelm Mobergs liv och 
verk. Föranmälan: bibliotek.arlov@burlov.se eller 
040-625 62 74. Fri entré.

Arlövs bibliotek, kl 18.00
Arr: ABF Burlöv och biblioteken i BurlövBild: Fredrik Hjerling
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Måndag 30 april
Valborgsmässofirande 

i Burlövs Kommun
Mer info se burlov.se 

under våren

Måndag 6 maj 
Bokcafé ungdom-Åkarp
Kom och prata om böcker, få boktips och tipsa 
andra om dina favoritböcker. Vi bjuder på fika 
och en bok vid varje träff. För alla mellan 12 och 
16 år.

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

Fredag 10 maj
Fredagskafé: Krogknegares sånger
Nu har Vissångaren Stina Künstlicher och
författaren Henrik Johansson gjort en gemensam 
föreställning där de blandar berättelser och musik. 
Tillsammans har de jobbat 25 år vid bardisken och i 
restaurangköket.  Det blir skratt och igenkänning från 
den skitiga och fantastiska restaurangbranschen.

Mötesplatsen, Dalbyvägen 51, Arlöv, kl 13.00-15.00
Arr: Mötesplatsen i samarbete med ABF Malmö/Lomma/
Burlöv   

Lördag 11 maj   
Kalas Alfons Åberg!  
Barnteater med Sagofén Isadora, efter Gunilla 
Bergströms älskade barnboksklassiker. 
Passar för barn mellan 3-5 år.
Föranmälan: 040-625 66 76 eller 
bibliotek.akarp@burlov.se

Åkarps bibliotek, kl 10.00
Arr: Åkarps bibliotek
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Onsdag 15 maj   
Bokcafé ungdom-Arlöv
Kom och prata om böcker, få boktips och tipsa 
andra om dina favoritböcker. Vi bjuder på fika 
och en bok vid varje träff. För alla mellan 12 och 
16 år.

Vårboskolans bibliotek, kl 15.00
Arr: Biblioteken i Burlöv och Vårboskolan

Onsdag 15 maj-tisdag 21 maj
Kulturskolans kulturfestivalvecka
Blåsorkestrar, rock- och popband, dans, solister, 
ensembler, körer, utställningar, barnföreställning 
och teater, stipendieutdelning ur Burlövs konst-
förenings stipendiefond och mycket mer!

Onsdag 15 maj kl 18.30 Arlövs teater
Torsdag 16 maj kl 18.30 Arlövs församlingshem
Fredag 17 maj kl 18.30 Arlövs teater
Lördag 18 maj kl 11.00-11.30 Arlövs bibliotek

Onsdag 15 maj
Sommarläslusta    
Bibliotekspersonalen berättar om böcker de läst 
och tyckt om. Vill du ha lite inspiration till
sommarens läsning? Kom och lyssna på våra
personliga boktips! Äppelkaka med vaniljsås
serveras i pausen. Föranmälan: 040-625 62 74 
eller bibliotek.arlov@burlov.se

Arlövs bibliotek, kl 19.00
Arr: Arlövs bibliotek och ABF
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Måndag 20 maj-tisdag 21 maj 
Barnteater: En soptippshistoria
Dockan och Nallen bor på en soptipp, och där 
händer och fötter det saker kan ni tro! Välkomna 
till ett färgsprakande äventyr för de yngsta av och 
med Burlövs kulturpedagoger.
Från 3 år. Föranmälan: bibliotek.arlov@burlov.se 
eller 040-625 62 74

Måndag 20 maj, kl 18.30 Arlövs teater
Tisdag 21 maj, kl 18.30 Arlövs teater

Torsdag 16 maj                             
Stora bokbytardagen
Vill du rensa bokhyllan från böcker som bara står 
och dammar? Är du sugen på att få med dig några 
nya böcker hem? Trotsa konsumtionshetsen, ta 
med dig en bok eller flera och kom till ditt 
bibliotek för en trevlig bytes-stund!

Arlövs bibliotek, kl 10.00-19.00
Åkarps bibliotek, kl 08.30-19.00
Arr: Biblioteken i Burlöv

Lördagen 18 maj  
Barnteater: En soptippshistoria
Välkomna till ett färgsprakande äventyr för de 
yngsta av och med Burlövs kulturpedagoger.
Från 3 år. Föranmälan: bibliotek.arlov@burlov.se 
eller 040-625 62 74

Kl 10.30, Vernissage av ”Konst eller Skräp” - en 
utställning med Burlövs kulturskolas Bild & 
Form elever. Arlövs bibliotek, kl 11.00
Arr: Biblioteken i Burlöv
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Lördag 25 maj                              
Geek Pride day
Denna dag vill vi fira alla oss underbara nördar 
och allt en kan nörda ner sig i. Ta med dig något 
nördigt, klä dig nördigt och kom till ditt nördiga 
bibliotek. Program för dagen publiceras i sociala 
medier när det närmar sig. Håll utkik!
#nördigt

Arlövs bibliotek, kl 11.00-14.00
Arr: Biblioteken i Burlöv

M
AJ

Måndag 3 juni 
Bokcafé ungdom - Åkarp
Kom och prata om böcker, få boktips och tipsa 
andra om dina favoritböcker. Vi bjuder på fika 
och en bok vid varje träff. För alla mellan 12 och 
16 år.

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

Sagostunder på Arlövs bibliotek   
I vår har vi tre olika sagostunder med olika 
teman, så samma grupp kan boka in sig vid tre 
olika tillfällen. 
Vecka 3, 4, 5, 6, 7 sagostund Grön
Vecka 8, 9, 10, 11, 12, sagostund Röd
Vecka 13, 14, 16, 17, 18 sagostund Svart
Torsdagar, kl 10.00 
Från 3 år. Föranmälan: 040-625 62 74.

Arr: Biblioteken i Burlöv
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Sagostunder på Åkarps bibliotek  
Sagostunderna startar den 15 januari och pågår 
t.o.m. den 7 maj.
Från 3 år 
Måndagar, kl 09.30 
Föranmälan för grupper: 040-625 66 76 eller 
bibliotek.akarp@burlov.se 

Arr: Biblioteken i Burlöv
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Torget
Gömman
29 januari-25 augusti
En tidsresa tillbaka till den tid då bönderna 
kom in till staden för att sälja sina varor på 
marknaden. Här kan barnen klä ut sig till 
torggubbar eller madammer och delta i 
torghandeln. 
Den 29 januari öppnar vår omtyckta 
lekutställning på nytt!

Charlotte Weibull - Sveriges enda 
folklivskonstnär
Weibullrummet
Permanent utställning
Vad är en folklivskonstnär och vem var
Charlotte Weibull egentligen? En utställning om 
ett unikt entreprenörskap, om kvinnors kraft och 
hur man bygger upp en samling i en föränderlig 
värld.
Se utvalda föremål från hennes skattkammare 
och utforska hennes arkiv.
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Vill du uppträda under någon av
Kulturtorsdagarna på Möllegården kultur?
Har du något du vill berätta om eller kanske du 
vill spela och sjunga.
I vår har vi lämnat öppet ett antal torsdagar för 
dig/er.
Tveka inte – hör av dig till: jim.brostrom@burlov.se
040-625 63 72

Handarbetskafé
Vi träffas, trivs och inspireras av varandra. Här 
kan du få hjälp och tips eller kanske prova på 
något nytt. Handledare är Ann-Margret Sang och 
Kikki Körner. Ta med ditt egna material eller köp 
något i butiken.
Tisdagar ojämn vecka. Start 29/1, 12/2, 26/2, 
12/3, 26/3, 23/4, 7/5 och 21/5.
Info: kikki.korner-krakau@burlov.se

Möllegården kultur, butiken, kl 15.00-19.00 
Drop in!

Måleriträff
Varje tisdag med start den 15 januari! 
Akryl, akvarell, screentryck med mera. 
Handledare: Annlouise Lindberg. 
Ta med eget material eller köp på plats!
Info: annlouise.lindberg@burlov.se

Möllegården kultur, Verkstan, kl 18-21. Drop-in!
Arr: Kultur i Burlöv

KULTUR 
TORSDAG

M
Ö

LL
EG

ÅR
DE

N
 K

U
LT

U
R



35

Välkommen till öppen kreativ verkstad på 
Möllegården kultur i Åkarp! 
På vardagarna dukas det fram någon form av 
enklare hantverksaktivitet, olika varje dag. Filttov-
ning, potatistryck och akvarellmålning är några 
exempel. Kom och prova, ta en kopp kaffe och 
umgås! För de små i sällskapet ordnar vi en liten 
barnhörna och det finns alltid penna och papper.

Möllegården kultur, Verkstan, tisdag-torsdag, 
kl 13.00-15.00
Arr: Kultur i Burlöv

Slöjdklubben   
Du som är mellan 7 och 13 år får här utforska 
slöjdens spännande verktyg, material och 
metoder. Handledare: Ulrika Kretz. Kostnad: 
700 kr för 10 ggr/termin. Föranmälan via ABF:s 
hemsida:  www.abf.se/skane/malmo senast 17 
januari. Start torsdag 31 januari. 

Möllegården kultur, Verkstan, 
Torsdagar kl 16.30-18.45
Arr: Kultur i Burlöv och ABF Burlöv

Slöjdklubben för familj 
Nu är det möjligt att ta med familjen på Slöjd-
klubb! Ni jobbar med en specialutbildad handle-
dare och fokus ligger på hårdslöjd. Ålder från 6 år.
Handledare: Ulrika Kretz. Kostnad: 600 kr för 
vuxen, 400 kr för barn. 5 ggr v. 17-21
Föranmälan via ABF:s hemsida  www.abf.se/
skane/malmo senast den 11 april.  
Start torsdag den 25 april. 

Möllegården kultur, Verkstan, 
Torsdagar, kl 16.30-18.45
Arr: Kultur i Burlöv och ABF Burlöv
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Språkcafé på Arlövs bibliotek!
För alla som vill umgås och göra nya bekantskaper.

Onsdagar kl 14.30-16.00; 9 januari-5 juni.
Att umgås är det bästa sättet att öva på språk och 
träffa nya vänner. Alla är välkomna till Arlövs 
bibliotek för att fika och prata på lätt svenska. 
Gratis och ingen föranmälan.
Vi bjuder på fika! Mer information: 040-625 62 74

Bokcirkel på Arlövs bibliotek –
lättläst litteratur  
Tisdagar kl 14.30-15.30; 22 januari-21 maj

Vill du öva på svenska genom att läsa?
Varje tisdag träffas vi och samtalar om en lättläst 
bok som vi har bestämt i förväg. Vi pratar både 
om bokens innehåll och bokens språk. Gratis och 
ingen föranmälan.

Vi bjuder på fika! Mer information: 040-625 62 74

Hjälp vid datorn/paddan/mobilen
Du kan få en timmes gratis hjälp att lära dig 
olika saker på datorn, paddan eller mobilen. Det 
kan gälla att fylla i blanketter, skriva CV, lära dig 
epost, facebook, instagram, släktforskning, ladda 
ner e-böcker, lyssna på talböcker eller annat. 

Arlövs bibliotek
040-625 62 74 eller bibliotek.arlov@burlov.se

Åkarps bibliotek
040-625 66 76 eller bibliotek.akarp@burlov.se
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Läxhjälp för vuxna och familjer 
på Arlövs bibliotek
Måndagar kl 17.00-19.00
28 januari-3 juni   

Vill du stötta dina barn i deras 
läxläsning? Eller behöver du hjälp 
med dina egna läxor?
På Arlövs bibliotek har du möjlig-
het att få stöd i ABF:s föräldra-
grupp! Vi lär oss om studieteknik 
och hjälper varandra. Gratis och 
ingen föranmälan. 

Arr: ABF Malmö, Lomma, Burlöv och 
Biblioteken i Burlöv

Bibliotekets filmklubb
För att gå på bibliotekets 
filmvisningar behöver du vara 
med i bibliotekets filmklubb. 
Detta gäller både barn och vuxna. 
Medlemskort hämtas på Arlövs 
bibliotek och är gratis.
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Babysim

Start vecka 3-12  15/1-19/3 
Uppehåll 19 Februari

Babysim handlar om glädje, lek
och trygghet samt ge barnet
vatt envana.
Babysim innebär också ett  nära
umgänge och en trevlig stund
ti llsammans med andra barn och
föräldrar.

Vatt entemperatur 34 grader!

Tisdagar

11.45-12.15 Fortsätt ning
12.30-13.00 Nybörjare

Babyns ålder 3 - 24 mån
Babyns vikt Minst 4 kg
Kursti llfällen  9 gånger á 30 min
Kostnad 900 kr

Anmälan och betalning i recepti onen.
Begränsat antal platser.
Observera att  plats erhålles först eft er
betalning.

www.burlov.se/bad

Tel 040-625 61 84
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Tisdagar

11.45-12.15 Fortsätt ning
12.30-13.00 Nybörjare

Babyns ålder 3 - 24 mån
Babyns vikt Minst 4 kg
Kursti llfällen  9 gånger á 30 min
Kostnad 900 kr

Anmälan och betalning i recepti onen.
Begränsat antal platser.
Observera att  plats erhålles först eft er
betalning.

Cirkelgym 
Ett  Styrketräningspass där du tränar med 
maskiner och redskap på en individuell nivå 
fast i grupp

Fredagar kl 11.15
Terminstart 18 Januari        
Terminavslut 17 Maj
Uppehåll 19 April

Du som har årskort betalar endast 50kr/pass 
(ord. pris 75 kr)

Föranmälan ti ll alla pass krävs
Tel: 040-625 61 84

Aqua-Fun
Ett  klassiskt vatt engympapass i den
grunda delen av den stora bassängen

Måndagar kl 18.00
Terminstart 14 Januari
Terminavslut 13 Maj
Uppehåll 18 Februari och 22 April

Onsdagar kl 11.00
Terminstart 16 Januari
Terminavslut 15 Maj
Uppehåll 20 Februari och 24 April    Aqua Belt 

Ett  djupvatt enspass med wetbelt

Torsdagar kl 18.00
Terminstart 17 Januari          
Terminavslut 16 Maj
Uppehåll 21 Februari och 25 AprilTräning
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Kultur i Burlöv Möllegården kultur
040-625 63 70

Ti-to                       12.00 - 16.00
Kulturtorsdagar  12.00 - 21.00 
Lö-sö                     12.00 - 16.00
Måndagar och fredagar stängt

www.burlov.se/mollegardenkultur
www.facebook.com/mollegardenkultur

ÖPPETTIDER OCH KONTAKTUPPGIFTER

Biblioteken i Burlöv
Arlöv
040-625 62 74/78
E-post: bibliotek.arlov@burlov.se

Må-To     10.00 - 19.00
Fr             10.00 - 17.00 
Lö            10.00 - 14.00

Åkarp
040-625 66 76
E-post: bibliotek.akarp@burlov.se

Må 
To   

08.30 - 19.00
08.30 - 19.00

www.burlov.se/bibliotek    www.facebook.com/bibliotekeniburlov

Meröppet varje dag hela året 07.00-22.00

Ungdomsgruppen
Tel: 040-625 63 84
E-post: ungdomsgruppen@burlov.se
Akti vitetsgårdarnas öppetti  der (för dig från åk 7 och ti ll det år du fyller 18 år)

 htt ps://www.burlov.se/ungdomsgruppen
htt ps://www.facebook.com/
Ungdomsgruppen.burlov
Instagram; ungdomsgruppenburlov

Burlövsbadet
040-625 61 84
E-post:burlovs.badet@burlov.se

Må
Ti
On
To
(OBS! Åldergräns 18 år e. kl 19.00 på torsdagar)

Fr
Lö-Sö
www.burlov.se/bad
www.facebook.com/Burlövsbadet

06.15 - 08.00, 10.00 - 19.00
10.00 - 19.00

06.15 - 08.00, 10.00 - 19.00
10.00 - 20.00

11.00 - 17.00
10.00 - 15.00


