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Framtiden
börjar idag!

EN TIDNING FR ÅN BURLÖV CENTER , KRONETORP PARK OCH BURLÖVS KOMMUN
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URLÖV BYGG ER OM BURLÖVS KOMMUN

E 
fter många års planering 
har Trafikverkets stora pro-
jekt, Lund-Arlöv, fyra spår, 
äntligen tagit sin början. 
Fyra spår kommer att un-

derlätta resandet mellan Lund och Malmö. 
Det är välbehövligt och efterlängtat för 
Burlöv. Men framför oss har vi en byggtid 
som kommer vara utmanande. Vårt tålamod 
kommer att prövas flera gånger. Men efteråt 
kommer vi i Burlöv att kunna skörda fruk-
terna av alla vedermödor.

– Vi får en ny pendeltågstation vid Bur-
löv Center. För oss som bor i Burlöv idag är 
det lätt att inse hur praktiskt vi kommer att 
få det med täta avgångar till Malmö och Kö-
penhamn i söder och städer som Lund och 
Helsingborg i norr. Vårt geografiska läge 
har alltid varit en fördel, med Lund-Arlöv, 
fyra spår, blir vårt läge ännu mer attraktivt 
menar Katja Larsson, kommunstyrelsens 
ordförande i Burlöv. 

Även för näringslivet ser vi flera po-
sitiva effekter; läge samt välfungerande 

logistik och kollektivtrafik är nyckelfak-
torer för framgångsrika företag. Katja 
Larsson vill också framhålla att i en li-
ten kommun är det lätt att ta kontakt med 
politiker och beslutsfattare. Servicen från 
kommunen ska upplevas nära och till-
gänglig. 

G U LD L ÄG E I  B U R LÖV

Vi vill ge fler möjlighet att bo och leva i 
Burlöv. För kommunen gäller det därför att 
fortsatt satsa på att ta emot tillströmning av 
nya invånare och företag. Många besöka-
re från andra kommuner väljer redan idag 
Burlöv Center för det fördelaktiga läget. Vi 
är nära. Från kommunens sida är givetvis 
våra ambitioner för framtiden att utveckla 
närområdet kring den nya pendeltågstatio-
nen och Burlöv Center. 

– Ett attraktivt nav för handel, nya kon-
tor och bostäder liksom ett nytt kommunalt 
badhus gör att vi får en fantastiskt fin mil-
jö för framtidens Burlövsbor och besökare 
från andra kommuner. 

2 3

I Burlöv är vi mitt i en historisk tid, stadsbilden kommer 
att utvecklas enormt. Kommunstyrelsens ordförande 
Katja Larsson gläds åt framgångarna och utvecklingen 
för Burlöv.

Framtiden 
är äntligen 
här!

N adja och Love stiger av tåget på 
Burlöv C. Från perrongen ser de 
ut över stationstorget. Det är sen 

eftermiddag. På stationstorget samlas grup-
per av människor på de olika små platserna 
som ligger på olika nivåer längs vägen från 
stationsentrén. Några väntar på besökare 
från Köpenhamn, de ska nog äta tillsam-
mans på den kända restaurangens uteserve-
ring på torget framför Burlöv Center. Andra 
möts av en tillfällighet och växlar några ord 
på vägen. Här ser folk ut att trivas, Nadja 
och Love är redan nöjda. De är på väg att 
titta på sin första gemensamma bostad. Den 
ligger vid parken nära skolan och badhuset, 
med de fina omgivningarna hoppas de kun-
na leva ett gott liv. De går förväntansfulla 
mot sin nya tilltänkta adress.

K R O N E TO R P S TA D E N

I Burlövs nya stadsdel är det nära till allt. 
Den innehåller cirka 4 000 nya lägenheter, 
förskolor, skola, badhus, parker och gator. 
Utbyggnaden har gjorts hållbart, ur ekolo-
gisk, ekonomisk och social synpunkt, vilket 
är självklart för Nadja och Love. I kvarteren 
varierar husen mellan 3 till 7 våningar. När-
mast stationen är några hus ännu högre. 

Burlövs siluett, som tidigare karaktäri-
serades av kyrkan och de höga husen i Eli-
setorp och Svenshög har förändrats. Nadja 
och Love byter några ord med människor 
som har bott i området ända sedan de första 
husen var färdiga sommaren 2017. De får 
än en gång höra att stadsdelen har välfung-
erande kollektivtrafik. 

Gator och platser är trygga för barn 
med fina gång- och cykelbanor. Bilarna står 
mest i P-hus. Parker och grönområden le-
der dagvatten i öppna diken till en damm 
intill järnvägen, det porlar och grönskar. 
Människor bor nära varandra, det gör de 
sköna grönstråken och de allmänna platser-
na extra viktiga. 

Här finns förutsättningar för avkopp-
ling, träning, odling, lek och möten med 
andra människor. Det är lätt att handla och 
fixa saker, alla vardagsbehov finns inom 
området samtidigt som järnvägen ger till-
gänglighet till ett stort omland med allt som 
händer där. 

B U R LÖV C

Sedan stationen öppnade med fyra spår 
2024 stannar både Pågatåg och Öresunds-
tåg här. Parkeringshuset är välfyllt och med 
bussar från Lomma och Staffanstorp går 
det även lätt att nå tågen och Burlöv C utan 
egen bil. Boende i Arlöv och Kronetorpsta-
den går eller cyklar mest till stationen. 

Ny stadsbebyggelse har växt fram intill 
spåren och på delar av Burlöv Centers gam-
la parkering. Två nya torg mellan stationen 
och köpcentret har olika karaktär. Det ena 
är grönt och sluttar ner mot tunneln varifrån 

Det nya livet 
Häng med Nadja och Love på en resa in i framtiden.

F Ö R S KO L A O C H S KO L A I  F R A M K A N T

Redan för några år sedan, när vi insåg vilka 
fantastiska möjligheter vi kommer att få i 
Burlöv med Lund-Arlöv, fyra spår, bestäm-
de vi oss för att göra en rejäl satsning på 
förskola och skola. Med tio förskolor i kom-
munen med god personaltäthet tar vi väl 
hand om de minsta. 

I skolan arbetar vi mycket med digi-
tala lärmiljöer för våra elever och skapar 
ett gott klimat för lärande och utveckling 
i skolan. Våra satsningar har gett resultat. 
Vi har blivit allt bättre i nationella jämfö-
relser. Bland Sveriges 290 kommuner lig-
ger vi på plats 82 i skolrankingen. Vi är 
nöjda med att en hög andel av våra elever 
som går ut grundskolan är behöriga för 
gymnasiet. 

Satsningar på exempelvis digitala hjälp-
medel för alla, fantastiska pedagoger, med-
veten språkutveckling och en kulturgaranti 
bidrar till de goda resultaten.

B U R LÖV VÄ X E R 

I dagarna är vi 18 000 invånare i kommu-
nen, fler än någonsin. Nya bostäder växer 
fram runt Kronetorp och det är en utbygg-
nad som kommer att fortsätta parallellt 
med järnvägsutbyggnaden under många år 
framöver. Vår vision är ett välmående Bur-

”Under hösten har dessutom 
ett nytt projekt för tillväxt 
genom innovation och 
mångfald startats för små 
och medelstora företag.”

löv med fler människor och företag i fram-
tidens Burlöv som nu tar form. 

– Burlövs kommun vill underlätta för 
alla våra företag att växa. Vi ligger redan 
nu bra till i Svenskt Näringslivs ranking, 
en placering vi är måna om att behålla och 
förbättra. Under hösten har dessutom ett 
nytt projekt för tillväxt genom innovation 
och mångfald startats för små och medel-
stora företag. Projektet är medfinansierat av 
Svenska ESF-rådet. Med framgångsrika fö-
retag får fler jobb och handeln i närområdet 
växer, avslutar Katja.

”I Burlövs 
nya stads-
del är det 
nära till allt.”
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man lätt når perrongen. Det andra innehåll-
er restauranger med uteserveringar i bot-
tenvåningen på omgivande bostads- eller 
kontorshus. Oj, vad mycket liv och rörelse 
det har blivit här jämfört med förr i tiden! 

I byggnaderna, som är mellan 3 till 7  
våningar, finns bostäder med nya Burlövs-
bor som uppskattar vår kommun för vårt 
fina läge. Kontor, handel och annan service 
växer så det knakar. När man korsar Hant-
verkaregatan syns det nya badhuset. Många 
reser hit och deltar i aktiviteterna. Nadja och 
Love bestämmer sig snabbt för att köpa en av  
lägenheterna i Kronetorp. De var som barn 
ofta i Burlövs gamla badhus. Det lilla bar-
net som växer i Nadjas mage kommer säkert 
att vilja leka och simma i de nya fräscha 
bassängerna!

Kommunstyrelsens ordförande 

Katja Larsson.

Burlövs nya skyline.

Burlöv Kommuns planchef 

Kerstin Torseke Hulthén  

jobbar med visualisering-

en av framtidens Burlöv.

Fakta om Burlöv

Tillväxtkommun

Antal invånare: ca 18 000 

Yta: 19 km2 Sveriges näst minsta 

kommun till ytan

Svenskt Näringslivs rankning av  

företagsklimatet i kommunen:  

Plats 28 av 290 kommuner.

Skolranking: 82 av 290 kommuner

Tåg från Malmö C: 6 minuter

Tåg från Lund C: 8 minuter

Bil från Malmö C: 13 minuter

Bil från Lund C: 17 minuter

Cykel från Värnhem: 21 min

Cykel från Lund: 36 min

Vill du veta mer om Burlövs kommun? 

Gå in på burlov.se eller kontakta oss på 

burlovs.kommun@ burlov.se



Burlöv  
i bilder
1
Småskaligt, inbjudande och trivsamt. 

Den nya dagligvaruhandeln erbjuder 

en inspirerande mix av shopping- och 

matupplevelser – sådant som vi alla 

behöver i vardagen, men också sådant 

som sätter guldkant på den. Vi kommer 

introducera nya livsmedelsaktörer 

på Burlöv Center. Precis som i en stad 

kommer olika delar av köpcentrumet 

ha olika uttryck. En stadsdel är inte 

den andra lik, vilket är en tanke vi 

kommer implementera på Burlöv Center. 

Materialvalen är naturliga, så som tegel.

2
Olika ”rum i rummet” bildas på 

nya mattorget. Mat är ett sätt för 

människor att mötas och umgås och 

det tar Burlöv Center fasta på, genom 

en rad olika gastronomiska koncept. 

Restaurangtorget kompletteras med 

olika livsmedelsalternativ. Med rejäl 

takhöjd och generöst ljusinsläpp kom-

mer det skapas en trivsam och avkopp-

lande atmosfär.

3
Mötet mellan det allmänna stadsrum-

met och köpcentrumet. Högsta prioritet 

är att skapa en plats där människor 

trivs och känner sig bekväma och av-

slappnade, vilken tid på dygnet de än 

befinner sig i Burlöv. Pendlarstationen 

är en viktig del av den framtida stads-

kärnan, som även består av kontor, 

handel och bostäder.

4. 

Den nya, välkomnande entrén mot sta-

tionen öppnar upp mot en torglik miljö 

där människor kan mötas och umgås. 

Här finner man uteserveringar och an-

dra verksamheter – allt för att skapa en 

plats där människor trivs. Grönskan blir 

ett viktigt inslag i den nya stadsbilden.

M 
in vision för Burlöv 
Center är att det ska 
vara en plats där kun-
derna är välkomna 
hem till oss. Som ett 

enda stort vardagsrum.
Det är tydligt att Pernilla Olsson, cen-

trumchef på Burlöv Center, är engagerad i 
den pågående utvecklingen av platsen och 
samhället omkring på ett högst personligt 
plan. Uppvuxen i närområdet och med barn-
domsminnen från lekplatsen utanför centru-
met, ligger Burlöv Center henne varmt om 
hjärtat.

– Jag ser verkligen fram emot den resa 
dagens Burlöv har påbörjat rakt in i fram-
tiden.

Under 2018 börjar det hända saker både 
innanför och utanför Burlöv Centers vägg-
ar. Målet är att, i samband med öppnandet 
av den nya tågstationen, kunna erbjuda 
kunder ett nytt typ av köpcentrum – en le-
vande mötesplats där alla besökares behov 

av handel, service, kultur- och matupplevel-
ser tillfredsställs. Och överträffas.

– Vare sig man vill fika, äta, handla, trä-
na, göra vid naglarna och håret eller bara 
umgås, så ska man både kunna och vilja 
göra det här, berättar Pernilla.

Burlöv Center genomgår en storskalig 
omvandling från köpcentrum till stads- 
kärna, där man låtit sig inspireras av det 
urbana landskapets nät av vägar, torg och 
kvarter för att ge en ny form till centrumet 
– en plats att arbeta, leva och bo på.

– Korridorerna blir gångvägar och oli-
ka delar av köpcentrumet får, precis som 
stadens olika kvarter, olika karaktär och 
uttryck. Vi kommer vara en stad, fast med 
tak. Vilket kanske inte är så dumt i vårt 
nordliga klimat, säger Pernilla och ler.

E T T Ö P P E T B U R LÖV C E N T E R

En viktig del i utvecklingen är att öppna 
upp området mot stationen.

– När man kliver av tåget i Burlöv 2023 

Från  
köpcentrum 
till stadens 
centrum

Tre  
röster
Vi ställde tre snabba 
frågor till tre av Burlöv 
Centers handlare.

SA R A E S C O B A R , T I C K E T

Varför trivs du på Burlöv Center?

– Vi har så ödmjuka och härliga besö-

kare, som uppskattar den personliga 

servicen vi erbjuder. Jag får så mycket 

tillbaka av de kunder jag hjälpt med resor 

– vi får så mycket uppskattning och blir 

rekommenderade till deras vänner. 

Vilka är de främsta fördelarna med  

Burlöv Center?

– Som tvåbarnsmamma så tycker jag att 

det är så smidigt att allt är på ett plan i 

köpcentrumet. Det är lätt att hitta och 

barnvänligt, vilket är ett stort plus. 

Vad tror du om Burlöv Centers framtid?

– Jag tycker vi går in i en väldigt spän-

nande tid. Vår butik går väldigt bra just 

nu och därför har vi valt att utöka med 

ytterligare en säljplats. Jag tror på en 

riktigt ljus framtid för Burlöv. 

A N E T T E N I L S S O N , CAS S E L S

Varför trivs du på Burlöv Center?

– Det ligger bra till, mitt emellan Malmö 

och Lund.  Det är gratis parkering och lätt 

för vår kund att ta sig hit. För egen del är 

det nära hem och jag trivs mycket bra 

tack vare mina kunder och min personal.

Vilka är de främsta fördelarna med  

Burlöv Center?

– Vi ligger ju mitt i smeten – det är lätt 

att hoppa på motorväg till Lund, Malmö, 

Göteborg, Stockholm eller till övriga 

Europa via Danmark! Burlöv Center har 

ett jättefint gym och snart ett brett och 

varierat utbud av butiker.

Vad tror du om Burlöv Centers framtid?

– Jag tror att det är en ljus framtid. Jag 

hoppas på att våra kunder kommer vilja 

tillbringa mer av sin fritid på centrat. 

Kommunens nya bad och sportarenor 

lyfter också hela området. Vi kommer att 

kunna erbjuda en cityupplevelse, utan att 

man behöver ta sig till en storstad. 

A N E T T E O LI N ,  A P OT E K E T K Ä LL A N

Varför trivs du på Burlöv Center?

– Jag började på Apoteket Källan på Bur-

löv Center för 12 år sedan. Nu, några år 

senare med facit i hand, var det helt rätt 

beslut. Det är ett lagom stort köpcentrum 

där man tagit vara på det familjära och 

personliga mötet kunder och butiker 

emellan. 

Vilka är de främsta fördelarna med  

Burlöv Center?

– En stor fördel med köpcentrumet är att 

det är lätt att ta sig hit med både buss, 

tåg och bil. Läget är också väldigt bra ef-

tersom det ligger nära de stora Europa-

vägarna och att vi har närheten till både 

Lund och Malmö. För de som kommer 

från kranskommunerna och är bilburna 

så är det bra med parkeringar och gratis. 

Vad tror du om Burlöv Centers framtid?

– Jag är av den åsikten att det kommer 

att vara väldigt roligt att fortsätta att föl-

ja utvecklingen och att kunna vara med 

och bidraga till att kunderna kommer att 

välja Burlöv Center framöver.

Med inspiration från storstadens utformning och 
folkliv kommer Burlöv Center genomgå en förvandling. 
Samtidigt spelar centrumets 46-åriga historia en 
viktig roll i detta arbete. Vi träffar centrumchef 
Pernilla Olsson för ett samtal om framtiden. 

möts man av ett levande torg. Folk i ständig 
rörelse – som bor, arbetar, handlar och roar 
sig i området – ger en plats som är levande 
under dygnets alla timmar. 

Samtidigt poängterar hon vikten av att 
hålla kvar vid det som varit, att inte kapa 
banden med sitt ursprung. 

– Samtidigt som man upplever allt det 
nya ska man också kunna känna igen sig. 
Vi har funnits sedan 1971 och för oss är det 
oerhört viktigt att vi är trogna våra rötter, 
våra kunder och det vi står för – enkelheten 
i att både parkera, hitta och handla – en vän 
i vardagen.

Det pulserande hjärtat i verksamheten 
har alltid varit flödet av människor och 
köpcentrumets möjlighet att kunna möta 
kundernas behov. Och det kommer Bur-

löv Center fortsätta göra – även i fram-
tiden. 

– Vi vet vilka våra kunder är och vad 
de vill ha, det är därför de trivs och väljer 
att återkomma. Det familjära och personli-
ga mötet mellan kunder och de som arbetar 
där är unikt.

Att kunden alltid kommer i första rum-
met, det är Pernilla, hennes kollegor och 
handlarna på Burlöv Center överens om. 
Under hela utvecklingsprocessen är det 
”business as usual”, med butiker som öpp-
nar 10.00, precis som vanligt. Pernillas 
ambition att kunna fortsätta hälsa kunder  
välkomna ”hem till sig” lever vidare.

– Vi dukar bordet, vi dammsuger mattor-
na och varje morgon när vi öppnar dörrarna så 
har vi gjort oss så fina vi kan för våra gäster.

”När man kliver av tåget 
i Burlöv 2023 möts man 
av ett levande torg. Folk i 
ständig rörelse – som bor, 
arbetar, handlar och roar 
sig i området … ”
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Centrumchef  

Pernilla Olsson.

–

4 5

URLÖV BYGG ER OM BURLÖV CENTER

Vill du veta mer om Burlöv Center? Gå 

in på burlovcenter.se eller kontakta oss 

på info@burlovcenter.se
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J ust nu byggs Brf Allén 1,2 
och 3 – totalt blir det 87 lä-
genheter som kännetecknas 
av ett modernt formspråk, 
stora fönsterpartier med ge-

nerösa ljusinsläpp och innovativa lösningar. 
Storsäljaren Brf Allén 1 är redan inflytt-
ningsklar och uppföljarna Brf Allén 2 och 3 
blir inflyttningsklara kvartal 1 och 2 år 2018. 

– Det som utmärker Brf Allén är välpla-
nerade och bekväma planlösningar som 
präglas av en öppenhet och rymd samtidigt 
som möbleringsmöjligheterna är stora. Att-
raktiva planlösningar som tilltalar en stor 
målgrupp, säger Karolina Wictorin, fastig-
hetsmäklare på Bjurfors, som håller i vis-
ningarna av Brf Allén.

EN BRA INVESTERING

Lägenheterna ligger belägna intill en triv-
sam gårds- och parkmiljö och endast ett 
stenkast från Burlövs tågstation som tar dig 
till Lund och Malmö på endast 5–10 minu-

ter. Bostäderna är gedigna byggnader som 
både anknyter till Kronetorps gårdsmiljö 
och har en modern prägel.

– Detta är ett unikt projekt som marke-
rar starten för en helt ny stadsdel. Lägen-
heterna som vi bygger blir moderna och 
ytsmarta. Det är många faktorer som gör att 
det är en bra investering för dem som köper 
lägenhet här, säger Frode S. Hagen, styrel-
seordförande i Kronetorp Park AB.

H Å LLB A R H E T I  F O K U S

Kronetorp Park är kända för att bygga 
bostäder med modern energiteknik som 
skapar hållbara och långsiktiga lösningar. 
Bland annat använder Kronetorp Park en-
ergi från sol och vatten, och de kommer 
även att erbjuda bilpool till alla boende. Ulf 
Luddby, VD för Kronetorp Park AB, är väl-
digt intresserad av miljön och av att bygga 
hållbart.

– Hållbarhet och innovation är viktigt 
och vi har för avsikt att göra Kronetorp 

Park till en boplats som gör minsta möjliga 
negativa miljöpåverkan. Vi ska inte kompli-
cera livet mer än nödvändigt, här ska alla 
kunna leva med ett gott grönt samvete.

Deras system skiljer sig fullständigt 
från andra då de har fokuserat på att åter-
använda både kyla och värme i systemet. 
Detta innebär att man flyttar omkring vär-
me och kyla i huset utan att släppa ut den. 
Eventuellt överskott mellanlagras i sto-
ra tankar och eventuella förluster ersätts 
med solenergi i första hand och energi från 
grundvatten i andra hand. Resultatet blir en 
god boendekomfort med jämn temperatur 
både vinter och sommar.

M O D E R N T M ÖT E R H I S TO R I S K T 

Brf Allén i Kronetorp Park blir ett sant 
framtidsboende, men med de gamla miljö-
ernas charm och själ väl bevarad. Projektet 
har fått sitt namn av Kronetorp Herrgård 
som fortfarande ståtar här, och som i sam-

band med nybyggnationerna kommer att 
renoveras och tas i bruk. Herrgården och de 
klassiska gårdsbyggnaderna har anor ända 
från 1700-talet, och bildar tillsammans en 
unik kulturmiljö som kommer att utgö-
ra centrum i det nya bostadsområdet. I de 
vackra gamla husen kommer en rad olika 
servicefunktioner, butiker och restauranger 
att finnas.

– Kronetorp Park och Brf Allén kom-
mer att bli en plats där historia, kultur 
och modernitet kombineras med natur och 
stadsmiljö, och där hållbarhet och innova-
tion underlättar vardagen. Vi vill leva upp 
till vårt motto: Det goda livet – nära allt,  
säger Ulf.

Det  
goda livet  
i Kronetorp 
Park

Lugnt och vackert beläget, men med en omedelbar 
närhet till både Lund och Malmö. Modern arkitektur 
och en genuin småstadskänsla. I Kronetorp Park får 
du helt enkelt mer för pengarna. Här byggs lägenheter 
med ett tydligt fokus på kvalitet och komfort.

”Vi ska inte komplicera livet 
mer än nödvändigt, här ska 
alla kunna leva med ett gott 
grönt samvete.”

I Brf Allén finns lägenheter som passar 
alla smaker. Allt ifrån rymliga 2:or och 
3:or som är mycket välplanerade och 

har kök med social planlösning, till pampi-
ga 5:or med ”Manhattan-känsla” där man 
tar hissen hela vägen från markplan direkt 
in till lägenheten.

I N F LY T T N I N G

Först ut var inflyttningsklara Brf Allén 1 
som till allas förväntning blev en stor succé. 
Nu håller Brf Allén 2 och 3 på att byggas 
och inflyttningen – som blir kvartal 1 och 2 
år 2018 – nalkas. Karolina Wictorin som har 
hand om visningarna berättar att det är stort 
intresse och många spekulanter.

– Både Brf Allén 2 och 3 är starka uppföl-
jare till storsäljaren Brf Allén 1. Här återkom-
mer samma stilsäkra och välvalda material, 
spännande fönstersättningar och väldispone-
rade ytor. Här finns bostäder från 120 kvm, 
en bostad för såväl den stora familjen som för 
den som önskar lite extra yta, säger Karolina 
Wictorin, fastighetsförsäljare på Bjurfors.

Framtidens 
bostäder  
är här 
Välplanerade och bekväma planlös-
ningar som präglas av en öppenhet och 
rymd samtidigt som möbleringsmöjlig-
heterna är stora. Attraktiva planlösning-
ar som tilltalar en stor målgrupp. Varmt 
välkomna till Kronetorp Parks Brf Allén. 

6 goda 
skäl 
Det finns många anledningar till 
varför ett boende i Brf Allén pas-
sar dig. Här är 6 av dem.

1 
L ÄG E

Brf Allén ligger mitt 

i smeten!  

Ett stenkast ifrån 

Burlöv Center och 

tågstation som 

tar dig till Lund 

och Malmö på 

endast 5 minuter. 

Tågstationen 

kommer att 

byggas ut vilket 

innebär att även 

Öresundstågen 

kommer att stanna 

i Burlöv år 2022.

2 

N Y P R O D U K T I O N

Det finns många 

fördelar med att 

köpa ett nybyggt 

hem. Välplanerade 

ytor, låga drifts-

kostnader och 5 års 

garanti är några  

av dem.

3. 

H Å LLB A R H E T

Tack vare modern 

energiteknik 

skapar Kronetorp 

Park hållbara 

och långsiktiga 

lösningar. Den 

höga miljöprofilen 

genomsyrar hela 

byggprojektet från 

energianvändning 

till avfallshantering.

– Vi kommer 

att använda energi 

från sol och vatten 

samt erbjuda 

bilpool till alla våra 

hyresgäster, säger 

Ulf Luddby, VD för 

Kronetorp Park AB.

4 

I N N OVAT I O N

Kronetorp Parks 

målsättning är att 

kombinera små 

lägenhetsytor med 

stor användbarhet, 

och ljusa, öppna 

planlösningar.  

I en liten lägenhet 

med tre rum och 

kök, ryms rymliga 

badrum med 

tvättmöjlighet, väl 

tilltagen förvaring 

och ett rejält 

master bedroom.

5
F Ö R S T I N

Känslan av att 

komma in i en ny 

och fräsch lägenhet 

är obeskrivlig. 

Du behöver inte 

oroa dig över att 

något är trasigt, 

repat, inga gamla 

skavanker så som 

hål i väggar efter 

hyllor, tavlor eller 

repad parkett.

6. 

N Y S TA D S D E L

Kronetorpstaden 

är en del av Burlöv 

som kommer att 

utvecklas under de 

kommande åren. 

Visionen är en 

heterogen stadsdel 

som skapas med 

innovativ teknik, 

miljöbygge och en 

hög grad av miljö- 

tänk. I Kronetorp-

staden kommer det 

finnas en blandning 

av bostäder, 

servicekontor, 

underhållning, 

handel och 

parker – allt för 

att underlätta 

vardagen och göra 

den mer behaglig.

H E M L J U VA H E M

Inredningsspecialisten Sofie Börjesson sty-
lade visningslägenheten i Brf Allén 1 och 
berättade vad det var hon fann utmärkande 
med upplägget.

– Lägenheterna är väldigt yteffektiva 
och jag gillar att köket ligger för sig själv 
men ändå i anslutning till matplats och var-
dagsrum. Det sociala samspelet i ett hem är 
A och O för trivsel, säger Sofie.

V I S L Ä P P E R I N L J U S E T

Stora fönster, inglasade balkonger, hiss och 
markterasser bidrar till ljusa och luftiga bo-
städer.

– Eftersom lägenheterna har golvvärme 

har vi inte behövt ta hänsyn till traditionel-
la element, vilket möjliggjort stora glaspar-
tier med fantastiska ljusinsläpp,  säger Ulf 
Luddby, VD för Kronetorp Park AB.

”Här återkommer samma 
stilsäkra och välvalda  
material, spännande  
fönstersättningar och  
väldisponerade ytor.”

Ulf Luddby är VD för 

Kronetorp Park AB.
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URLÖV BYGG ER OM K RONETORP PARK

Vill du veta mer om Kronotorp Park? Gå 

in på kronetorppark.se  eller kontakta 

oss på info@kronetorppark.se



Då, nu & 
framtid
Burlöv Center genom tiderna.

1969
Burlövs kommun godkänner en detaljplan för uppförandet av Bur-

löv Center, som då utgjordes av 14 000 kvadratmeter. På den tiden 

var det ett nytt fenomen att blanda lågpris och fackhandel, vilket 

man var tidig med att göra i Burlöv. De första företagen på plats 

var Obs!, Pariso AB, Mister M, Barntex, BATA, Doften, Pressbyrån 

och Skandinaviska Banken. Burlöv Center skulle även komma att 

erbjuda kunder friskvårdsverksamhet och en biograf.

1971
22 april 1971 invigde stadsrådet Svante Lundqvist Burlöv Center. 

Minst 30 000 människor var på plats under invigningsdagen. 

Scandinavian Singers stod för musikalisk underhållning och det 

bjöds på kaffe och rulltårta. Alla barn fick glasspinnar.

1975
Burlöv Center byggs ut med ytterligare 6 000 kvadratmeter, som 

fördelas på Obs! byggmarknad, Axlins Radio & TV, Systembolaget, 

Lundgrens Bokhandel, Granlund & Bengtssons Ur, Rydenfors Op-

tiska, Guldfynd, Malungsboden, Knatten och Pia närköp.

1987
Köpcentrumet fick en ansiktslyftning som bland annat innebar 

helt nya entréer, en ombyggnation av restaurangen samt fler par-

keringsplatser.

1989
Om- och utbyggnationen fortsätter då Byggnadsnämnden ger 

klartecken för ytterligare 12 000 kvadratmeter. Nu är Burlöv Center 

uppe i totalt 34 000 kvadratmeter. 

2004
Oktober 2004 påbörjades den största förvandlingen i Burlöv Cen-

ters historia. Burlöv Center byggdes om, byggdes ut och byggdes 

till för att slutligen bli 48 000 kvadratmeter. I princip varenda sten i 

centrumet byttes ut. Förändringarna och förbättringarna innebar 

bland annat introduktionen av ytterligare 20 butiker, 1 600 nya 

parkeringsplatser och en helt ny foodcourt.

2006
Efter två års arbete invigs ett helt nytt och spännande Burlöv Cen-

ter för inköp, upplevelser och trivsel. Invigningsfesten pågick i fyra 

dagar, mellan första och fjärde juni. 

2023
Framtiden ser ljus ut och massor av saker ligger planerade för 

kommunens utveckling. Det är en framtid som vi på Burlöv Center 

vill bidra till genom att utveckla en levande handelsplats som drivs 

av lust och glädje. Med ett hållbart miljöarbete och ett ständigt 

fokus på kundernas behov hänger vi med i tiden.

A 
tt arbeta med en långsiktig 
utveckling av Burlöv Cen-
ter ses som en av nycklar-
na till framgång för hela 
området. De förändringar 

som görs idag har långtgående verkan och 
är därför väl uttänkta för att skapa en levan-
de mötesplats som håller över tiden. Filo-
sofin kring långsiktighet, som funnits med 
i Burlöv Centers värderingar sedan dess 
grundande, gör köpcentrumet till en plats 
där både kunder och de som arbetar trivs – 
både idag och imorgon.

H Å LLB A R H E T PÅ AG E N DA N

Som regionalt centrum och stor arbetsplats 
är Burlöv Centers hållbarhet en viktig del 
i verksamheten och något som ständigt ut-
vecklas. Vid sidan om miljöinitiativ som 

8 EN TIDNING FR ÅN BURLÖV CENTER , K RONETORP PARK OCH BURLÖVS KOMMUN

Burlöv 
Center  
på längre 
sikt Att skapa en plats där såväl kunder som de som 

arbetar där trivs är en självklarhet för oss.

START

valet av grön el, investerandet i nytt sophan-
teringssystem, bikupor på taket och strävan 
efter att varje år minska elförbrukningen så 
har man också ett stort socialt engagemang 
i kommunen.

Burlöv Center arbetar i nära samarbete 
med Burlövs kommun och andra företaga-
re i kommunen med målet att ge ungdomar 
möjlighet att få utvecklande aktiviteter att 
göra i kommunen. Ett exempel är det två år 
långa konstprojekt där ett antal ungdomar 
under ledningen av en kreativ coach skapat 
väggmålningar på fasaderna. Målet med det-
ta projekt är bland annat att ge ungdomarna 
möjlighet få känna på hur det är att arbeta i 
projekt, att bygga nätverk och att ha en be-
ställare. Genom projektet utforskar de olika 
konstnärliga uttrycksformer och ges möjlig-
heten att påverka det offentliga rummet.

”Som regionalt centrum och stor  
arbetsplats är Burlöv Centers hållbar-
het en viktig del i verksamheten … ”

B urlöv Centers miljöstrategi 

”På väg mot ett grönare Bur-

löv Center” består av många 

olika åtgärder som på var sitt sätt 

bidrar till ett hållbart samhälle. Varje 

år arbetar köpcentrumet aktivt för att 

minska elförbrukningen och att välja 

grön spårbar el är en självklarhet.  

Bilister med elbilar kan nyttja de 

kostnadsfria laddningsstationerna på 

parkeringen för att ladda sina fordon.

Inom kort introducerar Burlöv Cen-

ter ett nytt sophanteringssystem för att 

förbättra kvaliteten på sopsorteringen. 

Fyra bikupor på taket, som bidrar till 

biologisk mångfald och stimulerar pol-

linering av växter. Under året har bina 

producerat cirka 140 kilo närproduce-

rad honung. Burlöv Centers samarbete 

med ”Pappas bin och honung” 

har lett till pollineringen av 

2,5 miljoner blommor i köp-

centrumets direkta närmiljö. 

Honungen finns till försäljning 

vid speciella event på Burlöv 

Center.

URLÖV BYGG ER OM BURLÖV CENTER

På väg mot ett  
grönare Burlöv Center


