
Framtidens kommun 
Om Staffanstorp år 2038 
 
 
Här kan du läsa om Staffanstorps kommuns planer för 
hur Staffanstorp ska vara år 2038. 
Kommunfullmäktige har sagt ja till planen. 
 
Staffanstorps kommun är inte bara den mark kommunen finns på. 
Kommunen är också människorna 
och allt människor gör i kommunen 
och kommer att göra i framtiden. 
 
Vi vill förstå hur kommunen kommer att förändras  
och därför vill vi bestämma 
hur kommunen ska se ut om 30 år. 
Vi har lyssnat på många människors tankar och idéer. 
 
Innehåll 
Kapitel 1 handlar om kommunens framtid. 
Kapitlet  handlar om hembygd,  
det handlar om vårt sätt att bo, som vi kallar livsoas, 
det handlar om tidskvalitet, 
det vill säga hur vi använder vår tid,  
och det handlar om stadsliv och inspiration,  
som är idéer och fantasi. 
 
Kapitel 2 Så här ser det ut år 2038, 
visar på kartor hur vi kommer att använda marken  
i olika delar av kommunen. 
 
Kapitel 3 handlar om vad som händer i kommunen 
efter år 2038. 
 
Kapitel 4 handlar om vad hela Sverige är intresserat av i Staffanstorp. 
 
Kapitel 5 handlar om sådant som är intressant för 
kommunerna omkring Staffanstorp 
Sidan…. 
 
Kapitel 6 handlar om vad som händer om planerna blir verklighet 
och om hur miljön blir i framtiden 
och om Framtidens kommun kommer att göra 
att människor mår bättre. 
 
Kapitel 7 handlar om hur vi ska arbeta vidare, 
och vilka undersökningar vi behöver göra. 
 
Kapitel 8 handlar om hur vi har samarbetat 
om människors hälsa och miljön. 
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Kapitel 9 handlar om hur det är i vår kommun nu. 
 
Sist berättar vi om vilka som har arbetat med Framtidens kommun. 
 
Kapitel 1 

Framtiden för vår kommun  rubrik 1 
 
Vi måste ha tydliga idéer och planer 
för hur kommunen ska fungera. 
Vi delar upp kommunen i fem olika ämnen. 
De är hembygd, livsoas som är vårt sätt att bo, 
tidskvalitet, hur vi använder vår tid, 
stadsliv och inspiration, som är idéer och fantasi. 
Det är de ämnena vi har diskuterat i två år. 
 
Vi beskriver också hur vi i kommunen ska vara trygga, 
intresserade och visa mod  
och hur vi ska använda allt som vi har  
och inte slösa. 
 
Från landsbygd till hembygd rubrik 2 
Människor ska kunna vara där det finns jordbruk. 
Många människor kommer  
att uppskatta jordbruken och landskapet  
som finns bland jordbruken. 
Tätorter och landsbygden 
kommer att vara vår hembygd. 
 
Uppåkra har en intressant historia 
och där gräver vi fram nya intressanta fynd. 
Där fanns både jordbruk, hantverk och handel. 
Där hade människor makt och där bad de till sina gudar. 
 
Hembygden är vårt hem. 
Det finns nära oss, det är tryggt, säkert, 
miljövänligt, roligt, vilsamt, spännande 
och där har vi mycket att göra 
som utvecklar oss. 
 
Landskap för jordbruk och vila rubrik 3 
Landskapet är mest till för dem 
som odlar jorden, 
men det är också till för fritiden. 
Vi ska ta fram alléer, byar, cykelvägar 
och ridstigar. 
 
Det ska bli lättare att komma fram till sjöar och åar 
och det ska bli lättare  
att vara vid Sege å och Höje å på fritiden. 
 
Vi ska arbeta för fler platser för utflykter 
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som skolklasser och äldre kan besöka. 
 
Hemma är bäst rubrik 3 
De flesta som bor i kommunen bor i tätorter 
och så kommer det också att vara i framtiden. 
Människor ska känna sin hembygd 
även om fler människor flyttar dit. 
Hembygd är ditt hem, centrum, 
tågstationen, skola eller föreningen. 
Här finns en känsla vi vill ha kvar 
även om orten blir större. 
Kommunen, människor och företag 
ska samarbeta. 
 
Företag på landsbygden rubrik 3 
Vår kommun ska bli känd för det vi odlar. 
Precis som Västeråsgurkan och Bjärepotatisen 
kan vi bli kända för Staffanstorpsliljan 
och Staffanstorpsplattan i trädgårdar. 
Företagen kan också berätta om allt som finns i Uppåkra  
när de talar om vad de säljer. 
 
Företagen på landsbygden ska samarbeta 
och synas i tätorterna. 
Restauranger, hotell och andra ska köpa sådant  
som vi odlar i kommunen. 
Barn, studerande och äldre ska kunna besöka  
företagen på landsbygden 
och vi ska försöka få alla att köpa 
det vi odlar här. 
 
Nya ridstigar gör att fler kan ha och använda hästar. 
Fler människor ska kunna besöka landsbygden 
och därför ska vi ordna mycket som händer där. 
 
Uppåkra rubrik 3 
I Uppåkra fanns det en stad på järnåldern 
och där bodde människor i mer än tusen år. 
Arkeologer har grävt och hittat mer än 20 tusen fynd 
från den tiden. 
 
Vi kan titta på fynden i Uppåkra Arkeologiska Center 
och då förstår vi att Uppåkra var en mycket viktig plats 
med mycket makt. 
Vi kan uppleva och lära oss mycket nytt i Uppåkra 
på bland annat internet. 
 
Det ska finnas gångvägar och cykelvägar 
mellan Uppåkra och offermossen i Gullåkra. 
Uppåkra Arkeologiska Center ska synas 
och det ska vara lätt att komma dit. 
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Det ska finnas skyltar, parkeringsplatser och hus man kan besöka. 
Mycket ska hända i Uppåkra och Gullåkra 
och det kan föreningar och andra ordna. 
 
Från boende till livsoas rubrik 2 
Så här ska vi bo   
Villaförorten var en dröm om en egen bostad 
och en lugn plats för människor. 
 
Nu har vi ett samhälle 
som inte bara består av industrier 
utan av kunskap och information. 
Det är människorna som gör arbetet 
och därför är de viktigt att de bor bra 
och mår bra. 
Det gäller både unga och gamla människor. 
 
Kommunen kommer i framtiden se till  
att alla som bor här får vad de behöver 
och att de kan leva utan problem. 
 
Det ska finnas olika slags bostäder, 
som passar unga, familjer och äldre. 
Där ska finnas skola, grannar, kultur 
och människor att vara tillsammans med. 
 
Det ska vara lätt att välja ett liv 
som passar varje människa. 
Det ska vara bra för hälsan och för klimatet. 
 
De områden med bostäder som finns nu 
och nya områden i kommunen  
ska ha platser med vatten, parker och trevliga gator. 
 
Barn och unga ska lättare kunna fortsätta 
att gå i skolan och utbilda sig. 
 
Människor ska ha fina minnen från sin barndom 
så att de blir nöjda i framtiden. 
 
Vi ska kunna träffa olika slags grannar 
och känna att vi är tillsammans. 
 
Det är viktigt att vi kan tala om vad vi tycker 
och kunna välja. 
 
Vi ska kunna leva nyttigt rubrik 3 
Vi ska kunna vila oss där vi bor 
så att vi mår bra. 
Det är viktigt att kunna se långt ut i landskapet 
och det ska vara lätt att komma till natur och vatten. 
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Det är särskilt viktigt att människor kan uppleva 
Höje å och Sege å. 
Om vi sköter vårt landskap rätt 
kan vi få fler djur och växter. 
 
Det ska finnas fina naturområden 
nära våra bostäder 
och vi behöver fler nya parker, 
där vi kan röra oss på olika sätt. 
 
Också kultur ska finnas för alla 
både i kommunen och utanför kommunen. 
Kommunen ska skaffa platser och lokaler 
med kultur. 
 
Fritid kan också vara att rida, jobba med trädgården  
och odla grönsaker. 
 
Skolan och äldreomsorgen ska ge idéer på 
vad alla kan göra för att ha hälsan. 
Kommunen ska arbeta för 
att äldre och sjuka ska kunna leva hemma. 
Nybyggda områden ska alltid vara tillgängliga 
för människor med funktionsnedsättning 
och kommunen ska ta bort hinder som finns i gamla områden. 
 
Tidskvalitet  rubrik 2 
Att ha tid 
Det ska vara nära till allt, 
till service, mat, förskola, skola och vård. 
Det ska vara nära till storstaden med jobb, kultur,  
underhållning och utbildning. 
Det ska vara lätt att resa mellan allt det. 
 
Det ska också vara lätt att  
lämna och hämta barn på dagis, 
lätt att laga mat och lätt att komma till och från jobbet,  
lätt att shoppa, gå på bio eller konsert. 
 
Information rubrik 3 
Det är viktigt att få och ge information. 
 
Kommunerna kommer att tävla om 
vem som kan ge den bästa informationen. 
Alla ska kunna välja själva 
vad som sparar tid för just dem. 
 
Med bra information kan vi välja mer fritt 
vad som sparar tid för oss. 
Vi kommer att kunna bestämma mer om vår tid  
om det blir lätt att resa 
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och lätt att få information. 
Internet kommer att bli större och bättre. 
 
I framtidens kommun kommer alla bli duktiga på 
att få information och att själva bestämma 
om den är bra och viktig. 
 
Informationssamhälle för alla alltid rubrik 3 
Hela kommunen har idag bredband 
och alla ska ha möjlighet att använda internet. 
Vi kommer att kunna prata med andra, 
arbeta, studera och roa oss med internet som hjälp. 
 
Information ger stadsliv och makt rubrik 3 
Om vi kan använda internet på platser där vi träffas  
kan vi göra annat samtidigt  
till exempel dricka en kopp kaffe, resa, 
vänta på spårvagnen eller shoppa. 
 
Men det finns risk för att en del människor 
inte använder internet 
och att de hamnar utanför  
när de inte får samma information som andra. 
Därför ska vi ge olika organisationer stöd 
så att de kan utbilda och informera människor om internet. 
I framtiden kommer alla människor 
kunna använda internet. 
 
Alla ska kunna få mer makt  
och påverka sådant som samhället har ansvar för. 
När människor får information 
kommer de att ställa mer krav. 
 
Tågspår i framtiden  rubrik 3 
Tåg och spårvagn är viktiga i vår region. 
Många människor arbetar i Malmö, Lund och Köpenhamn. 
De vill bo nära sina arbeten 
men ändå utanför storstaden 
och de blir pendlare. 
Andra vill bo i en storstad 
och pendla till arbetsplatser i Staffanstorps kommun. 
 
Det viktigaste är att tåg och bussar 
går ofta och passar tiderna i tidtabellerna. 
Spårvagnar och tåg gör ofta det 
och är bekväma. 
Det får inte ta längre tid att åka buss och tåg 
än att ta bilen. 
Nya bostäder och arbetsplatser ska ligga nära 
bussar och tåg. 
Alla i kommunen ska lätt kunna 
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komma till bussar och tåg. 
 
Stationerna i Hjärup och Staffanstorp ska vara trygga. 
Det ska finnas service nära stationerna. 
Det ska vara lätt att komma till stationerna 
och parkera där. 
 
Det ska gå att göra mer på tågen 
till exempel få nyheter, jobba, ringa, vila, 
motionscykla eller lyssna på musik. 
 
Att kunna välja hur du vill leva rubrik 3 
Det är viktigt att kunna välja vilken vård och service 
du vill ha, hur du vill ha den och när. 
Om vi kan välja mer kan vi leva mer 
på ett sätt som passar oss. 
 
Information kan göra att det blir lättare 
att få tid hos läkare, att få veta vad som händer, 
att få veta om det finns plats på en förskola 
och att få veta om det hänt något i trafiken. 
 
Service och handel ska finnas 
där människor bor. 
Förskola och något att göra på fritiden 
ska finnas nära där du bor 
liksom arbete och tågstation. 
Då får du mer tid till att  
till exempel motionera och du använder 
tåg och spårvagn mer än förut. 
 
Stadsliv  rubrik 2 
När mer sker i småstaden och fler människor lever där 
blir det stadsliv i småstaden. 
 
Människor vill vara med andra människor 
och träffa varandra på gator och torg. 
I en småstad känner vi att vi hör ihop 
och vi ser andra på väg till tåget eller affären, 
på kvällspromenad eller när vi väntar 
på att kulturkvällen ska börja. 
 
Det blir olika stadsliv på olika platser. 
Stadslivet i Staffanstorp är inte detsamma 
som stadslivet i storstäderna. 
 
Om mycket händer i centrum blir det liv och rörelse. 
Där finns bostäder 
men också kontor och handel 
och då får vi ett stadsliv. 
 
Det blir också mer buller med trafik och bilar som stör, 
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men samtidigt får vi konstutställningar, parker,  
träningslokaler, ungdomshus, bibliotek, utställningar, företag, 
ljus, butiker, restauranger, medborgarkontor, station, 
kaféer, torghandel, säkerhet och mycket annat, 
ett stadsliv både dag och natt. 
 
I framtidens kommun finns det kulturhus, butiker, 
parker och det är lätt att besöka dem 
och få information om dem. 
 
Centrum ger liv och rörelse rubrik 3 
I framtiden kommer fler människor att 
bo och arbeta mitt i Staffanstorp och Hjärup. 
Centrum ska ligga nära stationer och hållplatser. 
Det är viktigt att det finns parkeringar 
för bil och cykel. 
 
I centrum finns bostäder, arbetsplatser, 
service och hållplatser för bussar. 
 
Bostäderna är olika  
för att passa vad olika människor behöver 
och det finns många föreningar. 
Det finns trygga bostäder för äldre 
som också ligger nära vacker natur. 
 
Vi behöver fler platser där människor kan möta varandra, 
fler gator och torg med butiker och skolor 
så att ungdomar också får en plats  
och kan tala om hur de vill ha det. 
 
Buller och annat som stör rubrik 3 
När det blir fler bostäder, arbetsplatser och butiker 
kan det bli buller och annat som stör. 
Men det går att göra något mot bullret, 
till exempel kan man bygga tysta innergårdar  
och skydd mot trafiken. 
Kommunen ska ta hand om problem med buller  
och annat som kan störa. 
 
Bättre hållplatser och stationer rubrik 3 
Det blir viktigare att det är nära 
till stationer och hållplatser. 
Pågatågens och spårvagnarnas hållplatser 
ska bli bättre i Staffanstorp, Hjärup, vid Gullåkra och Vikhem. 
 
Inspiration  rubrik 2 
Idéer och fantasi 
När enkla trädgårdsmöbler 
blir till ett företag med spännande moderna möbler 
ser vi vad människors drömmar kan göra. 
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Vi får idéer. 
 
Många företag som gör möbler 
och som arbetar med trädgårdar och design 
finns här i kommunen och samarbetar  
med skolor, jordbruk och företag. 
 
Både forskare och skolor arbetar fram 
nya fina platser att vara på. 
 
I framtiden har alla människor liv 
som känns meningsfulla 
och det blir viktigt för företag och kommuner 
att kunna ge idéer till människor och företag. 
 
Företag som säljer sådant de odlar ska bli fler 
och skolor, företag, lantbruk ska arbeta närmare varandra. 
Tätorter och landsbygd ska samarbeta 
om till exempel gårdsbutiker 
och allt människor odlar i kommunen. 
 
Företag får idéer av vår historia 
som de kan berätta om för turister. 
 
Fler ska samarbeta och mötas rubrik 3 
Det är tryggt när unga och gamla, 
bostäder och arbetsplatser samarbetar  
och ligger nära varandra. 
I framtiden ligger inte bostäderna på en plats 
och arbetsplatserna på en annan plats. 
 
Det är bra för kommunen 
när unga och gamla möter varandra i utbildningar 
och på företag. 
 
Shopping  rubrik 3 
Handeln kommer inte bara sälja varor 
utan också idéer. 
Kommunen ska se till att det finns handel 
på platser där människor kan möta varandra. 
 
Kommunen ska hjälpa företag 
som gör varor, som vi behöver i hemmen, i villan 
och i trädgården. 
Det ska finnas utställningar där vi kan  
titta på mode och möbler 
som vi sedan köpa på internet. 
 
Vi ska kunna se och få idéer 
av allt handeln visar på våra torg och i våra parker, 
till exempel trädgårdar. 
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Barn och ungdomar kan ge idéer rubrik 3 
Vi ska lyssna på de kunskaper  
som barn och ungdomar har. 
De kan använda teknik 
och allt som finns omkring dem. 
Skolor och företag som förstår det, ska få stöd. 
Skolorna behöver samarbeta mer med företagen 
och det som händer utanför skolan. 
Samarbete kan ge eleverna sommarjobb, 
praktik, arbeten i skolorna 
och råd från företagen. 
 
Skolorna ska kunna ny teknik 
och ge kunskaper om information. 
Fler skolor ska visa vad kommunen kan och är. 
 
Barn och ungdomar ska precis som vuxna 
få plats på mötesplatserna och i centrum. 
Ingen särskild grupp av människor 
får ta mer plats än någon annan. 
Alla ska våga vara på mötesplatserna. 
 
Kultur och sådant vi vill göra på fritiden 
ska finnas på olika platser där människorna finns. 
 
Samarbete med andra länder  rubrik 2 
Staffanstorps kommun ska fortsätta att samarbeta 
med andra länder. 
 
Skolor och även äldre människor ska samarbeta 
med andra länder. 
 
Trygghet  rubrik 2 
Vi som bor i kommunen och besökare i vår kommun 
ska kunna känna vår historia. 
Vår historia kan vara allt från järnåldern till nu. 
Vi ska ta hand om allt gammalt 
både på landsbygden och i tätorterna. 
 
Det ska vara tryggt där vi bor  
och det ska vara tryggt att gå mellan bostaden och en service. 
 
Alla ska ta ansvar för att till exempel klippa sina häckar 
och se till att träd inte står i vägen 
för lampor på gatorna. 
 
Kommunen ska samarbeta med föreningar 
och kommunens service ska vara bra. 
Människor ska lita på kommunens information. 
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Det blir tryggare stadsliv 
om det är fler människor på gator, torg och i parker. 
Om många människor samlas  
för att vara med om något 
är det också tryggare. 
 
Att intressera sig och bry sig om  rubrik 2 
Varje människor ska ta ansvar för sitt eget liv 
även om vi har bra välfärd. 
Vi måste kunna välja själva 
vilken service vi vill ha. 
Vi ska kunna tala om hur vi vill ha det 
om vi äger något tillsammans  
eller bestämmer tillsammans i en förening. 
 
Vi kan mötas mer om vi har bykafé, byaloppis, byverkstad  
och gårdsfester tillsammans. 
Vi kan också mötas i kulturföreningar. 
Kommunen ska ge information 
och hjälpa föreningar och andra att samarbeta. 
 
Mod  rubrik 2 
Mod är att låta vår hembygd vara något 
vi kan sälja till andra. 
Vi kan börja dricka brunn i Gullåkra igen 
och vi kan göra Uppåkra ännu intressantare. 
Vi kan ta fram bilder  
som handlar om Uppåkra 
och som kan finnas på skyltar och i centrum. 
 
Det räcker inte med 
att det är lika bra hos oss 
som hos andra. 
Vi måste vara bättre än andra 
för att människor ska kunna se vår kommun. 
 
Miljö rubrik 2 
Vi ska tänka på människorna, miljön och ekonomin. 
Det är viktigt att planera  
så att vi inte gör av med för mycket utan sparar. 
Marken vi odlar kan finnas kvar 
om vi bygger tätare. 
När vi bygger nytt ska vi bygga nära 
spårvagnarna och tågen. 
 
Om vi kan arbeta mer med datorer 
måste vi inte pendla så ofta till arbetet. 
 
Kommunen ska planera för miljövänlig värme 
som är enkel att sköta 
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Framtidens kommun i framtidens region  rubrik 2 
Fler kommer att flytta till Skåne och Själland i Danmark. 
Hälften av dem kommer att bo och arbeta i västra Skåne. 
 
I Lund kommer en stor forskaranläggning att byggas 
och fler kommer att bo i vår kommun inom 30 år. 
Vi måste planera för dessa människor. 
 
Kommunen ska vara viktig i regionen 
och känd för något särskilt. 
Kommunerna bredvid oss har sitt 
och vi har vårt, som är typiskt för oss. 
 
Det är lika viktigt att samarbeta med andra kommuner 
som att samarbeta i kommunen. 
Vi måste samarbeta om mycket i regionen 
till exempel tåg, kraftledningar, vindkraftverk. 
Vi ska särskilt arbeta för spår till Malmö och Lund. 
Vi ska samarbeta med andra kommuner 
för flera företag 
och för bra tåg och bussar till arbetsplatserna. 
Vi ska samarbeta så att det inte blir översvämningar 
vid Höje å och Sege å. 
 
Kapitel 2 

Så här ser det ut år 2038  rubrik 1 
 
Vi vill att kommunen ska växa och bli bättre 
och för att det ska bli som vi vill i framtiden 
måste vi använda det vi har idag på ett bra sätt 
och inte slösa med det. 
Våra nya invånare kommer att ge mycket nytt 
som vi alla kan använda för att få de liv vi vill ha. 
När alla är intresserade av vår kommun 
blir vi större och bättre 
och alla lyssnar på det vi vill. 
Kommunfullmäktige har gjort planer för 
hur kommunen ska växa. 
Planen kallas för Tillväxt 7000. 
 
Det här kapitlet handlar om  
hur vi ska använda marken i Staffanstorp år 2038  
och vi visar det på kartor. 
Här finns nya planer med detaljer för 
byarna Kyrkheddinge, Nordanå och Hjärup. 
 
Rött på kartorna är tätorterna rubrik 3 
I de röda områdena finns tätorterna 
som ska bli större. 
Vilka bostäder som ska finnas 
beror på hur nära det är till pågatåget 
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och hållplatserna för spårvagnarna. 
Där ligger centrum med hus med flera lägenheter, 
radhus och hus för en familj. 
Längre bort från stationen ligger 
villor med egna tomter. 
Det ska finnas bostäder som man kan hyra eller äga. 
Det blir fler parker, gångvägar och cykelvägar. 
 
Även de större byarna som Kyrkheddinge, 
Nordanå och Stora Uppåkra blir större. 
Fler kan vara nära landskapet där man odlar 
och de som odlar kan träffa dem som köper det de odlar. 
Service kan vara kvar 
om vi tar ansvar för att byarna fortsätter att vara levande. 
 
Staffanstorp kommer att få ungefär 4 tusen fler bostäder. 
Hjärup kommer att få ungefär tusen fler bostäder. 
Kyrkheddinge och Nordanå kommer att få lite fler än 200 fler bostäder. 
 
Orange färg på kartorna är landet  rubrik 3 
Orange betyder områden på landet 
där det kommer att finnas olika slags företag 
och där människor kan göra sådant de är intresserade av. 
Det kan vara att ha häst nära där man bor, 
att odla eller att göra vackra saker. 
Det kan också vara att odla miljövänligt 
eller att låta turister bo på lantgård, 
vandra i landskapet, längs ån eller på mossen. 
 
De flesta av de här områdena kommer att ligga nära 
tåg och spårvagnar. 
 
Gul färg på kartorna är för dem som odlar marken rubrik 3 
Gult på kartorna är all mark 
som är till för dem som odlar marken. 
Vi vill ha kvar de öppna landskapen, 
träd, dalar, gravhögar och byar. 
 
I framtiden kommer detta landskap 
också vara viktigt för de allt fler 
som bor i städerna och tätorterna. 
Där finns gårdsbutiker, kyrkor, vackra utsiktsplatser 
och rastplatser. 
Där finns flera gångvägar, cykelvägar. ridstigar 
och stigar längs åkrarna. 
Här ska människor kunna köpa 
sådant som är odlat på platsen. 
 
Om någon vill bygga nytt 
ska det passa ihop med andra hus och i landskapet 
och ligga nära de byar och hus som finns. 
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Karta 27   rubrik 2 
Den här kartan visar de olika områdena i kommunen 
 
Karta 29   rubrik 2 
Den här kartan visar hur vi ska använda marken år 2038. 
Under Framtida markanvändning 
betyder röda områden nya hus, 
De grå områdena betyder bostäder, service och arbetsplatser 
De blå områdena betyder särskilda hus 
som ligger på landet 
 
Under framtida spårtrafik 
finns tecken för ny spårvagn och Pågatåg, 
fyra spår på stambanan, 
stationer för spårvagn och Pågatåg. 
 
Under infrastruktur finns tecken för 
bredare väg, väg i framtiden, 
nya korsningar för trafiken med broar. 
 
Under Framtida offentlig service  
betyder L skola i framtiden 
och F betyder område för fritid i framtiden 
 
Under rekreation och natur finns tecken för 
ny cykelväg, ny ridstig, nytt område med natur. 
 
Karta 31  rubrik 2 
Flackarp 
 
Detta har hänt år 2038  rubrik 3 
Flackarps by har fått nya olika slags bostäder norrut 
och därifrån är det nära till bussarna till Lund och Malmö. 
 
Flackarps trädgårdsby har miljövänliga bostäder 
och där finns odlingar och komposter. 
Det finns en ny cykelväg 
till stationen i Hjärup. 
 
Väster om väg 103 ligger  
kommunens vindkraftverk 
 
Två nya vägar går genom området. 
 
Karta 33 
Delområde Uppåkra  rubrik 2 
 
Detta har hänt år 2038  rubrik 3 
Här finns flera områden 
där människor arbetar med trädgård, turism, hästar 
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och med att göra vackra saker. 
Här ligger Hvilan Utbildning 
som arbetar miljövänligt. 
 
Spårvagnen till och från Lund stannar i Gullåkra by 
och Gullåkra mosse. 
Det finns ridstigar, stigar längs åkrarna och cykelleder  
mellan Hjärup och Staffanstorp. 
Det finns flera ingångar till Uppåkra Arkeologiska Centrum. 
Gångvägar från busshållplatserna 
och parkeringen går under motorvägen. 
 
Karta 35  rubrik 2 
Esarp  
 
Detta har hänt år 2038  rubrik 3 
I Vallby kan man bo nära sin häst 
nära byn vid Vallby mosse. 
Det finns busshållplats i Kyrkheddinge 
som man kan cykla till. 
Man kan rida och cykla längst Höjes dalgång 
och till Alberta mosse. 
 
Trafiken går runt Esarps by 
och det har blivit fler vägar till väg 108. 
 
Karta 37  rubrik 2 
Delområde Mölleberga 
 
Detta har hänt år 2038 rubrik 3 
Söder om Staffanstorp ligger Grevie-Beden. 
Här finns fler hästar och odling  
och man kan ha häst och odla nära sitt hus. 
Det finns ridstigar runt området, 
cykelvägar och stigar längs åkrarna 
till Torrebega ängar och mot bokskogen i Svedala. 
Det finns flera säkra vägar mot 
hållplatsen för spårvagnar i Vikhem och Staffanstorp. 
 
En särskild väg går från Staffanstorp  
genom Grevie-Beden mot Torrebega ängar. 
Vi har byggt ut väg 11 och väg 108  
och det finns flera säkra vägar till dem. 
 
Karta 39  rubrik 2 
Delområde Kyrkheddinge 
 
Detta har hänt år 2038 rubrik 3 
I landskapet utanför tätorterna finns cykelvägar, 
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stigar längs åkrarna och ridstigar 
längs bland annat Höjeåns dalgång och Vesums mosse. 
 
I nordvästra delen går spårvagnen till och från Lund. 
Vi har byggt ut väg 108 norr om Staffanstorp. 
 
Karta 43  rubrik 2 
Fördjupning Kyrkheddinge 
Det här är en plan med detaljer för själva byn Kyrkheddinge 
 
Kyrkheddinge nu  rubrik 3 
Kyrkheddinge ligger vid Höje å 
och omkring byn finns landskap med jordbruk. 
Det går att se över slätten mot Dalby och Romeleåsen. 
Gårdarna och byarna i landskapet 
är byggda så att de klarar blåsten. 
Kyrkan, skolan, hemvärnsgården och naturen visar byn 
för andra mot väg 11. 
Det finns omkring 80 hus i Kyrkheddinge 
och där bor omkring 250 personer. 
 
Kyrkan är viktig och stationsbyn med omkring 10 hus ligger  
norr om byn. 
 
Framtiden   rubrik 3 
I framtiden är Kyrkheddinge fortfarande en egen by 
skild från Staffanstorps tätort. 
I Kyrkheddinge kan människor komma till naturen 
och Höje å. 
 
Kyrkheddinge ska vara en trygg och säker plats 
att bo på och där ska människor kunna möta varandra  
på ett sätt som passar i byn. 
 
Bostäderna  rubrik 3 
Man ska bygga 230 nya bostäder norr om väg 11 
och Gamla Dalbyvägen. 
Men Kyrkheddinge ska fortfarande vara lantligt 
och de gamla områdena med hus ska vara kvar som de är nu. 
Man ska kunna fortsätta att odla marken 
mellan husen. 
Man ska bygga i Kyrkbyn och Trädgårdsbyn 
och det ska finnas olika slags hus 
och hus att hyra och köpa. 
 
Kyrkbyn 20-30 nya bostäder  rubrik 3 
Man ska bygga nya hus nära kyrkbyn 
och kring Bjällerupsvägen. 
Det ska vara hus som ligger i grupper ganska tätt. 
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Trädgårdsbyn 10-20 nya bostäder  rubrik 3 
De hästgårdar som finns ska vara kvar. 
Man ska bygga nya hus med stora tomter. 
 
Område för företag, affärer med mera  rubrik 3 
I västra Kyrkheddinge söder om Trädgårdsbyn 
ska man bygga ett område för företag och affärer. 
 
Trafik  rubrik 3 
Det ska gå bussar till Kyrkheddinge på väg 11. 
Det ska finnas gångvägar och cykelvägar 
från bostäderna i Kyrkheddinge 
mot Staffanstorp, Dalby och Lund. 
 
Gamla Dalbyvägen kommer att fortsätta 
att vara huvudväg genom Kyrkheddinge 
men får mindre trafik 
när den nya vägen mellan Kyrkheddinge och Vallby är klar 
Bjällerupsvägen kommer att vara som nu 
och man ska bygga en korsning på flera plan vid järnvägen. 
 
Skola  rubrik 3 
Man ska bygga en ny förskola  
på östra sidan av Bjällerupsvägen. 
 
Natur och fritid  rubrik 3 
Träd ska finnas vid åkermarken. 
Det ska finnas rader med träd längs med Dalbyvägen. 
Det ska bli lättare att komma till och vara vid Höje å. 
Man ska kunna gå längs ån från Stora Bjällerup. 
 
Många är intresserade av att rida 
och grusvägar och stigar längs med ån kan bli ridstigar. 
 
Vatten  rubrik 3 
Marken gör att det är svårt 
att ta upp vatten. 
Vattnet måste vara i dammar som tar plats. 
Kommunen ska undersöka var dammarna kan ligga. 
 
Karta 45  rubrik 2 
Delområde Nordanå 
 
Detta har hänt år 2038  rubrik 3 
På området kring Nordanå finns mycket natur. 
Det finns många stigar längs åkrarna 
och ridstigar mot ridcentret i Kabbarp. 
Man kan gå eller rida från Kolböra mosse till Sege å. 
Väg 11 är utbyggd med en säker korsning vid Särslöv. 
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Karta 49  rubrik 2 
Fördjupning för Nordanå 
Det här är en plan med detaljer för själva byn Nordanå. 
 
Nordanå nu rubrik 3 
I Nordanå ligger husen nära landskapet. 
Det är lantligt trots att Nordanå ligger nära stora vägar. 
Det finns äldre gårdar i och runt Nordanå 
och det finns mycket träd och trädgårdar. 
I Nordanås södra kant finns Sege å. 
som rinner genom marker som är mycket odlade. 
Det är risk för att ån svämmar över. 
 
I Nordanå finns ledningar för kraft och gas  
och spår för järnväg.  
 
Framtiden  rubrik 3 
De bostäder som finns ska fortfarande 
vara nära landskapet så att man kan se det. 
Nya bostäder ska också vara nära landskapet. 
 
De äldre gårdarna nära landskapet ska vara kvar. 
Det ska bli lättare att flytta sig i området 
både i byn och i landskapet. 
 
Hus rubrik 3 
Förslagen handlar om olika slags hus 
för olika slags människor. 
Det kan vara människor som har företag,  
människor från staden, äldre människor 
och familjer med småbarn. 
 
Husen ligger i små områden 
som har sin egen personlighet. 
Flera hus ligger nära landskapet. 
Eftersom Nordanå är lantligt  
ska man inte bygga så många hus där. 
Det finns planer på omkring 150 bostäder 
med en eller en och en halv våning. 
Det ska vara hus som ligger för sig själva 
men också hus i grupper. 
 
Nya hus ska se ut som de gamla husen 
med samma material även om de ser moderna ut. 
Tomterna ska ha häckar och träd 
så att de passar in i Nordanå. 
 
Mötesplatser rubrik 3 
Det finns ingen mötesplats i Nordanå nu. 
Man kan bygga en mötesplats i korsningen  
mellan Trellebogsvägen, Nordanåvägen och Burlövsvägen 
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särskilt om förskolan istället kan bli ett hus för alla  
och affär. 
Det finns förslag på en bypark och en rastplats  
vid Sege å öster om bron 
både för dem som bor i byn  
och för dem som besöker byn. 
Det finns förslag på en idrottsplats 
vid Duvemåla gård. 
 
Mycket grönt  rubrik 3 
Rader med träd ska finnas kvar och bli fler. 
Det ska bli lättare att flytta sig mellan 
olika områden med natur. 
 
Det ska finnas fler platser med natur 
som kan bli viktiga för att de har många olika slags växter och djur. 
Där kan det också finnas vatten. 
 
Det ska bli mer intressant för besökare 
 och fler växter och djur längs Sege å. 
 
Vatten och översvämning  rubrik 3 
Vatten ska finnas i diken och magasin 
och ledas till Sege å. 
Ibland kan det vara nödvändigt att höja marken 
så att inte ån svämmar över. 
 
Trafik  rubrik 3 
Vi behöver nya säkra korsningar när Simrishamnsbanan är klar. 
Det ska bli bättre bussar och tåg i Nordanå 
och Malmö stadsbuss ska gå från Stora Bernstorp till Nordanå. 
Dessutom planerar Skånetrafiken en hållplats 
vid motorvägen i Stora Bernstorp. 
 
Delar av vägarna kan behöva en gångbana 
som man kan gå på inne i byn. 
Vi behöver en gångväg och cykelväg mellan Nordanå 
och Staffanstorp 
och från Nordanå mot köpcentret Stora Bernstorp. 
Man ska kunna komma från kust och inland 
på en gångväg och cykelväg längs Sege å. 
  
Karta 54  rubrik 2 
Fördjupning Hjärup 
 
Hjärup nu  rubrik 3 
Hjärup ligger nära många orter i sydvästra Skåne 
och har lugna områden med bostäder med mycket träd. 
Men det är dålig service,  
buller från bilar och från järnvägen 
och det är svårt att flytta sig mellan ortens olika delar. 
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Det är svårt att komma till centrum  
och röra sig i centrum. 
 
Framtiden  rubrik 3 
Hjärup ska vara en ort 
trots att Hjärup kommer att finnas på båda sidor om järnvägen. 
En gångväg ska göra  
att man kan komma till de olika delarna av Hjärup. 
Stationen ska vara under tak  
och där ska finnas platser, torg och affärer. 
 
Nu är det problem med att  
Hjärup inte känns tryggt. 
Fler människor måste finnas ute på olika platser 
och det ska finnas vägar mellan affärer och annat. 
Små grupper av hus och fler vägar 
gör att orten kan bli levande och trygg. 
 
Stambanan  rubrik 3 
Kommunen har kommit överens med myndigheten Banverket 
om hur stambanan ska få fyra spår. 
Järnvägen grävs ner under marken. 
En väg för bilar, cyklar och människor som går 
ska byggas bredvid stationen. 
 
Hus  rubrik 3 
Man ska bygga fler hus mellan de hus som finns 
och nya områden med hus i norr och väster. 
Det ska finnas hus med lägenheter och villor 
så att olika människor kan bo där. 
De nya områdena ska ligga nära Hjärups station. 
Det ska byggas mellan 35och 50 nya hus i centrum 
och mellan 15och 30 bostäder i olika områden. 
Sammanlagt finns det förslag på omkring 3 tusen nya bostäder 
och 1 200 nya arbeten. 
Väster om järnvägen ska många hus byggas. 
 
Mötesplats  rubrik 3 
Stationsplatsen ska bli en mötesplats med platser, torg och parker. 
Stationstorget ska ligga nära de nya husen. 
 
Service  rubrik 3 
Idag finns all service i centrum, 
kring Hjärupslundsskolan och Jakriborg. 
I framtiden ska det finnas service i centrum, i Jakriborg 
och vid stationen. 
Det ska också finnas service i områdena med nya hus. 
 
Trafik  rubrik 3 
Hjärup ligger nära flera stora vägar  
men det är svårt att komma till dem. 
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Därför finns förslag på nya vägar 
som går till de stora vägarna. 
Det ska bli fler gångvägar och cykelvägar 
öster om järnvägen 
så att det blir lättare att komma till service 
och affärer. 
 
Banvallsvägen öster om tågstationen 
måste byggas om för att få lugnare trafik. 
Tågvägen ska göras om  
så att den passar bättre för dem som cyklar eller går. 
  
Detta har hänt år 2038  rubrik 3 
Det finns hus väster om järnvägen  
i Västerstad och Jakriborg. 
Här finns bostäder och arbetsplatser, 
service, skolor och platser för fritiden. 
 
Nära stationen ligger också  
Krumstorp och Väståkra med olika slags hus 
i norra Hjärup. 
Det finns vägar norrut till väg 108 och 103 
och söderut till väg E22 och E6. 
Det går att komma från västra till östra Hjärup 
under stambanans fyra spår. 
 
I östra Hjärup är Hjärup bocentrum  
och några andra små områden färdiga. 
Gårdsbyn med olika hus  
ligger längs stadsparken i östra delen 
och där kan alla idrotta. 
Det finns en plats för fritid vid Hjärupslundsskolan. 
Kraftledningarna i västra och östra Hjärup 
ligger i marken eller har flyttats. 
Det finns affärer och annat i Hjärnbyn. 
 
Godsspår och andra spår 
går väster om Hjärup. 
Det finns stigar längs Hjärupsbäcken och Alnarpsdiket 
och det finns stigar längs åkrarna i väster och norr. 
Det finns flera ingångar till Uppåkra Arkeologiska centrum 
längs väg E22. 
 
Parker  rubrik 3 
I Hjärup finns Parkbandet som går igenom Hjärup  
mellan västra Hjärup och östra Hjärup 
och vidare mot Uppåkra. 
Där finns flera olika parker med stora träd. 
Man kan gå tryggt bredvid parkbandet både på dagarna och på nätterna. 
 
Från Parkbandet finns små parker bland områdena med bostäder 
och i landskapen med jordbruk. 
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Karta 57  rubrik 2 
Staffanstorps tätort 
 
Detta har hänt år 2038  rubrik 3 
Det finns många nya hus, arbetsplatser, 
service och butiker 
runt stationen, på sockerbruksområdet 
och på ett nytt område i sydost. 
 
I centrum finns platser att träffas på 
och lokaler som går att använda 
till olika slags kultur och fritid. 
 
Storgatan har blivit längre och Valhallavägen 
går mot stationen som är ett resecentrum. 
Här stannar det nya pågatåget från Malmö 
mot Simrishamn. 
Här stannar också spårvagnen från Lunds centrum. 
Busstationen ligger här nu 
och det är viktigt att kunna gå och cykla över spåret. 
 
Längs spåret genom Staffanstorp  
finns många säkra korsningar  
mot de olika områdena med bostäder, 
mot skolor och mot idrottsplatserna. 
Det finns cykelvägar och gångvägar ut i landskapet 
och det är lätt att cykla eller gå från stationen 
ut till de nya områdena med bostäder, 
Söderstad, Björkliden och Nevishög. 
 
Kryddgården är ett nytt område med olika hus 
som kan byggas om man gräver ned kraftledningen. 
 
Kronoslätt med företag blir större 
och ligger nära väg 11 och Malmövägen. 
I öster finns ett nytt område med företag, 
Inspirationsbyn nära Staffanstorps företagspark. 
 
Väg 11 och väg 108 blir bredare 
och det blir fler vägar till de stora vägarna. 
Det syns tydligt med skyltar att man har kommit 
till Staffanstorp. 
 
Stadsbandet  rubrik 3 
Stadsbandet är olika slags parker i centrum. 
De är vackra moderna parker. 
 
Aktivitetskvadranten  rubrik 3 
Aktivitetskvadranten är vägar och platser 
där människor i Staffanstorp och besökare 
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kan mötas och göra mycket tillsammans. 
 
Mosstriangeln  rubrik 3 
Mosstriangeln är fyra mossar 
som ligger nära Staffanstorp. 
Det är lätt att gå eller cykla 
ut i landskapet och mellan mossarna. 
Stigarna för att motionera och promenera är  
typiskt skånska. 
 
Naturen i och omkring Staffanstorp  rubrik 3 
Det finns parker och områden med natur  
i Staffanstorp. 
Det är viktigt att människor kan få gå längs åkrarna  
och på vägar i landskapet. 
 
Kapitel 3 

Vad händer efter år 2038?  rubrik 1 
 
Efter år 2038 finns den nya spårvägen från Malmö och Östevärn  
mot Nordanå, Staffanstorp, Hemmestorp, Kyrkheddinge  
och vidare mot Lund och Brunnshög. 
Det blir dubbelspår längs delar av Simrishamnsbanan. 
 
Sedan byggs spårvägen ut från Lomma till Hjärup, 
Stora Uppåkra och vidare till Lund . 
Sedan kan spårvägen mot Sturup byggas ut. 
 
De nya spårvägarna kan göra 
att områden öster och söder om väg 11 
kan byggas ut. 
Väg 11 kan få en ny del söder om Staffanstorps sydöstra del 
mot trafikplatsen vid Kyrkheddinge. 
Kyrkheddinge och Nordanå kan växa norr om spåret 
och få fler hus. 
Kyrkheddinge kan också växa öster om ån. 
I Hjärup kan det bli fler hus väster ut. 
 
Alla ska få mer tid rubrik 3  
Staffanstorps kommun vill planera 
så att de som bor där får mer tid  
och kan leva som de vill. 
Vi kallar det tidskvalitet. 
 
Människor ska vara mindre stressade 
och det måste finnas tid för att tänka. 
För att få en bra tidskvalitet ska det vara  
nära till busshållplatsen, nära till parker och natur 
och till lekplatser. 
Det ska vara lätt att kunna simma på kvällen  
och barnen ska lätt kunna 
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gå eller cykla till träningen. 
 
Avstånd är viktigt men det är ännu viktigare 
att det är trafiksäkert, tryggt 
och att allt är öppet ofta. 
Idrottsplatserna ska vara trevliga 
och det kan de bli om de finns på ett ställe. 
Då kan det ibland bli längre till träning och idrottsplats 
men föräldrarna kan själva träna eller vila 
medan de väntar på sina barn. 
Mataffärer, förskola och bussar kan bli bättre 
om de ligger nära varandra och 
då kan också människor lättare träffa varandra. 
 
Nu är mataffärerna de viktigaste platserna 
där människor möts. 
Även biblioteket, torget, banker och apoteket är viktiga. 
I framtiden kommer hållplatserna för spårvagnar och tåg  
och den service som finns där  
bli viktiga platser där människor kan finnas både dag och natt. 
 
Det finns en karta på webbplatsen 
för Framtidens kommun som visar 
hur människor använder sin tid 
i olika områden. 
Du kan mäta avstånd till olika platser 
och se hur mycket tidskvalitet olika områden ger dig. 
 
Kapitel 4 

Det här i Staffanstorp är hela Sverige intresserat 
av  rubrik 1 
 
Naturvård  rubrik 3 
Hela Sverige har intresse  
för Backlandskapet söder om Romeleåsen i Staffanstorps kommun. 
Alla vill ha kvar naturen där. 
Planer för hästar i området Grevie-Beden  
kommer inte att förstöra Backlandskapet 
och kommunen vill också ha kvar det landskapet. 
 
Kulturvård  rubrik 3 
I Staffanstorps kommun finns tre områden 
med gammal kultur 
som hela Sverige är intresserat av. 
Det är området Görslöv –Bara-Torup-Hyby 
med odlad mark vid Sege å  
och backlandskapet kring Mölleberga. 
Här finns fornlämningar, gamla hus, fält med odlingar, 
pilträd och byar. 
 
I området Esarp finns jordbruk 
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med fornlämningar vid Höje å, Esarps kyrka och säteri 
och Alberta. 
Här arbetar människor mest med jordbruk och boskap. 
 
I området Alnarp-Burlöv finns också odlingar 
och fornlämningar. 
Kommunen tycker att dessa områden ska finnas kvar 
och vi planerar så att områdena inte ska bli förstörda. 
 
Vägar och tåg rubrik 3 
Det finns intresse i hela Sverige 
för södra stambanan, motorvägarna E6 och E22 och väg 108. 
 
Naturreservat  rubrik 3 
Naturreservatet Vallby mosse  
är ett viktigt vattenområde för fåglar  
och ska finnas kvar. 
Det ska inte bli lättare att komma till Vallby mosse 
trots att väg 11 kommer att ligga intill. 
Mossen och fåglarna kan störas 
av för mycket folk. 
 
Strandskydd  rubrik 3 
Kyrkheddinge och Nordanå ska utvecklas 
nära Höje å och Sege å 
så att fler människor kan vara vid åarna på fritiden. 
Om det blir fler hus där 
ska vi ordna fler cykelvägar och gångvägar. 
Alla ska kunna röra sig längs stränderna. 
 
Det här ska vara kvar  rubrik 3 
Alléer, pilvallar, åkerholmar, våtmarker och stenmurar ska skyddas 
och inte förstöras. 
Viss mark och områden med vatten ska skyddas 
så att djur eller växter kan fortsätta att leva där. 
 
Kommunen ska inte bygga 
i områden där marken kan förstöras av nya hus. 
Backlandskapet mellan Södra Sallerup och Klågerup 
och Höjeåns dalgång mellan Knästorp och Lomma  
är viktiga områden som inte får förstöras. 
 
Backlandskapet är speciellt med sina kullar och dalar 
och även Höjeåns dalgång. 
Där måste länsstyrelsen ge tillstånd  
om någon vill bygga. 
 
Kapitel 5 

Det här är intressant för kommunerna  rubrik 1 
omkring Staffanstorp 
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Staffanstorp ligger intill de här kommunerna: 
Lomma 
Lund 
Svedala 
Malmö 
Burlöv 
 
Vi samarbetar med de kommunerna om detta: 
• Simrishamnsbanan och Staffanstorpslänken 
 
• Södra stambanans utbyggnad 
 
• Vägar från Hjärup mot en ny trafikplats vid E6, 
ny trafikplats vid E22 och ny trafikplats vid riksväg 108 
 
• Vindkraft 
 
• Kraftledningar 
 
• Cykelvägar, ridvägar och stigar över åkrarna 
 
• Översvämningar 
och vattnet i Höje å och Sege å 
 
• Studier av hus och landskap i 
området mellan Lund och Staffanstorp 
 
• Uppåkra Arkeologiska centrum 
 
• Tåg och spårvagn 
 
• Grundvatten i Alnarpsströmmen 
 
• Sege å och Höje å 
 
• Sydvatten 
 
• Avlopp 
 
• El 
 
• Avfall, sopor 
 
• Tåg för frakt 
 
• Vi samarbetar om sådant som hela Sverige är intresserat av 
och som finns i flera av de här kommunerna. 
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Kapitel 6 

Vad händer om planerna blir verklighet?  rubrik 1 
 
Om våra planer blir verklighet 
kommer det att förändra ekonomin, miljön 
och människorna i kommunen. 
Vi vill beskriva hur våra planer 
i Framtidens kommun förändrar människor, 
naturen och samhället. 
 
Vi beskriver sådant som kan bli bättre 
och sådant som kan bli sämre av planerna. 
Vi beskriver också vad vi ska göra 
för att inget ska bli sämre. 
 
Vi har undersökt planer som finns för hela Sverige 
och hur vi kommer att följa dem. 
Vi har undersökt hur miljön kommer att påverkas 
av planerna. 
 
Vi har undersökt människors hälsa, 
djur, växter, kultur från förr  
och hur vi använder vår natur. 
Vi har undersökt bostäderna 
och om de ligger nära naturen, 
kultur, service och bussar och tåg. 
Annat som är viktigt att undersöka är trygghet,  
att vara tillsammans  
och att vara med i samhället. 
 
Ekonomin i samhället kan också påverka 
till exempel om alla har arbete  
och om alla kan leva lika bra. 
 
Om förslaget inte blir verklighet rubrik 3 
Om våra förslag inte blir verklighet 
kommer vi inte få fler tåg och spårvagnar 
och kommunen kommer inte att växa. 
Det skulle inte bli så många stationer som vi föreslår 
och vi skulle behöva köra bil oftare. 
Det skulle bli mindre jordbruk 
och Uppåkra skulle inte bli lika viktigt. 
 
Vad händer om det blir  
fler hus i tätorterna och större byar?   rubrik 2 
 
Det kan bli sämre luft  rubrik 3 
Framtidens kommun ger förslag  
på nästan 8 tusen nya bostäder. 
De flesta av bostäderna ska ligga i Staffanstorp och Hjärup 
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bland gamla hus nära stationerna  
så att fler människor kan åka tåg eller spårvagn. 
 
Även i Kyrkheddinge och Nordanå 
vill vi bygga omkring 400 nya bostäder 
och då kan fler människor åka med buss  
men det blir också fler som åker bil. 
Vi föreslår att det ska gå att cykla 
mellan byarna med stationer. 
 
Världen kommer kanske få sämre klimat 
och sämre luft, eftersom det kommer att bli fler bilar. 
 
För mycket folk på Vallby mosse 
men lättare att komma till annan natur rubrik 3 
Det finns mycket lite mark som alla människor kan vara på. 
Om det blir fler människor 
kommer fler vara i naturen nära tätorterna. 
Fler kommer vara på Vallby mosse 
om Kyrkheddinge växer. 
Det är ett känsligt område 
och det kommer inte att bli lättare att ta sig dit 
eftersom det kan skada mossen. 
 
Men vi föreslår att det ska bli lättare att komma 
till andra områden med natur istället  
på gångvägar, cykelvägar och stigar längs åkrarna. 
 
Vi föreslår mer natur och parker i Staffanstorp 
men inga nya stora områden med natur. 
 
Det kan bli bättre service, mer trygghet  rubrik 3 
och fler arbeten 
Om det blir fler hus i tätorterna nära stationerna 
kommer det att bli bättre service på samma ställe. 
Fler människor kommer att finnas på nya mötesplatser. 
I Staffanstorp ska det finnas en plats 
för kultur och fritid. 
Planen ger förslag på olika slags hus 
blandat med arbetsplatser  
och det kan ge mer trygghet till människor. 
 
Olika slags bostäder som människor både kan äga eller hyra 
gör att olika slags människor kan bo nära varandra. 
Förslaget kan förändra tätorterna 
men det är viktigt att varje del av kommunen  
har kvar sin särskilda personlighet. 
 
Det kan bli fler arbeten i kommunen 
om fler bor där och det finns mer service. 
Men om kommunen växer snabbt finns det risk för 
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att kommunens service inte räcker till alla. 
Men kommunen får in mer pengar 
om fler människor jobbar här och betalar skatt. 
 
Det är bra för ekonomin om fler bor i tätorterna 
för då kan fler använda bussar, tåg och spårvagnar. 
 
Vad händer om det blir nya områden 
utanför tätorterna på mark för jordbruk?  rubrik 2 
 
Det blir fler hus på jordbruksmark   rubrik 3 
Framtidens kommun ger förslag på 
att Staffanstorp, Hjärup, Kyrkheddinge och Nordanå växer 
och att hus byggs på mark för jordbruk. 
För att inte använda för mycket jordbruksmark 
ska husen byggas tätt mitt i Staffanstorp och Hjärup. 
Längre bort från centrum 
ska inte husen ligga så tätt utan vara som byar. 
 
Gårdar och landskap finns kvar i Nordanå rubrik 3 
Nordanå ska få fler hus 
men landskapet med gårdar kommer att finnas kvar. 
Det är en kultur som alla i Sverige vill ha kvar. 
 
Fornlämningar kan försvinna rubrik 3 
När tätorterna blir större 
kan en del fornlämningar, gamla gravar 
och föremål i marken från förr försvinna. 
 
Buller vid väg 11 och väg 108 rubrik 3 
Nya bostäder kan komma att ligga nära buller från väg 11, 
men vi föreslår att det ska finns gångar under vägen. 
 
Färre jobb i jordbruket rubrik 3 
Eftersom det blir mindre mark för jordbruk 
kan det också bli färre jobb i jordbruket. 
 
Fler bilar mellan Hjärup och Lund rubrik 3 
Det finns förslag på nya hus mellan Hjärup och Lund 
där det nu är jordbruk. 
Det är ett känsligt område. 
Det går dåligt med bussar och tåg 
och de som bor där kommer att behöva köra bil 
till service och arbete. 
Bostäderna kommer att ligga nära buller från väg E 22 
så det måste finnas skydd mot bullret 
och det förändrar landskapet. 
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Vad händer om vi har kvar landsbygden 
men utvecklar den? rubrik 2 
 
Inte många nya hus rubrik 3 
På landsbygden är jordbruket 
och människors fritid det viktigaste. 
Här ska odlare kunna sälja det de odlar. 
Det blir bara tillåtet med nya hus 
nära hus, som redan finns  
och de ska inte störa kulturen eller landskapet. 
Hus som är bra för landsbygden 
kan få byggas utan bygglov. 
 
Landskapet är viktigt där det finns städer 
för att det ska kunna finnas många djur och växter 
och för att människor ska kunna vara där på fritiden. 
Det blir lättare att komma ut i landskapet 
med cykelvägar, ridstigar och stigar längs åkrarna. 
Framtidens kommun ger förslag 
på hur människor kan använda marken mer för att odla. 
 
Uppåkra blir viktigare 
och kan ge mer jobb  rubrik 3 
Fler människor kommer att kunna komma till Uppåkra 
och fler kommer att få kunskap om Uppåkras historia. 
Det kan ge fler jobb. 
 
Vad händer med vattnet? rubrik 2 
 
Risk för översvämningar 
och för mycket näring i åarna rubrik 3 
Det finns stora områden med lerjord i kommunen 
och det kan bli översvämningar om det regnar mycket. 
Det blir lättare översvämningar 
när vi bygger nya hus.  
Därför finns förslag på att ta hand om vattnet 
i dammar.  
Människor som bor nära åarna kan drabbas av översvämningar. 
Därför finns förslag på vattenmagasin  
som tar hand om vattnet när det regnar mycket. 
 
Det är för många avlopp som rinner ut  
i Sege å, Torrebergabäcken och Höje å 
och det finns inga förslag på 
att inte ha odlingar nära åarna, 
som gör att åarna växer igen. 
Staffantorps kommun arbeta med dessa frågor. 
 
Risk för gifta ämnen i grundvattnet rubrik 3 
Det är risk för att giftiga ämnen tränger ner i vattnet 
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där det är sandjordar i kommunens västra del. 
Det kan lättare hända där nya hus byggs 
i Nordanå och Staffanstorp nära Alnarpsströmmen. 
 
Framtidens kommun föreslår att människor ska kunna använda 
Höje å, Sege å och mossar mer på fritiden. 
 
Det finns planer på bostäder nära stränderna 
i Kyrkheddinge och Nordanå 
och strandskyddet kan försvinna. 
Men stränderna ska fortsätta att vara skyddade. 
 
Vad händer med miljön? rubrik 2 
 
Mer järnvägar och spårvagnar är bra för miljön rubrik 3 
Den nya Simrishamnsbanan får en hållplats vid Staffanstorp. 
Där ska också tågstation, hållplats för spårvagn och busstation 
ligga bredvid varandra. 
Den nya spårvägen behöver en del av marken för jordbruk 
och den kommer också förändra stranden vid Höje å 
och kulturen i Gullåkra by och Gullåkra mosse. 
Men Gullåkra kan också få en hållplats 
och det kan vara bra för människorna där. 
Det kommer att bli buller av spårvagnarna, 
men färre kommer att köra bil och spårvagnarna 
och det är bra för miljön. 
 
Mindre trafik på de små vägarna rubrik 3 
Det finns förslag på nya vägar  
som går från Hjärup till de större vägarna. 
Det blir mindre trafik på de små vägarna 
och bättre för dem som bor där. 
 
Väster om Esarps by ska också 
en ny väg byggas och det blir bättre 
för dem som bor där. 
 
Men nya vägar kan göra att fler kör bil  
och att det blir mindre mark för jordbruk. 
 
Ett spår för godstrafik tar jordbruksmark 
och kan ge mer buller för en del rubrik 3 
Det finns förslag på ett spår för godstrafik 
i västra delen av kommunen. 
Spåren tar mer av marken för jordbruk 
men ett nytt spår gör att 
det blir mindre buller 
på den vanliga järnvägen genom Hjärup. 
Men människorna i Nordanå, västra Hjärup  
och de kring Kabbarp kan få mer buller 
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Mindre strålning från kraftledningar  rubrik 3 
Kraftledningar ska ligga utanför Hjärup 
och kraftledningarna norr om Staffanstorp 
ska grävas ner. 
Då blir det mindre farlig strålning  
från kraftledningarna. 
Men kraftledningarna kan förstöra en del av landskapet. 
 
Mer vindkraft kan ge buller 
men är bra för miljön rubrik 3 
I nordvästra delen ska vindkraftverk byggas. 
Där finns redan ett vindkraftverk. 
Vindkraft är bra för miljön 
men det kan bli buller och förstöra en del av landskapet. 
 
Fler arbetsplatser kan ge mer bilar och buller rubrik 3 
Det ska bli fler företag 
i Staffanstorp, Hjärup och Kyrkheddinge. 
Det tar en del av marken för jordbruk 
och det blir mindre landskap utanför tätorterna. 
Det kommer att finnas bra bussar och tåg 
till arbetsplatserna. 
Det kan bli fler jobb än det finns nu i jordbruket 
men det är inte säkert. 
Det beror på vilka företag som kommer dit. 
 
Fyra tågspår genom Hjärup  
under tak rubrik 3 
Det ska bli fyra tågspår genom Hjärup 
och en del av dem ska ligga under tak. 
Det blir fler platser med service 
där människor kan träffas. 
Det blir mindre buller. 
Det skulle bli dyrare med spår 
som grävdes ner. 
 
Kommer Framtidens kommun göra 
att människor mår bättre i Staffanstorps kommun?  rubrik 2 
Planerna för Staffanstorps kommun kan göra att 
folk mår bättre på några sätt. 
 
Det kan bli lättare att vara med 
och säga vad man tycker  rubrik 3 
Det finns förslag på att kommunen 
ska informera på ett sätt så att alla förstår. 
Det gör att människor i kommunen 
mer kan säga vad de tycker och vara med och bestämma. 
Det finns också förslag på 
att människor ska kunna vara med mer i föreningar. 
Det är också bra att det är nära  
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till bostad, skola, bussar och tåg 
för då kan föräldrarna tar mer lika ansvar. 
Fler människor kommer också att slippa köra bil så mycket. 
Det kommer att finnas mer service för alla. 
 
Det blir tryggare 
om människor kan mötas mer  rubrik 3 
Barn och unga kommer få en bättre fritid 
Det kommer att bli fler gångvägar och cykelvägar 
och fler parker. 
Det blir fler platser 
där barn och unga kan göra något de tycker om 
på sin fritid. 
Skolorna ska samarbeta mer med företagen 
och då kan barn och ungdomar lättare vara med i samhället. 
 
Mindre som stör där människor bor  rubrik 3 
Spårvagnarna kan ge buller bland bostäderna  
men människor kommer 
att slippa köra så mycket bil. 
Sådant som stör ska ligga långt från bostäderna. 
Människor ska få mer av det  
som de behöver där de bor. 
 
Det kommer att bli lättare 
att komma ut i naturen och röra på sig  rubrik 3 
Det finns många förslag på 
hur det ska bli lättare att komma ut i naturen 
så att alla människor kan röra på sig. 
Det blir fler cykelvägar och parker. 
 
Vad ska kommunen göra för miljön?  rubrik 2 
 
Vi ska använda marken på ett bra sätt  rubrik 3 
Det finns förslag som gör att det blir lättare  
att bo och arbeta på landsbygden. 
Fler människor ska kunna odla mat och sälja den här. 
 
Landskapet kan förändras genom förslagen. 
Kommunen vill mest använda landskapet 
till dem som odlar  
och till dem som vill vara där på sin fritid. 
 
Kommunen ska särskilt tänka på 
att använda marken på ett bra sätt. 
 
Fler som åker buss, tåg och spårvagn  rubrik 3 
Det kommer att bli fler arbeten 
och fler bostäder i kommunen. 
Om bostäderna ligger nära 
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kan kommunen använda energi på ett bättre sätt 
till exempel med fjärrvärme. 
 
Det kommer att bli fler bilar med transporter 
från företagen 
men fler människor kommer att kunna åka buss eller tåg till arbetet. 
Men det kan ändå bli fler bilar 
eftersom det kommer att bli fler människor i kommunen. 
Det kommer att bli lättare att komma ut till landsbygden 
med gångvägar, cykelbanor, ridstigar  
och stigar längs med åkrarna. 
 
Det finns mycket kvar från gamla tider 
och fler människor kommer att kunna  
besöka Uppåkra och Gullåkra. 
 
Det kommer också att bli fler parker och gångvägar 
och cykelvägar i tätorterna. 
 
Luften  rubrik 3 
Det kommer att bli fler människor i kommunen 
och mer bilar och det är dåligt för luften. 
 
Men fler människor kommer att åka tåg och spårvagn. 
Kommunen ska därför fortsätta  
att arbeta för 
att fler människor åker buss, tåg och spårvagn. 
 
Bättre vatten  rubrik 3 
Kommunen planerar för 
att det ska bli bättre vatten  
och mindre risk för översvämningar. 
Det finns också förslag på 
hur människor lättare ska kunna komma till vatten, 
till exempel Höje å och Sege å. 
 
Det ska finnas bra dricksvatten 
genom Alnarpsströmmen. 
 
Lättare att komma till våtmarker  rubrik 3 
Våtmarker är träsk och mossar. 
Det blir inte fler våtmarker 
men det kommer att finnas vägar mellan mossarna 
så att det blir lättare att vara där. 
 
Mindre gödsel   rubrik 3 
Det finns förslag på 
att jordbruken ska använda mindre gödsel i jordbruket. 
 
Miljö utan gifter  rubrik 3 
Det finns kvar gifter i marken 
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men ingen vet hur farliga de är 
och vad man ska göra med dem. 
Kommunen vill arbeta för 
att färre personer använder gifter och gödsel i jordbruken. 
 
Kapitel 7 

Så här arbetar vi vidare  rubrik 1 
 
Det här kapitlet handlar om 
vilka planer och undersökningar vi behöver göra 
för att Framtidens kommun ska bli verklighet år 2038. 
 
Vi ska undersöka hur det blir med 
fler bostäder i tätorterna och större byar rubrik 3 
Vi ska undersöka hur bussar, tåg och spårvagnar ska fungera, 
och hur trygga och säkra de kan bli,  
hur centrum kan bli levande, 
hur mötesplatser ska vara,  
och vad som kan störa. 
Vi ska undersöka hållplatser, 
parkeringsplatser, gångvägar, cykelvägar, bilar, bussar, tåg  
och spårvagnar. 
 
Undersökningarna ska visa oss 
hur vi ska bygga de olika platserna och skolorna 
och hur vi ska göra dem fina med konst och kultur. 
Vi ska undersöka bostäder 
för att få trevliga områden med olika slag hus och bra service. 
 
Vi ska undersöka företag  
och vi ska arbeta för att alla har säkert internet. 
 
Vi ska undersöka hur människor lever, shoppar, 
bloggar, får vård, lär sig  
och hur de får idéer och hittar på själva. 
Vi ska arbeta med detta tillsammans 
med dem som bor i kommunen. 
 
Vi ska undersöka hur det blir med fler bostäder utanför tätorterna  
på mark för jordbruk rubrik 3 
Vi ska undersöka hur bussar, tåg och spårvagnar ska fungera, 
hur trygga och säkra de kan bli,  
hur centrum kan bli levande, 
hur mötesplatser ska vara,  
och vad som kan störa. 
Vi ska undersöka hållplatser, 
parkeringsplatser, gångvägar, cykelvägar. bilar, bussar, tåg  
och spårvagnar. 
 
Vi ska undersöka hur nya olika slags skolor 
ska finnas i Kyrkheddinge och Nordanå. 
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Vi ska undersöka hur nya hus i Nordanå 
förändrar kulturen där. 
 
Vi ska undersöka vilka som har ansvar 
innan vi börjar bygga nya bostäder. 
 
Vi ska arbeta med detta tillsammans 
med dem som bor i kommunen. 
 
Vi ska undersöka hur vi kan ha kvar  landsbygden rubrik 3 
Vi ska undersöka hur man kan bygga i byarna och tätorterna 
och vi ska arbeta för fler ridstigar, gångvägar, 
cykelvägar och stigar längs åkrarna. 
 
Vi ska arbeta med detta tillsammans 
med dem som bor i kommunen. 
 
Vi ska bestämma regler för hur många hästar 
man kan ha på en viss mark. 
 
Vi ska bestämma regler för 
hur mycket giftiga ämnen 
det går att använda där man odlar. 
Vi ska undersöka vilka som har ansvar. 
 
Vi ska arbeta med detta tillsammans 
med dem som bor i kommunen. 
 
Vi ska undersöka vattnet rubrik 3 
Vi ska undersöka vatten och översvämningar, 
och hur vi ska kunna samla in vatten som inte 
kan gå ner i jorden i områden med nya hus. 
Vi ska arbeta med detta tillsammans 
med dem som bor i kommunen. 
Det är viktigt att informera och ge kunskap om vatten och klimat 
och att samarbeta med kommunerna bredvid. 
 
Vi ska undersöka hur vi ska bygga på mark för jordbruk 
utanför tätorterna rubrik 3 
Vi ska undersöka vilka som har ansvar 
innan vi bygger. 
Vi ska undersöka trafiksäkra skolvägar 
och hur fler människor kan åka buss, tåg eller spårvagn. 
Vi ska arbeta med detta tillsammans 
med dem som bor i kommunen. 
Det är viktigt att samarbeta med Lund. 
 
Mer järnväg och spårvagn rubrik 3 
Vi ska undersöka hur vi ska göra 
för att det ska bli mindre buller. 
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Vi ska undersöka hur hållplatser, stationer, spårvagnar och tåg 
ska fungera. 
 
Vi ska arbeta med detta tillsammans 
med dem som bor i kommunen. 
Särskilt viktigt är att diskutera 
var centralstation och hållplatser ska ligga. 
 
Ett godsspår rubrik 3 
Vi ska studera hur ett till godsspår  
förändrar landskapet och hur det bullrar. 
Vi ska arbeta med detta tillsammans 
med dem som bor i kommunen. 
 
Vindkraft och energi rubrik 3 
Vi ska studera hur vindkraft förändrar landskapet 
och vi ska samarbeta med kommunerna bredvid. 
 
Vi ska arbeta med detta tillsammans 
med dem som bor i kommunen. 
 
Vi ska särskilt tänka på energin 
när vi bygger nya områden. 
Vi ska göra planer där det ska byggas nytt. 
 
Uppåkra rubrik 3 
Vi ska studera hur Uppåkra kan växa. 
Vi ska arbeta med detta tillsammans 
med dem som bor i kommunen. 
 
Människors hälsa  rubrik 3 
Vi ska samarbeta med polisen och regionen 
för att alla ska vara trygga 
när vi bygger flera bostäder. 
Vi ska undersöka hur trygga människor är. 
 
Barn och unga  rubrik 3 
Vi ska fortsätta att hitta sätt att arbeta 
för att ge stöd till föräldrar 
så att föräldrar och barn kan trivas tillsammans. 
 
Vi ska undersöka barns och ungdomars hälsa. 
 
Kapitel 8 
 
Så här har vi samarbetat med miljö och människors hälsa 
när vi gjorde Framtidens kommun  rubrik 1 
 
Alla människor som bor i kommunen,  
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myndigheter och kommunala nämnder har kunnat säga vad de tycker. 
De tyckte att det skulle stå tydligare om miljön 
och att även människors hälsa skulle vara med. 
Vi har lagt till och ändrat efter vad alla har tyckt. 
 
Här är de stora frågor 
där vi har ändrat på planerna 
efter att ha frågat alla. 
 
Vi har tagit bort vissa områden med 
mark för jordbruk. 
Vi har bestämt att bygga ut mindre 
i Nordanå och Kyrkheddinge 
och har tagit bort det stora området med natur vid Hjärup. 
Istället har vi bestämt att bygga mer i tätorterna. 
 
Vi har bestämt att ha fler företag i Hjärup och Staffanstorp  
och att ha områden i centrum  
med både företag och olika slags service. 
Det gör att det blir fler arbetsplatser i kommunen 
och att färre människor måste pendla. 
 
Järnväg  rubrik 3 
Vi har minskat antalet spår 
och nu finns det förslag på bara ett spår 
mellan Staffanstorps tätort och Lund. 
Det gör att färre människor kan åka tåg och spårvagn 
men det blir bättre än som det är nu. 
 
Natur och parker  rubrik 3 
Vi har tagit bort området med natur väster om Hjärup 
eftersom det var viktig mark för jordbruk. 
 
Kapitel 9 

 
Vår kommun nu  rubrik 1 
 
Vi måste först ta reda på hur det är i kommunen nu 
innan vi planerar för framtiden. 
Här berättar vi om människorna i kommunen, 
om hur det ser ut i kommunen, om naturen, 
kulturen, miljön, företag, vad som finns i kommunen  
och om vad vi kan göra. 
 
Fler bor i Staffanstorp  rubrik 2 
Staffanstorp ligger i sydvästra Skåne 
nära Malmö och Lund och Köpenhamn. 
 
Lite mer än 21 tusen personer bor 
i kommunen och de flesta bor 
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i tätorterna Staffanstorp och Hjärup. 
 
Fler människor har flyttat till Staffanstorps kommun 
de senaste tio åren, nästan 1 800 personer. 
Särskilt många har flyttat till Hjärup 
men i Staffanstorps tätort 
har det blivit färre. 
 
Fler människor kommer att bo i Skåne 
och det kommer att bli 7 tusen fler människor 
i Staffanstorp om tio år. 
Människor flyttar hit från Sverige och från andra länder. 
 
Människor i Staffanstorp är lite yngre 
om man jämför med hela Skåne. 
I tätorten Staffanstorp är det fler äldre människor 
om man jämför med hela Skåne. 
 
I Kyrkheddinge, Hjärup och utanför tätorterna 
bor fler människor som är mellan 35 och 44 år 
än i resten av Skåne. 
 
Hälsa rubrik 2 
Ganska få personer i kommunen 
är sjuka, har arbetsskador eller får bidrag 
för att de inte kan arbeta. 
 
Rättvisa mellan män och kvinnor 
och människor från andra länder  rubrik 2 
Staffanstorps kommun är den kommun i Skåne 
som mest behandlar män och kvinnor lika. 
10 procent av människorna i kommunen är födda i andra länder. 
De är mycket färre än i Malmö, Lund och Burlöv 
men ungefär lika många som i kommunerna 
nära Staffanstorp. 
 
Många pendlar  rubrik 2 
Väldigt många människor i Staffanstorp kommun 
reser till arbeten utanför kommunen. 
De pendlar. 
Det är inte många som reser till Staffanstorp. 
 
En tredjedel av alla som pendlar 
arbetar i Malmö 
och nästan lika många i Lund. 
Nästan lika många arbetar i Staffanstorps kommun. 
 
Färre personer pendlade till Malmö och Burlövs kommun 
och i kommunen de senaste fem åren. 
Fler pendlade till Lund och Lomma 
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de senaste fem åren. 
 
Fler personer pendlar från Hjärup till Lund 
än till Malmö. 
 
Fler personer pendlar från Staffanstorp till Malmö 
än till Lund. 
 
Väldigt få personer reser mellan tätorterna Staffanstorp 
och Hjärup, eftersom de som arbetar i kommunen 
arbetar också på den ort där de bor. 
Men de har blivit färre de senaste fem åren. 
Andra som arbetar i kommunen bor i Lund 
och i Malmö. 
 
Människor i Staffanstorps tätort reser nästan en mil  
till arbetet. 
Människor i Hjärup reser lite längre än en mil. 
Män reser längre till arbetet än kvinnor. 
 
I framtiden kommer vi att pendla längre 
och det betyder mer trafik. 
Många reser med bil 
och få går eller cyklar. 
Det beror på att många pendlar 
till arbetsplatser utanför kommunen. 
 
Fler och fler pendlar till Danmark 
efter att Öresundsbron byggdes. 
 
Tåg, buss, spårvagn  rubrik 2 
Väldigt många åker tåg 
mellan Malmö och Lund 
och det måste byggas fyra spår till  
för att det ska fungera. 
 
Arbete och människors ekonomi  rubrik 2 
Människor i Skåne tjänar mindre pengar 
om man jämför med hela Sverige 
och med de stora städerna. 
Men Staffanstorps kommun har bland de största inkomsterna 
jämfört med hela Skåne. 
Skillnaden på inkomster för män och kvinnor 
är bland de största i Skåne. 
 
Hälften av alla i kommunen arbetar. 
De flesta arbetar på företag 
som tillverkar något 
men många arbetar också  
på hotell, restaurang och med att hyra ut hus. 
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Ganska många arbetar med utbildning, 
med sjukvård och åt kommunen 
med att ge olika slags service och vård. 
 
Företag  rubrik 2 
Staffanstorps kommun är framför allt en kommun 
där människor bor. 
Kommunen är den största arbetsgivaren 
med nästan tusen anställda. 
 
Det finns inte så många stora företag 
och det är vanligt för kommuner 
som ligger nära stora städer. 
 
Det är ungefär lika många företag i Staffanstorp 
som i andra kommuner i Skåne. 
 
Trygghet är viktig i Staffanstorp rubrik 2 
Förenta Nationerna, FN, utnämnde år 2007 Staffanstorp 
till en säker och trygg kommun. 
Bara hundra av världens kommuner 
och bara 17 av Sveriges kommuner  
är valda till sådana säkra och trygga kommuner. 
 
Trygghet handlar om ekonomi, 
bra skola och förskola, bra miljö 
och bra sjukvård. 
 
Kommunen arbetar mycket med 
säkerhet och trygghet 
bland annat genom att undersöka 
hur trygga människor känner sig. 
 
Staffanstorps kommun vill att alla 
anmäler brott, 
så att man kan arbeta med det. 
 
Kommunens service är bra  rubrik 2 
Kommunen ger mycket olika slags service. 
 
Företag sköter en tredjedel av alla förskolor 
och en tiondel av alla skolor i Staffanstorps kommun. 
Kommunen sköter en tiondel av all vård 
till personer med funktionsnedsättning 
men det mesta av vården av äldre personer. 
Företagen sköter till ganska stor del 
gator, vägar och parker. 
Kommunen har ansvar för fritid och kultur. 
 
Det blir fler företag 
som ger service istället för kommunen. 
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Redan nu sköter företag stöd och service 
enligt LSS, lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade. 
 
Förskola, skola och bra utbildning  rubrik 2 
De flesta av de yngre barnen i kommunen 
har mindre än en kilometer till skolan. 
Fler människor i kommunen fortsätter att studera på gymnasiet 
eller högskolan jämfört med hela Skåne. 
 
Nästan alla elever i Hjärup som slutade grundskolan 
var godkända till gymnasiet. 
Eleverna i tätorten Staffanstorp lyckades inte lika bra 
men de var bättre om man jämför med hela Skåne. 
 
Mer än hälften av alla i Hjärup 
har studerat på högskolan. 
I resten av kommunen har bara var tredje person gjort det. 
 
Förskolan och skolan är kända  
för att vara bra i Staffanstorp 
och många har flyttat hit just därför. 
Det har funnits plats på förskolan 
och så är det inte i kommunerna bredvid. 
 
Kommunen var år 2007 på plats nummer 11 i Sverige 
när det gäller bästa förskola och skola. 
Om man jämför med kommuner nära Staffanstorp 
har bara två av dem varit bland de 15 bästa. 
 
Förskola  rubrik 3 
Föräldrar ska tryggt kunna lämna sina barn till förskolan 
och där ska barnen få leka och lära sig. 
Förskolan är till för barn mellan 1och 5 år 
om föräldrarna arbetar, studerar, är arbetslösa 
eller hemma med nyfödda syskon. 
Det finns kommunala förskolor, 
familjedaghem där en familj tar hand om barn, 
privata förskolor, som kallas fristående förskolor 
och öppna förskolor dit föräldrar kan komma 
med sina barn och träffa andra föräldrar, 
när de är hemma med sina barn. 
 
Föräldrar kan välja förskola 
om det finns plats. 
Det finns elva kommunala förskolor 
och kommunala familjedaghem 
och tolv fristående förskolor. 
 
Kommunen har regler och planer  
för förskolan. 
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Nästan alla barn i kommunen går i förskola 
och de har blivit fler de senare åren 
och är fler än i andra kommuner. 
Omkring 1300 barn går i förskola i kommunen. 
 
Grundskola  rubrik 3 
Grundskola är förskoleklass 
och klass 1 till 9. 
Det finns elva kommunala skolor 
och två fristående skolor. 
Föräldrar har rätt att välja skola 
för sina barn om det finns plats. 
Nästan 3 tusen barn går i grundskola i Staffanstorp. 
 
Gymnasium  rubrik 3 
Eleverna i Staffanstorp går oftast 
i gymnasier i Malmö och Lund 
och kommunen betalar för de platserna. 
 
Omkring 700 elever reser varje dag till Lund 
och hundra elever reser till Malmö. 
Kommunen har ett individuellt program 
på Kometskolan och där går omkring 50 elever. 
 
I kommunen finns Hvilan utbildning 
där eleverna lär sig om blommor, trädgård och träd. 
Det är en fristående skola 
och har nästan hundra elever. 
 
965 elever i kommunen gick på gymnasiet år 2008. 
 
Fritidshem för skolbarn  rubrik 3 
Fritidshem är till för barn i skolan 
tills de fyller 12 år. 
Fritidshem finns på alla grundskolor. 
 
1200 barn i kommunen går på fritidshem. 
 
Särskola  rubrik 3 
Särskolan är till för barn med begåvningshandikapp 
och den ska passa varje barn. 
Särskolan ska så mycket som möjligt likna 
grundskolan och gymnasiet. 
Kommunen har ansvar för särskolan 
men några elever går i kommunens grundskola 
och några går i Lund. 
 
Vuxenutbildning  rubrik 3 
Kommunal vuxenutbildning 
är till för vuxna som fyllt 20 år 
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eller för dem som inte har gått färdigt gymnasiet. 
Elever kan läsa vissa ämnen eller kurser 
för att få ett betyg. 
Kommunen har ingen egen vuxenutbildning 
utan köper den av företag. 
Det finns vuxenutbildning för grundskola, 
gymnasiet och särskola, nästan 140 platser. 
 
Vård och omsorg  rubrik 2 
 
Äldreomsorg  rubrik 3 
Så här tycker socialnämnden 
att äldreomsorgen ska vara: 
 
• De flesta ska bo hemma. 
 
• Det är viktigt att ge hjälp tidigt 
så att människor inte blir sjuka i onödan. 
 
• De flesta ska få träning hemma. 
 
• Bostäder och platser för alla 
ska vara tillgängliga 
för människor med funktionsnedsättningar. 
 
• Människor ska vara med och bestämma om  
det stöd de får. 
 
• Kommunen ska uppmuntra och berätta om 
sådant som människor och föreningar gör 
och hjälpa dem att samarbeta. 
 
Det bor färre personer över 65 år i kommunen 
om man jämför med andra kommuner, 
men de kommer att bli många fler i framtiden. 
Kommunen har framför allt arbetat för 
att människor ska kunna bo kvar hemma 
när de blir äldre. 
Därför har kommunen särskilda lägenheter med service 
och en dagverksamhet som kallas Medelpunkten. 
Många äldre bor i villa och måste få service 
på nya sätt om de ska kunna bo kvar. 
 
Den här äldreomsorgen finns i kommunen: 
 
• Särskilt boende som Magnoliagården, Pilegården och Klöverlyckan. 
 
• Vård en kort tid för att familjen ska kunna vila sig eller åka bort, 
för att träna eller för att få vård den sista tiden. 
 
• Dagverksamhet för att träffa andra människor 
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och ha något att göra. 
 
• Vård hemma, som hemsjukvård eller hemtjänst. 
 
• Färdtjänst och riksfärdtjänst. 
 
• Annat stöd som hjälpmedel, 
bidrag till vård hemma  
och till att göra bostaden handikappvänlig. 
 
Vård och omsorg av personer med funktionsnedsättning  rubrik 3 
Kommunen har ansvar för bostäder  
för personer med funktionsnedsättning 
och för att de har något att göra. 
 
Unga personer med funktionsnedsättning ska kunna 
flytta till en egen bostad. 
Bostäder för personer med funktionsnedsättning 
ska ligga tillsammans med andra bostäder. 
Alla ska kunna komma till platser ute 
och de ska vara trygga. 
 
Det här finns för personer med funktionsnedsättning: 
 
• Gruppbostäder, 
som är lägenheter i ett hus 
där det också finns kök, vardagsrum och trädgård 
där alla kan vara. 
Det finns personal dag och natt. 
 
• Planeten med lägenheter och personal dag och natt. 
 
• Servicebostäderna Torget och Nevisborg. 
Där finns lägenheter och 
personal är där vissa tider. 
 
• Lyckans korttidsboende, 
där man kan bo korta tider. 
Det finns personal dag och natt. 
 
• Dagcenter i Staffanstorp. 
 
• Träffpunkt i Staffanstorp  
för personer som har psykiska problem. 
 
Stöd till personer och familjer   rubrik 3 
Människor får stöd enligt de här lagarna: 
socialtjänstlagen, föräldrabalken, lagen om vård av unga  
och lag om missbrukare. 
 
Det är frivilligt att ta emot stöd. 
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• Man kan få ekonomiskt stöd. 
 
• Barn och unga kan få hjälp. 
 
• Missbrukare kan få vård och stöd. 
 
• De som har varit med om brott kan få stöd. 
 
• Familjer kan få samtala om de har problem. 
 
• Man kan få stöd om man har stora skulder. 
 
Kommunen samarbetar med andra kommuner  
om kriscentrum för barn, kvinnor och män 
som behöver hjälp, 
om råd och stöd till familjer 
och om stöd och hjälp 
när något händer plötsligt, socialjour. 
 
Kultur och fritid  rubrik 2 
 
Bibliotek  rubrik 3 
Bibliotek finns i Staffanstorps tätort och i Hjärup. 
Det finns också skolbibliotek 
och bibliotek i äldreomsorgen. 
Fler personer lånar böcker i Staffanstorp 
än i andra kommuner. 
Biblioteken arbetar särskilt för barn och unga. 
 
Musikskola  rubrik 3 
Musikskolan är till för barn och unga i skolan. 
Musikskolan är i ett eget hus i Staffanstorps tätort 
och i skolorna i kommunen. 
Nästan 600 elever är med i musikskolan 
och spelar instrument och sjunger. 
 
Idrott  rubrik 3 
Kommunen har ansvar för idrottsplatser, bollplaner 
och andra platser för idrott. 
Kommunen har också ansvar för fyra idrottshallar. 
De är mest till för barn och ungdomar 
från 4 till 19 år. 
 
Bråhögsbadet  rubrik 3 
Bråhögsbadet är en simhall 
och ett utebad i Staffanstorps tätort. 
Det är öppet för alla, 
för skolor och föreningar sex dagar i veckan. 
Många använder Bråhögsbadet 
och gör sammanlagt omkring 130 tusen besök varje år. 
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Fritidsgårdar rubrik 3 
Det finns fritidsgårdar 
för ungdomar från klass 6 till 18 år. 
Fritidsgården Skåningen ligger i Staffanstorp 
och en fritidsgård i Forum Hjärup. 
 
Natur  rubrik 3 
Naturen i Staffanstorps kommun 
är skyddad på olika sätt. 
  
Det finns natur som är särskilt intressant. 
Staffanstorp har en plan  
för hur kommunen ska skydda växter och djur som kan försvinna 
och hur kommunen ska ta hand  
om 23 områden som är viktiga för människors fritid. 
 
De som bor i kommunen kan inte vara så mycket i naturen. 
Bara en tiondel av all mark är till för alla. 
Ett sätt att få mer mark för alla är  
att de som äger marken gör stigar 
som människor kan gå och rida på. 
Det finns idag vid Kolböra mosse. 
 
Vatten   rubrik 2 
Staffanstorp arbetar för 
att vi ska få bra vatten i framtiden. 
 
I kommunen finns Höje å och Sege å 
med Torrebergabäcken. 
Det finns en liten sjö vid Vallby mosse 
och omkring 130 dammar med vatten 
som gör att det inte blir översvämning  
och som behövs om det blir torka. 
 
Kommunen arbetar för fler dammar och våtmarker 
och de är viktiga för växter och djur. 
 
Vattnet i Sege å och Höje å är dåligt. 
 
Grundvattnet är bra  
men kan bli sämre av jordbruket, 
av hård mark, av bilar och avlopp. 
 
Kommunen arbetar för att vattnet ska bli bättre 
och samarbetar med andra kommuner om det. 
Kommunen arbetar för att det ska bli 
färre avlopp 
och det finns planer på kommunala avlopp. 
 
I Alnarpsströmmen finns grundvatten 
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och kommunen kontrollerar det. 
 
Den bästa jorden  rubrik 2 
Det finns bra lerjord på slätten 
och lite sämre jord i backlandskapet. 
 
Jordbruket är viktigt 
för det ger arbete, mat och landsbygd. 
Den fina jorden för jordbruk finns i Staffanstorp. 
 
Tjock lerjord ligger överst och vatten kan inte rinna ner så bra. 
Därför kan det lätt bli översvämningar. 
 
Jordbruket odlar framför allt säd och sockerbetor. 
 
Jordbruket har kor, får och svin. 
Det är få djur som betar ute 
men det blir fler hästar. 
 
Kommunen arbetar med andra organisationer 
för att jordbruket ska kunna vara kvar 
och inte ta för mycket av marken. 
 
De som odlar får information 
om gödsel och gifter. 
 
Många hästar  rubrik 2 
Det finns många hästgårdar i kommunen, 
nästan 120 stycken med 430 hästar. 
Men det räcker inte för att hålla 
landskapen öppna. 
Väster om Staffanstorp finns det planer på 
ett nytt ridcenter i Kabbarp. 
Men det är svårt för många att rida 
eftersom det finns få ridstigar och lite mark att rida på. 
 
Gammal kultur och historia  rubrik 2 
Det finns mycket gammal kultur i kommunen 
som hus och vägar, fornlämningar och mark. 
De skånska vägarna är viktiga i landskapet. 
I Staffanstorp finns kulturvägar 
som är intressanta. 
Det finns nästan 50 olika områden  
med hus som ska vara kvar. 
 
Staffanstorp fick sitt namn år 1875 
när järnvägen kom. 
Tio år senare byggdes Sockerbruket  
som blev den största fabriken. 
 
Kommunen Staffanstorp bildades år 1950, 
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då tolv små kommuner slogs ihop. 
 
Uppåkra Arkeologiska Center rubrik 2 
Uppåkra är Sydsveriges största plats 
med föremål och hus från järnåldern. 
Där har det funnits en stad 
med mycket handel. 
Gullåkra mosse var en plats 
där människor offrade till gudarna. 
 
Man har gjort 25 tusen fynd i Uppåkra, 
de flesta i brons men också i silver, guld och järn. 
Det visar att det var stor handel i Uppåkra. 
Man har hittat många delar av hus och gårdar, 
bland annat ett särskilt hus där människor 
träffades för att be till sina gudar. 
 
Bara en liten del av området är undersökt 
men forskarna är överens om 
att Uppåkra var ett maktcentrum, 
kanske en plats där kungen för ett skånskt rike bodde. 
Kommunen samarbetar med region Skåne och Lund  
för att skapa Uppåkra Arkeologiska Center. 
 
Planer och regler rubrik 2 
Kommunen har gjort nya planer  
för Hjärup, Kyrkheddinge och Nordanå. 
Det finns planer för andra delar i kommunen. 
 
I kommunen finns 13 områden 
med hus som ligger nära varandra 
och där särskilda regler gäller för bygglov. 
 
Energi  rubrik 2 
Staffanstorps kommun har börjat arbeta med 
en plan för energin i framtiden. 
Fyra elbolag har ansvar för 
att människor får el. 
Kommunen följer regler för att 
kraftledningar och annat ska vara säkra. 
Kommunen har planer på att bygga om  
och gräva ner kraftledningar. 
Företaget E.ON Gas har ansvar för naturgasen. 
Det finns ett fjärrvärmeverk i Staffanstorps tätort 
som värmer upp nästan 500 bostäder. 
I Nordanå finns en värmecentral 
som eldas med havre och flis. 
 
Kommunen har undersökt vindkraft 
och det finns tre vindkraftverk. 
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Vatten i bostäder och avlopp  rubrik 2 
De flesta bostäder i kommunen 
har kommunalt vatten och avlopp. 
Kommunen har inget eget vatten 
utan äger en del av Sydvatten. 
Staffanstorp har ett eget reningsverk för avlopp. 
I Esarp finns en liten avloppsrening 
för 30 bostäder. 
 
Vattnet från avlopp i Hjärup 
går till Malm reningsverk. 
 
I Staffanstorp finns nästan 200 avlopp 
och kommunen arbetar för att det ska bli färre sådana. 
 
Avfall  rubrik 2 
Sydskånes Avfalls Aktiebolag 
tar hand om soporna i Staffanstorp. 
Kommunen har ansvar för att  
samla in sopor och grovsopor. 
Företag sköter det arbetet. 
Sopor från hushåll skickas till en anläggning i Malmö. 
 
Buller  rubrik 2 
Det som bullrar mest är trafiken i tätorterna, 
på väg E22, väg 108 och gamla Lundavägen. 
På en del av vägarna går transporter 
med farligt gods. 
 
På södra stambanan går många tåg 
och en del människor hör buller från Malmö flygplats. 
Det finns en liten privat flygplats i Bjällerup. 
Buller från fabriker kommer mest från gamla fabriker 
som ligger nära bostäder. 
 
Sådant som är farligt för miljön  rubrik 2 
Mindre industrier och företag, 
jordbruk, handelsträdgårdar, verkstäder och tryckerier 
kan släppa ut farliga ämnen. 
Det kan finnas gifter i mark 
där det har funnits skrot, gamla bensinmackar 
och skjutbanor. 
 
Räddningstjänst  rubrik 2 
Räddningstjänsten ska se till 
att det inte blir skador på människor, hus och miljö. 
Räddningstjänsten ska också kunna hjälpa till  
när någon eller något blivit skadat. 
 
Företag måste ta ansvar 
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om det finns risk för olyckor och skador på människor 
på företaget. 
Det kan finnas risk för olyckor på bensinstationer. 
 
Kommunens idéer om framtiden  rubrik 2 
Kommunen har de senaste åren arbetat 
med hur kommunen ska vara i framtiden. 
Politiker, personal, företag, föreningar 
och människor i kommunen har samarbetat med detta. 
De idéerna finns i Framtidens kommun 2038. 
 
Här är de viktigaste av alla idéer: 
 
• Trygghet 
Vår kommun är trygg och vi vill arbeta 
för gemenskap i kommunen. 
 
• Vi är intresserade 
Vi samarbetar i Staffanstorp 
och intresserar oss för allt som händer 
och för allt vi kan göra. 
 
• Mod 
Vi vågar göra något som är nytt 
och vi vågar tänka annorlunda. 
Då blir Staffanstorp intressant 
och fler vill flytta hit. 
 
Mycket är intressant och bra 
både nu och i framtiden i Staffanstorp:  rubrik 2 
 
• Bostäder och service 
När vi planerar för framtiden är det viktigt 
att tänka på företag, skola, vård och omsorg. 
 
• Att kunna resa till och från kommunen 
Kommunen ska hela tiden arbeta för 
bättre vägar, bussar, tåg och vägar för cyklar, 
så att fler kan pendla. 
 
• Vackra hus och platser, villa och trädgård 
Kommunen ska arbeta för 
att få hit företag som arbetar med villa och trädgård 
och som gör att fler människor blir intresserade 
av Staffanstorp. 
 
• Uppåkra 
Uppåkra är viktigt 
när vi ska göra Staffanstorp känt 
och för att få hit turister och andra 
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som är intresserade av historia. 
  
Tillväxt 7000  rubrik 2 
Kommunen har diskuterat hur det blir  
om det blir fler människor i kommunen. 
De kommer ha större krav 
men också kunna ge mycket. 
När kommunen växer  
måste det som kommunen behöver  
och det som finns i kommunen stämma överens. 
Det står i Tillväxt 7000 
som kommunfullmäktige sade ja till 
och ska fortsättas att arbeta med. 
 
Diskussioner och seminarier  rubrik 2 
Människor i kommunen, 
politiker och anställda har diskuterat planerna 
och gett nya kunskaper och idéer 
om kommunens framtid. 

 
 

De här har arbetat med planerna  rubrik 1 
 
Politiker 
Ordförande: Christer Sonesson (m) 
Ledamöter: Michael Sandin (m), Bo Polsten (fp), Torbjörn Lövendahl (s), Pierre 
Sjöström (s) 
Carina Dilton (s), Ralph Friberg (sp), Mark Huisman (kd), Ingalill Hellberg 
(kommundirektör), Annika Nerd (humanistisk chef) 
 
Tjänstemän 
Projektledare: Ann-Katrin Sandelius och Sofia Tjernström, Göran Berggren, Bo 
Gertsson, Oskar Monell, Ingela Richardson 
 
Konsulter som ger råd och kunskap 
Sweco Architects Malmö 
 
Foto, teckningar, text 
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Sweco Archtects Malmö 
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Thomas Lexén, Staffanstorps kommun 
Anna Fogelberg, Staffanstorps kommun 
Ulrika Vendelbo, fotograf 
 
 

Här finns Framtidens kommun  rubrik 1 
 
Framtidens kommun kommer att finnas 
på www.staffanstorp.se 
och på kommunens medborgarkontor 
och bibliotek. 
 
Den här informationen är på lättläst svenska 
och du kan beställa fler av den eller inläst 
om du ringer till kommunens medborgarkontor 046-25 11 00. 
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