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Hjärup växer

Det planeras för ett nytt bostadsområde i västra Hjärup, intill järnvägsstationen som i framtiden kan få fyra nedsänkta järnvägsspår
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Goda resultat för grundskolan
Frivilliga seniorer ökar livskvaliteten
I Staffanstorps kommun finns det tolfte bästa Frivilligverksamheten ökar livskvaliteten för
4
5
meritvärdet i landet
dem som ger och dem som tar emot

Fenix räcker ut handen till alla
Drogmissbruket ökar i samhället och det
6
avspeglar sig även i Staffanstorp
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Val till Europaparlamentet den 25 maj
Christian
Sonesson
Kommunstyrelsens
ordförande

I början av april släppte
Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) sin rapport
Öppna jämförelser för grundskolan. Rapporten går igenom
samtliga svenska kommuners
skolresultat för årskurs nio
under läsåret 2012/2013. För
Staffanstorps kommuns del är
det glädjande läsning. I den
sammanvägda rankingen placerar sig skolorna i Staffanstorps kommun på plats 26 av
landets 290 kommuner. Förra
året placerade kommunen sig
på plats 37.
När det gäller elevernas genomsnittliga meritvärde ökade
det från till 225,6 till 229,0.
Det är med stolthet och glädje
jag konstaterar att våra elever
i kommunen nu har landets
tolfte högsta betygsgenomsnitt. Det ligger väldigt mycket
arbete bakom dessa fina
siffror. Duktiga lärare, engagerade föräldrar och inte minst
elever som dagligen anstränger
sig för att prestera väl på lektioner, läxor och prov.
Nära 60 procent av kommunens årliga resurser satsas på
utbildning (förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning). Till detta ska
läggas de stora investeringar
som sker i form av om- och
nybyggnad av skollokaler.
Avkastningen på dessa satsade
resurser mäts dock inte i kronor och ören, utan kan mätas
i form av en bättre framtid för
våra unga!
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Medborgartidning som ges
ut av Staffanstorps kommun
med sju nummer per år.

Alla som är över 18 år och
svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige får rösta i valet till
Europaparlamentet.
Röstkort
Du som har rösträtt får ett röstkort hemskickat i början av maj
månad. Har du tappat bort ditt
röstkort kan du få ett nytt. Du
kan antingen ringa till Valnämndens kansli, Staffanstorps kommun, 046-25 12 43 eller till
Valmyndighetens servicetelefon,
020-825 825.
Identitetskontroll
För att rösta behöver du kunna
styrka din identitet. Antingen
genom en id-handling, att du är
känd eller att du låter någon annan gå i god för din identitet.
Så här kan du rösta:
Förtidsrösta
Från och med den 7 maj är det
möjligt att förtidsrösta i röstningslokal. I kommunen har
följande lokaler öppet för röstmottagning:
Medborgarkontoret i Rådhuset
Torget 1, Staffanstorp
7–9/5 ons-fre kl. 8-17
12-16/5 mån-fre kl. 8-17
19-23/5 mån-tis, fre kl. 8-17
ons-tors kl. 8-19
24-25/5 lör-sön kl. 10-16
Hjärups bibliotek
Ämnesvägen 2, Hjärup
7-9/5 ons-tors kl. 10-19
fre kl. 10-15
12-23/5 mån, ons-tors kl. 10-19
tis kl. 15-19
fre kl. 10-15
Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet.

Rösta i din vallokal
Du kan rösta i vallokal på valdagen den 25 maj. Vilken som
är just din vallokal och när den
är öppen står på ditt röstkort. I
vallokalen finns valkuvert och
valsedlar. Glöm inte att ta med
dig röstkort och id-handling till
vallokalen!
Rösta på vårdinrättning
Söndagen den 18 maj är det
möjligt att rösta på vissa vårdinrättningar. Här får förutom de
boende även anhöriga och vårdpersonal rösta. I kommunen har
följande vårdinrättningar öppet
för röstmottagning denna dag:
Magnoliagården, Norregatan 8,
Staffanstorp, samlingssalen
kl. 14-14.45
Pilegården, Torget 7, Staffanstorp, Medelpunkten, lokal Trean
kl. 15-15.45
Klöverlyckan Centrumgården i
Hjärup, Centrumstigen 4
kl. 16-16.45
Rösta med bud
En väljare som inte kan ta sig till
en lokal där man kan rösta får
rösta med bud. Det gäller den
som är sjuk, funktionshindrad
eller gammal. Det gäller även
väljare som är intagen på häkte
eller kriminalvårdsanstalt. Möj-

lighet finns att rösta med lantbrevbärare som bud. Material
för budröstning finns på alla de
lokaler där man kan förtidsrösta.
Rösta från utlandet
Om du vistas utomlands kan
du rösta på svensk ambassad
eller konsulat. Du kan också
brevrösta oavsett vilket land du
befinner dig i.
Saknar du brevröstningsmaterial
kan det beställas via formulär
på www.val.se eller via telefon
046-25 12 43.
Offentlig rösträkning
Den preliminära rösträkningen
hos valnämnden i Staffanstorps
kommun äger rum onsdagen
den 28 maj 2014, kl. 9, i Rådhuset, Staffanstorps kommun.
Kontaktinformation
Valnämnden, 245 80 Staffanstorp
046-25 12 43
valnamnden@staffanstorp.se
Vill du veta mer?
På valmyndighetens webbplats
www.val.se finns utförlig information på många olika språk
om val till Europaparlamentet.
Vill du fråga något kan du ringa
valmyndighetens servicetelefon
020-825 825.

Ny medborgarundersökning: den 17 mars fick 1 000 kommuninvånare i Staffanstorps kommun mellan
18 och 84 år ett digert kuvert med frågor i brevlådan
– Svaren är jätteviktiga för oss, säger utvecklingschef Bo Gertsson. Vi behöver få veta om vi inom
kommunen satsar på rätt saker, om vi helt enkelt levererar det invånarna efterfrågar. Vi hoppas
därför att alla ni som fått undersökningen hemskickad tar er tid att svara.

Ansvarig utgivare
Ingalill Hellberg,
Kommundirektör
Redaktion
info@staffanstorp.se
Lisbeth Svensson
Ivar Sjögren
Johanna Liwenborg

Grafisk form
Johanna Liwenborg
Text och bild
Ivar Sjögren – om inget
annat anges
Tryck
BOLD Printing Malmö AB

Distribution
Delas ut till alla hushåll av
Tidningsbärarna
Kontakt
Staffanstorps kommun
Torget 1
245 80 Staffanstorp
staffanstorp.se
046-25 11 00

staffanstorp.se

3

Västra Hjärup växer med nya området Västerstad
Staffanstorps kommun och Skanska har träffat en överenskommelse om att utveckla ett nytt
bostadsområde i västra Hjärup,
intill järnvägsstationen. Det
planeras för 700 bostäder samt
handel, service och förskolor.
Den 26 hektar stora tomten
som kommer att bilda stadsdelen Västerstad har stått oanvänd
sedan Skanska lade ner sin
betongfabrik år 2006. Nu inleds
en detaljplaneprocess i flera
steg för området där de övergripande strukturerna för området
arbetas fram. Före årets utgång
förväntas detaljplanearbetet för
bostäderna att inledas.
– Med sitt fantastiska läge nära
järnvägsstationen kommer det
nya området att ge Hjärup såväl
tillväxt som ett ökat underlag
för kommersiell service. Vi ser
fram emot att se ett spännande
område med blandad bebyggelse växa fram, säger kommunstyrelsens ordförande Christian
Sonesson (M).

Illustration: GEHL Architects

Västerstad är beläget på den
västra sidan om järnvägen, rakt
söder om stationen och Jakriborg, och man når alla delar av
stadsdelen inom en tio minuters

promenad från stationen. Skanska bedömer att investeringarna
i bostadsområdet kommer att
uppgå till cirka 150 miljoner
kronor.

Bostäder för pendlare
– Vi är mycket glada över att
äntligen få möjlighet att bygga
bostäder i Hjärup. Detta är
något som har varit efterfrågat ända sedan vi stängde vår
betongfabrik 2006. Med ett
stenkast till järnvägsstationen,
några minuters tågresa till Lund
och cirka en kvart till Malmö är
naturligtvis detta ett mycket attraktivt läge för bostäder, säger
Anders Bolltoft, affärsutvecklare, Skanska Sverige AB.
Utvecklingen av det nya bostadsområdet kommer att ske
parallellt med utvecklingen av
järnvägen. Trafikverket planerar
att utöka från två- till fyrspårstrafik och även att sänka ned
järnvägsstationen för att undvika störningar för närboende.
– Vi ser med glädje fram emot
att tågtrafikens förutsättningar
till och från Hjärup förbättras
med den utbyggda och nedsänkta
stambanan, avslutar Christian
Sonesson.
Text: Johanna Liwenborg

Allt närmare byggstart för Nafnes gård i Hjärup
Om knappt två år beräknas 48
nya lägenheter för seniorer stå
infyttningsklara i hjärtat av
Hjärup, i det som kallats Hjärups
Bocentrum, och som nu döpts till
Nafnes gård. Intresset uppges
vara stort.
– I februari slutfördes avtalet,
vilket betyder att kommunen
nu sålt marken och de gamla
handelsbyggnaderna där bibliotek och senast förskola huserat,
berättar Joel Sandler på Staffanstorps kommun.
– Allt går jättebra, vi arbetar för
fullt med de sista pusselbitarna
och jag tror att vi kommer att
vara klara som planerat, kommenterar projektledare Emil
Nilsson på Bonum som är Riksbyggens koncept för seniorboende.
De fyra nya husen och parkeringen ska i framtiden ingå i
samma fastighet.
Den nye fastighetsägaren väntar
nu bara på att lantmäteriet ska
slutföra fastighetsregleringen.
– Så fort det är klart tillträder
vi området och kan inleda vårt
arbete, säger Emil Nilsson.

Illustration: Visualisera Arkitekt AB

Stort intresse
På tomten finns i dag två fastigheter som tidigare inhyst det
gamla biblioteket och senast en
förskola. De ska rivas och en
arkeologisk undersökning ska
göras.
Totalt ska det byggas fyra nya
hus med 48 seniorlägenheter
och gemensamhetslokaler. Husen byggs i tre och fyra våningar
med hiss.

Bostadsrätterna blir 2:or, 3:or
och 4:or från 60 till 99 kvadratmeter. Alla lägenheter kommer
att ha uteplats eller balkong i
två olika väderstreck.
Ett visst antal lägenheter ska vara
sålda innan spaden sätts i jorden.
– Intresset känns stort, över
förväntan, vilket är mycket
trevligt. Vi hoppas kunna börja
försäljningen redan före sommaren, säger Emil Nilsson.

Döpt efter runsten
Den nya bostadsrättsföreningen
har redan fått sitt nya namn.
Namnet är Nafnes gård efter
den gamla runsten som kan ses
från Hjärupsvägen, men som
står inne i en privat trädgård
med inskriptionen ”Nafne reste
stenen efter Toke. Sin broder.
Han är Västern död”.
Bostäderna byggs enligt Bonums
seniorboendekoncept, baserat
på tre delar; bostaden, förvaltningen samt tjänster. Bland
tjänsterna ingår en värd som
kan utföra olika individuella
praktiska göromål.
I ett av de fyra husen i fastigheten planerar Hälsomedicinskt
Center att inrätta sin nya vårdcentral för Hjärupsborna.
Bonums seniorboende finns sedan
tidigare på tre platser i Skåne,
Helsingborg, Löddeköpinge och
Malmö.
På www.bonumseniorboende.se/
hjarup finns mer information.
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Kungörelser
Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i
Rådhuset, sammanträdeslokal
Bjällerup, måndagen den 28
april 2014, kl. 18
Vid sammanträdet kommer
bland annat att behandlas
årsredovisning 2013, motioner och medborgarförslag.
Fullständig dagordning finns
på kommunens anslagstavla
och staffanstorp.se.
Handlingar till sammanträdet
kan hämtas på medborgarkontoret i Rådhuset.
Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde via
webben på staffanstorp.se
Ewa Thalén Finné
Ordförande
Samarbetspartners sökes till
Seniorveckan 2014
Medelpunkten har påbörjat
arbetet med det årliga arrangemanget Seniorveckan, som
startade 2005. Det är frivilliga, föreningar, organisationer
och företag i samverkan med
Medelpunkten som under
denna vecka håller i hälsofrämjade och sociala arrangemang för äldre.
Medelpunkten letar nu efter
samarbetspartners till årets
Seniorvecka som infaller den
7-12 september. Årets program ska vara klart den 27
juni. Är du/ni intresserade?
Hör av er till Medelpunkten
på 046-25 12 99.
Valborgsmässoafton – 30 april
Staffanstorp, Gullåkra mosse
20.15: Fackeltåg från gröningen vid Borggårdsskolan
med Staffanstorps Musikkår, drillflickor och scouter.
20.30: bålet tänds. Musikkåren spelar. Vårtal av kyrkoherde Henric Nilson. Körsång
av S:t Staffanskören. 21.30:
Avslutning. Knake- och kaffeförsäljning, tipsrunda och
lotteri.
Hjärup, Idrottsplatsen
19.45: avmarsch med fackeltåg
från scoutgården till idrottsplatsen. 20.00: bålet tänds.
Vårsånger. Vårtal av Hjärupsbon Björn Magnusson. Hjärups Bageri & Gastronomi
har sin korvvagn på plats.

Mycket goda resultat för grundskolan
I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) årliga jämförelse av
skolresultaten i Sveriges 290
kommuner förbättrar sig Staffanstorps kommun med elva placeringar till plats 26 när det gäller
den sammanvägda rankingen.
Rapporten Öppna jämförelser
för grundskolan går årligen igenom samtliga svenska kommuners skolresultat för årskurs nio.
Den senaste rankingen bygger
på uppgifter för 2013.
Tolfte högsta meritvärdet i
Sverige
Det genomsnittliga meritvärdet
ökade från 225,6 till 229,0.
Maximalt meritvärde är 320.
Flickornas meritvärde (230,1)
låg strax över pojkarnas (227,7).
Jämfört med riket hade pojkarna
det sjunde högsta genomsnittliga
meritvärdet. Motsvarande placering för flickorna är 56.

Stor andel behöriga till
gymnasiet
Fler än 90 procent av eleverna
var behöriga till naturvetaroch teknikprogram, fler än 93
procent av eleverna var behöriga till ekonomi-, humanistiska
och samhällsvetarprogram och
hela 94 procent av eleverna var
behöriga till yrkesprogram. I
Sverige var i medel 83 procent,
85 procent respektive 88 procent behöriga till de olika programkategorierna. Något färre
var behöriga i år än föregående
år, såväl av kommunens elever
som övriga elever i Sverige.
85 procent av eleverna klarade målen i samtliga ämnen
Andelen elever som nått målen i
alla ämnen uppgick till 85 procent. Det är den sjunde högsta
andelen uppmätt i de Skånska
kommunerna. Genomsnittet i
Sverige är 77 procent.

Långsiktigt arbete
– Det här är resultatet från ett
arbete som pågått länge. Kommunens skickliga lärare och rektorer har fått utmärkta förutsättningar att göra ett bra jobb,
kommenterar Maria Stellinger
Ernblad, chef för Humanistisk
service i Staffanstorps kommun.
En förklaring till att så många
elever når kunskapsmålen är att
kommunen har resurser att sätta in när det behövs. En annan
viktig faktor är den decentraliserade styrningsmodell kommunen har, med självständiga
rektorer med resultatansvar.
Rektorn och lärarna på den enskilda skolan vet bäst vad som
fungerar på den egna skolan.
– Vi ska glädjas med alla dessa
duktiga elever, men inte slå oss
till ro, utan fortsätta ha tydligt
fokus på fortsatta goda resultat,
avslutar Maria Stellinger Ernblad.

Text: Johanna Liwenborg

Förskoleplatser till alla i kommunen
Alla småbarnsföräldrar kan
känna sig trygga. Tack vare god
kommunal planering finns det
förskoleplatser till alla.
Idag går 1 556 barn i olika förskolor i Staffanstorps kommun.
Det finns totalt 1 618 förskoleplatser.
– Vi har läget under kontroll.
Vi har två viktiga saker att
förhålla oss till i vår planering,
säger utbildningsstrateg IngaBritt Henriksson. Det ena är
årscykeln. Eftersom detta är
både omsorg och en pedagogisk
verksamhet är det föräldrarnas
omsorgsbehov som styr. Årskullarna föds inte samtidigt och

– Vi inom barn- och utbildningsnämnden (BUN) har ett
utmärkt samarbete med miljöoch stadsbyggnadskontoret
samt exploateringschef och
stadsarkitekter. Vi träffas regelbundet och diskuterar hur
tillväxten fortskrider, var kommunen kommer att växa mest
och var vi behöver förskoleutbyggnad de närmaste åren. På
det viset kan vi tidigt reservera
När kommunen växer
Den kommunala servicen måste fastigheter för förskoleutbyggnad i nya områden, som till
hänga med när kommunen
växer och medborgarna blir fler. exempel i Hjärup, på Vikhem
Den andra viktiga faktorn i verk- och i Sockerbruksområdet.
samhetsplaneringen är att beräk- – Så vi har bra koll på både
na hur många barn som behöver innevarande år och 2015 och
2016, avslutar Inga-Britt.
barnomsorg kommande år.
barnen kommer inte till barnomsorgen samtidigt. Men de
slutar hos oss exakt samtidigt
för att börja i förskoleklass och
då uppstår stora luckor. Från
augusti fyller vi därefter åter på
under hela året fram till våren.
Därför är andra kvartalet den
period då vi har flest barn i våra
verksamheter.

Guldkväll på Gästis fredagen 23 maj
Fredagen den 23 maj är det dags
för årets upplaga av Staffanstorps näringslivsfest Guldkvällen.
Det blir som vanligt prisutdelningar och underhållning på
utescenen.
Det blir tredje året som Guldkvällen arrangeras i Gästis trädgård. Både 2012 och 2013 har
kvällen varit en publiksuccé och
staffanstorpsborna har gått man
ur huse för att njuta av underhållning och prisutdelningar.

Årets moderator är TV-profilen
Jesper Aspegren och årets underhållande liveband är svängiga Blues Sisters från Malmö
som bjuder på gladblues, soul
och kända covers både före,
under och efter prisutdelningen.
Det är fri entré.
Bland de priser som delas ut
finns Business Ports Näringslivspris, Årets Idrottsprestation,
Årets Barn-/ ungdomsledarstipendium, Årets Guldkorn, LRFs
pris, med flera samt Tidningen

Spegelns pris. Även årets Trygghetsambassadör i Staffanstorps
kommun utses.
Program
Kl. 18 Middag för näringslivet.
Kl. 19 Gästis trädgård öppnar
för allmänheten.
Kl. 19.30-23 Näringslivet, idrotten och Staffanstorps kommun
delar ut priser på utescenen. Underhållning med Blues Sisters.

staffanstorp.se

Frivilliga seniorer ökar livskvaliteten
Är du senior och trivs med att
ställa upp för andra, kanske följa
med på läkarbesök, göra hembesök, bara vara sällskap eller
hjälpa till med arrangemang och
liknande? Medelpunktens frivilligverksamhet tar gärna emot fler
frivilliga.
– Frivilligverksamhetens mål är
att öka livskvaliteten för både
dem som ger och dem som tar
emot, säger samordnare Taina
Ahola på Medelpunkten.
Henrik Markenros, 83, är glad
över det stöd han får från frivilligverksamheten. När han
behöver stöd är det i regel Bertil
Walldorff, 74, som ställer upp.
– Jag har haft två strokes så jag
behöver litet hjälp när jag ska
iväg till läkaren. Bertil följer
med som en extra trygghet och

sedan brukar vi gå och fika tillsammans efteråt.
Bertil och hans hustru gick med
i frivilligverksamheten när den
startade 2007.
– Det är skönt att ha något att
pyssla med. Vi gör det för att
ha något att hitta på, för att det
känns bra och för att det är roligt att träffa folk. Ibland får vi
köra rullstolar, ibland hjälper vi
till att göra i ordning inför underhållningen på Medelpunkten
och ibland får vi åka med någon
i taxi till läkare och liknande,
säger Bertil.

– Jag ringer in dem när jag behöver hjälp med olika punktinsatser,
berättar Taina. Ibland behöver
någon följa med som stöd vid läkarbesök, ibland behöver vi hjälp
att ordna inför våra aktiviteter.
– Sedan har vi även alla som
håller i verksamhet på Medelpunkten, som till exempel
bingo, canasta, textilverkstad,
ekonomiska klubben.
– Det är även viktigt att kunna
säja nej om man inte har tillfälle, understryker Taina. Detta ska
vara en positiv grej som känns
bra och inte som ett tvång!

Olika punktinsatser
Totalt har Medelpunkten närmare 60 seniorer och pensionärer som anmält att de gärna
hjälper till med olika delar av
frivilligverksamheten.

Behöver fler
– Vi behöver fler som vill ställa
upp eller har något att dela med
sig av; idéer, mankraft, eller
specialkunskaper som kan leda
till spännande föredrag, studiecirklar och liknande.
I frivilligverksamheten ingår
även en ”fixarmalte”.
– Vi har en ”fixarmalte” i Hjärup men inte i Staffanstorp, säger Taina. För tillfället använder
vi oss av Praktikum, men finns
det någon som vill ställa upp
frivilligt vore vi glada.
– Även verksamheten i Hjärup
behöver breddas.Vi har aktiviteter i Hjärup två gånger i månaden och behöver även frivilliga
Hjärupsbor. Alla i kommunen
som är intresserade av att delta
är välkomna att anmäla sig till
Medelpunkten.
Vill du också delta i frivilligverksamheten? Kontakta Medelpunkten 046-25 12 99.

Henrik Markenros, 83, är glad över det stöd han får från frivilligverksamheten.
Bertil Walldorff, 74, följer med på Henriks läkarbesök som en extra trygghet.
– Vi har blivit kompisar på kuppen, konstaterar de båda glatt.
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Sammanträden
April/juni 2014
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut
Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
16 april kl. 18
Socialnämnden
22 april kl. 18
Tekniska nämnden
22 april kl. 18
Kultur- & fritidsnämnden
22 april kl. 18
Kommunfullmäktige
28 april kl. 18
Kommunfullmäktige är öppet
för allmänheten. På staffanstorp.se kan du följa sammanträdet direkt eller när det
passar dig.
Barn- & utbildningsnämnden
5 maj kl. 18
Kommunstyrelsen
12 maj kl. 18
Kultur- & fritidsnämnden
20 maj kl. 18
Socialnämnden
21 maj kl. 18
Kommunstyrelsen
2 juni kl. 18
Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
4 juni kl. 18

Staffanstorp får EM-kval i fotboll
Två matcher i EM-kvalet för
damer F18 ska i höst spelas på
Staffansvallen
– Vi är mycket glada över detta,
säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M).
Staffanstorps kommun har
tackat ja till en förfrågan från
Svenska fotbollförbundet om att
stå värd när EM-kvalen i fotboll
för damer F18 mellan SverigeIrland och Montenegro-Moldavien avgörs senare i år.
– Vår ambition är att vara en
attraktiv kommun för alla att
bo och verka i. Att få ett EMkval i fotboll till Staffansvallen
visar att vår stora satsning på
nya fotbollsarenor i Staffans-

torp och Hjärup varit helt rätt,
säger Christian Sonesson.

tionella damfotbollen efter Alandslaget och U21-landslaget.

Viktigt kval
UEFA Woman Under 19 Championship, är det officiella namnet på EM-kvalet för damer
födda senast 1996. Det svenska
namnet är F18.
Den aktuella EM-kvalgruppen
genomförs i samarbete mellan
UEFA, Svenska fotbollförbundet
och Skånes fotbollförbund. Sex
matcher ska avgöras i tre skånska fotbollskommuner, däribland Staffanstorp.
EM-kvalet för damer F18 är
den tredje viktigaste EM-kvalturneringen inom den interna-

GIF och KIF
Avgörande för att Staffanstorp
fick erbjudandet om EM-kvalmatcherna är dels att här finns
en av Skånes modernaste fotbollsarenor, Staffansvallen, som
anses mycket lämplig för ändamålet och dels att två engagerade klubbar, Staffanstorps GIF
och Kyrkheddinge IF, borgar för
ett väl genomfört värdskap.
Kommunens koppling till Irland
genom ett starkt vänortssamarbete med Killarney hade också
betydelse för valet av Staffansvallen som EM-kvalarena.

Foto: Skånes Fotbollförbund

Spelprogram för EM-kvalet
damer F18 på Staffansvallen
Lör 13/9 kl 15.
Irland – Montenegro
Tor 18/9 kl 14.
Irland – Sverige
Övriga matcher i EM-kvalgruppen spelas i Kristianstad samt i
Vittsjö.
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Fenix öppna rådgivning räcker ut handen till alla
Är du orolig för om din tonåring
missbrukar droger?
– Följ magkänslan och hör av
dig. Det är bara att komma hit
till Fenix och knacka på dörren,
säger behandlingspedagog Peter
Nilsson.
Drogmissbruket ökar i samhället och det avspeglar sig även i
Staffanstorp. Alla som känner
den minsta oro kring en ungdom om att det inte står rätt till
är välkomna till rådgivningen
hos Fenix.
– Vi oroar oss framför allt för
den nya drogen som kallas
spice, säger behandlingspedagog
Peter Nilsson och Anneli Nilsson som är chef för förebyggande enheten barn och unga i
Staffanstorps kommun.
– Det viktigaste är magkänslan hos föräldern som känner
sitt barn bäst. Det finns många
tecken att leta efter. Trötthet på
morgonen, skolk, nya vänner.
– Är du orolig så hör av dig till
oss på Fenix. Alla kan vända sig
till oss för rådgivning. Vi jobbar
med ungdomar mellan 14-20
år och vi räcker ut handen till
alla. Vi fungerar som en sluss.
Vi tar emot, lyssnar, ger råd och

Behandlingspedagog Peter Nilsson framför huset där Fenix och Fältgruppen
håller till.

slussar om det behövs vidare till
andra verksamheter inom kommunen, säger Peter.
Samtal och stöd
På Fenix jobbar man med konsekvenser, tankar, nya vägar mot
förändring. Men det måste ske
med den unges medverkan. Han
eller hon kan gå i motiverande/
behandlande samtal på Fenix,
där alla insatser sker i kontakt

med en ungdomshandläggare.
– Stödet till föräldrarna är
mycket viktigt. Många känner
skuldkänslor, håller problemet
inom familjen och har ingen
att prata med. Vi har startat ett
anhörigprogram på sex träffar
där man kan möta andra föräldrar och ge varandra stöd, fakta
och kunskap om hur det är att
vara förälder till ungdom som
missbrukar.

Hittar alla droger vid test
De vanligaste drogerna bland
unga i kommunen är cannabis,
spice och värktabletten tramadol
som består av ett morfinpreparat
från läkemedelsindustrin som
även säljs på svarta marknaden.
Spicemissbruk har tidigare varit
svårt att upptäcka. Men nya
metoder har gjort det enklare.
– Vi kan hitta i princip alla droger och även spice, säger Peter.
– Staffanstorp är inte värre än
någon annan kommun i regionen. En fördel med vår lilla
kommun är att det är svårt för
en individ att gå in i ett missbruk och försvinna, här är mer
finmaskigt än i en storstad och
vi hittar förr eller senare den
som missbrukar eftersom vi har
ett bra uppsökande arbete och
god kännedom om ungdomarna
i Staffanstorp, avslutar Anneli.
Kontakt
Fenix erbjuder öppen rådgivning om missbruk för ungdomar, unga vuxna och deras
anhöriga samt behandling mot
drogmissbruk. Öppen rådgivning sker måndag till fredag kl.
9-16.30. Telefon 046-287 17 30
eller 046-287 17 31.

Kickoff för kreativt ungdomsprojekt
Den 21 mars var det kickoff för det
nystartade ungdomsprojektet mot
droger, Film for real, i Staffanstorp. Alla högstadieelever på
Baldersskolan har chansen att bli
filmstjärna, manusförfattare eller
delta i inspelningen på annat
sätt.
Det finns fyra tävlingsmoment
att välja mellan för den som vill
delta: skriva ett filmmanus mot
drogmissbruk, skriva förslag till
filmmusik, delta i auditions till
ungdomsrollerna eller tävla om
att få vara med i filmteamet.
Alla som deltar i tävlingen får
på något sätt vara med i filmen.
Fem staffanstorpsungdomar
i åldrarna 16-24 år från ungdomsteamet The Bridge agerade
presentatörer på Baldersskolans
scen. De har alla tagit ställning
mot droger och arbetar aktivt
för att påverka och förändra
ungas inställning och attityder.
– Det farliga med cannabis är
att det dödar dina hjärnceller.

BILD
Teamet som presenterade projektet för Baldersskolans högstadieelever; fr v
filmregissör Jan Linell och staffanstorpsungdomarna Michael Andersson, Ida
Adolfsson, Marigona Kabash, Ylberina Sylhaj och Albert Sadiku.

Dags för en ny film
– Vad det blir för film beror på
manuset, säger filmregissören
Jan Linell från Utbildningsradion som svarar för regi och
produktion. Men det ska bli en
professionell 30-minuters spelfilm där ungdomarna får spela
tillsammans med proffs. Vi
behöver filmmanus, filmmusik,
15-20 skådespelare och flera
hundra statister.

På kickoffen visades en kort
film om narkotikamissbruk och
dess konsekvenser.
– Filmen handlar om 17-årige
Jocke från Staffanstorp som
avled av en överdos heroin och
satt död i fyra dygn innan han
hittades för att kompisarna inte
förstod att de borde ringa polis
och ambulans. Det är en sann
historia. Jocke hade börjat med
”den ofarliga drogen” cannabis,

berättar de fem ungdomarna.
– Nu är det dags att göra en ny
film mot drogmissbruk. Vi vill
att ni ska vara med i den filmen.
– Vi vill att ni gör en research
om cannabis. För att bli en bra
skådis måste ni behärska ämnet.
När du är klar med researchen
är det bara att sätta igång med
filmprojektet. Ni kan jobba
enskild eller i grupp.
– Vill ni vara med?
Andra gången frågan ställdes
ropade alla i lokalen JAAAAA!

www.filmforreal.se
”Småkommuner mot
droger” drivs av kommunerna Staffanstorp, Simrishamn,
Ystad och Landskrona samt Länsstyrelsen, Region Skåne, Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen, Polisen,
FN:s organ mot droger och kriminalitet, European cities against
drugs (Ecad) med 250 europeiska
städer anslutna, med flera.

staffanstorp.se
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Kraftigare fibernät ger ökad valfrihet
Staffanstorps Centrum AB förstärker kraftigt den planerade
utbyggnaden av det öppna stadsnätet. Ett framtidsnät av svartfiber, med en enorm kapacitet som
alla intresserade operatörer kan
hyra in sig i, grävs snart ned i
hela kommunen.
– Vi tar nu ett nytt kraftfullt och
långsiktigt grepp om bredbandsutbyggnaden, säger styrelseordförande Henrik Lethin (M) i
Staffanstorp Centrum AB.
Genom att bygga ett starkare
stamnät av svartfiber öppnar
vi upp för fler operatörer och
breddar valfriheten väsentligt
för konsumenterna.
– Det nya stamnätet kommer
att kunna nå i stort sett varje
hushåll i tätorterna. Alla operatörer på marknaden kan på lika
villkor hyra in sig i vårt nät och
slipper gräva själva, vilket ger
en avsevärt bättre ekonomi i vår
bredbandsutbyggnad. Genom
att vi äger nätet blir det även en
sund konkurrens om konsumenterna, säger Henrik Lethin.

Betalar sig på sikt
Innan ett område kan anslutas
måste ekonomin vara säkrad.
Minst 40-45 procent av hushållen i varje tätortsområde måste
ansluta sig för att fiberledningarna ska dras fram.
Anslutningsavgiften varierar. I
tätort är priset från 15 000 kronor per hushåll för den som
gräver själv till 18 000 kronor
för att få fiberoptiken dragen
ända in i huset. På landsbygden kostar det upp till 25 000
kronor att få fiberkabeln dragen
hela vägen.

– Vi som arbetar med infrastruktur är vana vid lång återbetalningstid. Men satsningen
kommer att betala sig på sikt,
eftersom konsumenterna betalar
för anslutningen, säger Stefan
Wessmén, elnäts- och fibernätschef.
Kapaciteten i det nya nätet begränsas enbart av operatörernas
tekniska lösningar.
– Utrustningen är idag säkrad
för 1 000 Mbit i vardera riktningen, men själva fibern har
idag ingen kapacitetsbegränsning, fortsätter Stefan Wessmén.

Katter och hundar i kommunen

Ökat lavinartat
Intresset för att ansluta sig till
det öppna stadsnätet har ökat
lavinartat det senaste året.
– Det har blivit mycket större än
vi trodde. Vi har fått växtvärk i
byggkapaciteten, säger Stefan.
– Tyvärr hinner vi inte bygga till
alla samtidigt, men vi bygger så
fort som möjligt, säger försälningschef Johanna Sprimont.
Beslut att ansluta hushållen tas
efterhand av styrelsen för
Staffanstorps Centrum AB.
Två pilotprojekt klara i juni
Beslut har tagits att initialt
ansluta fem områden: i juni ska
två pilotområden i kommunen
vara anslutna till det nya öppna
stadsnätet; Symfonibyn i Staffanstorp samt ett bostadsområde vid Hjärupskroken och
Gamla Lommavägen i Hjärup.
Sedan fortsätter man med ett
område i Hjärup samt Kyrkbyn
och Månbyn i Staffanstorp och
ett 60-tal hushåll i Tottarp och
på Tirupsvägen före årets slut.

Se vårt påsklovsprogram
på staffanstorp.se
Foto: Lisbeth Svensson

Det är inte roligt att råka trampa
i katt- eller hundbajs, vare sig vi
befinner oss i naturområden, parker, på lekplatser eller på vägar,
stigar och trottoarer.
Det kommer ofta in klagomål
på att lösspringande katter
förorenar på olämpliga ställen.
Enkla knep är att täcka över
sandlådan när den inte används,
schasa bort och spruta vatten
på katterna eller testa avvisande
medel som finns att köpa i zoobutiker.
Katter är självständiga djur. Om
man bor i tättbebyggt område
bör man fundera noga innan
man skaffar en katt som inte är
innekatt. Det är din skyldighet
som kattägare att ha din katt på
ett sådant sätt att den inte stör
din omgivning. Som kattägare
bör man därför hålla sin katt
inomhus eller under uppsikt
utomhus.
Om man har problem med lösspringande katter är det bästa
att prata med kattägaren, om
identifiering är möjlig.
Om man bor i hyreslägenhet
eller i bostadsrätt ska problemet

Påsköppet på Bråhögsbadet!
Se upp för Runnerzen och
krokodilerna, ungdomarnas
favoriter denna vecka. Men
här finns även plats för lugna
lekar och motionssim.
tas upp med fastighetsägare respektive bostadsrättsförening. De
kan ha egna förhållningsregler.
Latrinkärl och koppel
För att ingen ska behöva råka
trampa i hundbajs eller dylikt
finns det strax över 150 hundlatrinkärl utplacerade i kommunen där man ska kasta sin
hundbajspåse.
Det är även tillåtet att ta med
hundbajspåsen hem och slänga i
kärlet för hushållsavfall om det
inte finns något kärl på vägen.
Enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Staffanstorps

kommun ska avföring efter
hundar plockas upp på offentlig
plats.
Föreskrifterna anger även att
hund ska hållas kopplad inom
plats för försäljning, lekplatser,
idrottshallar, skolgårdar, inom
parkområden samt på begravningsplats och plantering omkring kyrka.
Tikar ska under löptid hållas
kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade
områden.
När en hund inte hålls kopplad
ska den ha halsband på sig med
ägarens namn och adress.

Öppettider 15-17 april
Morgonsim kl. 6.30-8.
15 april (tis)
Öppnar kl. 9, kassan stänger
20, bada till 20.30, stänger 21.
16 april (ons)
Öppnar kl. 9, kassan stänger
19.30, bada till 20, stänger
20.30.
17 april (tors)
Öppnar kl. 9, kassan stänger
16, bada till 16.30, stänger 17.
Påskextra 18-20 april
18-20 april (fre-sön)
Öppnar kl. 10, kassan stänger
15, bada till 15.30, stänger 16.
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Evenemang
Kulturkalendern
april-juni 2014
Kulturforum Esarp

18 april-21 april kl. 10-18
Samlingsutställning där 73 konstnärer
visar verk under påskrundan. För mer
information, se www.vskg.se.
Kulturforum Esarp.
Arr. VSKG i samarbete med Kulturforum Esarp
och Theodor Jönssons Stiftelse.

Anna Jansson: Med pennan som
tjänstevapen

Tisdag 22 april kl. 19
Förköp 70 kr på Staffanstorps bibliotek.
Hörsalen, Staffanstorps bibliotek.
Arr. Kultur & Fritid, S:t Staffans församling och
SPF Club 230. Mediesponsor: Spegeln.

Klimatsmart sopplunch och film

Torsdag 24 april kl. 12.30
Församlingsgården i Hjärup.
Arr. Uppåkra församling.

Aktiecafé – Ekonomiska klubben

Torsdag 24 april kl. 15
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Aktiespararna.

Anna Johansson: mitt hjärta
sjunger

Torsdag 24 april kl. 19
Benny Andersson och musikalfavoriter
tolkas. 120 kr, medlem 80 kr. Anmälan till tea.staf@hotmail.com.
Hörsalen Staffanstorps bibliotek.
Arr. Staffanstorps Teaterförening.

Rädda Barnens Modevisning

Torsdagen den 24 april kl. 19
S:t Staffans Församlingsgård, Cafeterian.
Arr. Rädda Barnen.

Frukostföreläsning med Patrik
Lundberg: Gul utanpå

Lördag 26 april kl. 10-12
Kostnad 80 kr inklusive frukost. Anmälan till 0704-21 25 06.
S:t Staffans församlingsgård.
Arr. S:t Staffans församling.

Orgelkonsert med Pernilla
Vikström

Lördag 26 april kl. 18
Nevishögs kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Nykläckta storkungar i Fulltofta

Söndag 4 maj kl. 11-12 och 13-15
Entré: 60 kr, barn under 12 år gratis.
Samling vid Studio S kl. 10.

Föreläsning: Hur ska vi förstå oss
på barnen – hur ska vi förstå oss på
oss själva?

Tisdag 6 maj kl. 19
Lennart Björklund, leg. psykoterapeut.
Hjärups församlingsgård.
Arr. Uppåkra församling.

Öppet café – Försoning i livets
slutskede – är det möjligt?

Torsdag 8 maj kl. 14
Nadia Sarblad och Eva Greczanik,
kuratorer på Palliativa enheten i Lund.
Hjärups församlingsgård.
Arr. Uppåkra församling.

Modevisning

Torsdag 8 maj kl. 19
Entré: 40 kr inklusive förtäring. Anmälan senast 5 maj till 0704-44 78 30
eller 0706-44 11 37.
Hörsalen, Staffanstorps bibliotek.
Arr. Glimtarna.

Bonnamarknaden

9 maj-11 maj
Traditionell folkfest i Staffanstorps
centrum i dagarna tre.

Publikankväll med Sköna bönor
Fredag 23 maj kl. 19.30
Biljetter 200 kr på S:t Staffans församlingsgård.
S:t Staffans församlingsgård.
Arr. S:t Staffans församling.

Handelns Dag

Arr. Anhörigverksamheten.

Musikunderhållning: Humlorna
från Veberöd

Lördag 24 maj
Aktiviteter i Balders Hage och på Torget i Staffanstorp.

Måndag 12 maj kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.

Arr. Staffanstorps Handelsförening

Livet som pensionär

Barnfestivalen

Lördag 24 maj
Lekaktiviteter för barn i Balders Hage.
Tävlingar, ponnyridning, hoppborgar, grillning med mera. Insamling till
Barncancerfonden.
Arr. Skånefestivaler m fl.

Musikskolans Dag
Lördag 24 maj kl. 12-15
Picknickkonsert med olika ensembler
från Staffanstorps Musikskola.
Balders Hage, Staffanstorp.
Arr. Staffanstorps Musikskola.

Arr. Medelpunkten.

16 maj kl. 14
SPF:s teatergrupp. Scendebut.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Skånska dialekter från förr
Måndag 19 maj kl. 14
Carl-Erik Lundbladh håller föredrag.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Aktiecafé – Ekonomiska klubben
Torsdag 22 maj kl. 15
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Aktiespararna.

Vårkonsert med Magnus Lindén
Söndag 11 maj kl. 17
S:t Staffans församlingsgård.
Arr. S:t Staffans församling.

Arr. S:t Staffans församling.

Pilgrimsvandring med korv och
bröd för barn och familj

Psalmcafé
Torsdag 5 juni kl. 14
Hjärups församlingsgård.

Arr: Staffanstorp – Stanstorp Rotaryklubb.

Arr. Församlingskåren i Uppåkra församling.

Tisdag 3 juni kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.

Måndag 12 maj kl. 10
Vandring i barnens takt till Gullåkra
mosse. 20 kr för vuxna och 10 kr för
barn. Anmälan senast 5 maj till barbro.linde@svenskakyrkan.se.
Arr. S:t Staffans församling.

Cafékonsert med elever från
Staffanstorps Musikskola

Onsdag 14 maj kl. 18
Staffanstorps Musikskola Skolgatan 7.
Arr. Staffanstorps Musikskola.

Kärlek och förälskelse – kan vi
lita på våra känslor?

Onsdag 14 maj kl. 19
Eva-Lotte Frost Ottosson, socionom
och familjeterapeut. Entré: 40 kr, fri
entré för Hjärups Byalag.
Hjärupslundsskolan, Hjärupssalen.
Arr. Hjärups Byalag i samarbete med Kultur &
fritid, Staffanstorps kommun.

Öppet café – Födelsedagskalas!

Torsdag 15 maj kl. 14
Catherine Jeppsson och Per-Erik Jansson: Bo Setterlind i ord och ton.
Hjärups församlingsgård.
Arr. Uppåkra församling.

Musikgudstjänst
Söndag 4 maj kl. 18
Manskören Staffan och Lunds allmänna sångförening.
Nevishögs kyrka.

Nära mig, nära dig
Lördag 17 maj kl. 10-15
100 kr. Anmälan senast 9 maj till
ebba.alverbrandt@svenskakyrkan.se.
Hjärups församlingsgård.

Naturnatten

Torsdag 5 juni kl. 19
Samåkning från Studio S till Silvåkratornet vid Krankesjön.
Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening i samarbete med Lunds Naturskyddsförening.

Motorhistoriska Dagen 		
– Staffanstorps Motorshow

Fredag 6 juni kl. 11-23 samt lördag
7 juni kl. 10-15
Arr. Spegeln, Bil & Mc Staffanstorp, Staffanstorps Motorförening, Radio92.

Seniorprogram
Musikunderhållning: Jacob Jern

Tisdag 22 april kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Trivselkväll

Torsdag 24 april kl. 18
120 kr. Anmälan till 046-25 12 99
senast 22 april.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Staffanstorps centrum: Så var det,
så blev det

Måndag 28 april kl. 14
Inger Hossmark om hur Staffanstorps
nya centrum växte fram.
Medelpunkten, Pilegården.

Arr. S:t Staffans församling.

Arr. Uppåkra församling.

Mässa i vårtid med frukostkören
Söndag 4 maj kl. 18
Uppåkra kyrka.

Tangomässa
Söndag 18 maj kl. 18
Uppåkra kyrka.

Arr: Staffanstorp–Stanstorp Rotaryklubb.

Arr. Församlingskåren i Uppåkra församling

Arr. Uppåkra församling.

Informationsmöte angående
Öppet Stadsnät i Staffanstorp

Bellmanpicknick
Tisdag 20 maj kl. 17.30
Utfärd mot hemligt mål med egen
picknickkorg.

Tisdag 29 april kl. 14
Föredrag med sjukgymnasterna JanIngvar Mattsson och Maria Holmgren.
Bykrogen, Centrumstigen 4 i Hjärup.

Arr. Staffanstorps Fibernät AB.

Tisdag 6 maj kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.

Veni Sancte Spiritus – Pingstmusik
Söndag 25 maj kl. 18
Stråkkvintett, sopran Kristina Wiman
och S:t Staffanskören.
Esarps kyrka.

Arr. Lions Club Staffanstorp.

Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening.

Måndag 5 maj kl. 18-20
Rådhuset, Staffanstorp.

Möt författaren, krönikören och
estradören Karin Brunk Holmqvist

Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening.

Senior i Hjärup: Det naturliga
rörelsemönstret

Arr. Medelpunkten.

Vilken service kan jag få som
senior i Staffanstorp

Måndag 26 maj kl. 14
Socialnämndens ordförande Liliana
Lindström.
Medelpunkten, Pilegården.
Musikunderhållning med Po
Lundqvist

Arr. Medelpunkten.

Barnprogram
Påskpyssel

Onsdag 16 april kl. 13 för barn 6-12
år, kl. 15.30 för barn 2-5 år.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Påskpyssel

Torsdag 17 april kl. 10
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Sagostund och pyssel

Onsdag 23 april kl. 15.30
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Såpbubbeldag för alla åldrar

Torsdag 8 maj kl. 15.30
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Utställningar i Staffanstorps
konsthall
Öppettider: Mån-tor 10-19, fre 10-18, lör 10-14
samt söndag 13-16 (då utställning pågår).
Öppettider i påsk: 17/4: 10-14, 18-21/4 12-17.

Åsa Lindsjö: Skulptur

6 april-1 juni
Konstnären är närvarande 18-20 april
kl. 12-17.
Arr. Kultur & Fritid.

Tänk på att det händer mycket i
Staffanstorps kommun – mer än
vad som får plats här!
Fullständig information hittar
du på staffanstorp.se/kalender

