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Trygghet och säkerhet är några
av de saker vi människor värderar allra högst. Känner man
inte trygghet är friheten inte
lika mycket värd, för man är
då ständigt bunden av en ängslan som begränsar ens liv.
I Staffanstorp är ett av kommunens ledord just ”trygghet”.
För snart tio år sedan certifierades kommunen av Världshälsoorganisationen (WHO) som
en trygg och säker kommun,
men arbetet har inte avstannat i och med det. Tvärtom –
trygghetsfrågor är ständigt på
dagordningen.
Under året tas ett nytt steg i
trygghetsarbetet i och med
framtagandet av en trygghetsstrategi. Arbetet med trygghet
ska bli mer operativt och konkret. Ett bra exempel på detta
är att kommunen tillsammans
med polisen inleder ett projekt
med märkDNA.
MärkDNA är ett samlingsnamn för en ny typ av stöldskyddsmärkning. Enkelt förklarat går det till så att man
penslar en vätska med syntetiskt framställt DNA på sina
stöldbegärliga saker. Vätskan
syns inte i vanligt ljus, men
framträder i UV-ljus. Varje
märksats har ett unikt DNA
som gör spårning möjlig.
Nu när den mörka årstiden är
här, vet vi att bostadsinbrotten brukar öka. Ett bra sätt
att skydda sig kan vara märkDNA och grannsamverkan.
På kommunens webbplats,
staffanstorp.se/trygghet kan du
läsa mer om detta, precis som
i det här numret av StaffanstorpsAktuellt.
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Medborgartidning som ges
ut av Staffanstorps kommun
med sju nummer per år.

Staffanstorps kommun blir återigen pilotkommun i ett trygghetsprojekt för invånarna. En helt ny
applikation för smarta mobiler,
läsplattor, pc och mac som grannar kan använda för att hålla
säker kontakt med varandra har
släppts.
Analysstrateg Patrik Runesson
vid Staffanstorps kommun och
närpolisen i Staffanstorp har
medverkat vid utvecklingen av
den nya html-baserade plattformen Coyards.
– Vi blev kontaktade eftersom
vi är kända även utanför kommunens gränser för att arbeta
aktivt med grannsamverkan
för en trygg och säker kommun. Både närpolischef Carina
Roth och jag tilltalades av att
på detta sätt kunna bidra till att
skapa tryggare och bättre förutsättningar för grannar att kommunicera på, säger Patrik.
Gratis i sex månader
Samtliga boende i Staffanstorps
kommun ges under sex månader
möjlighet att använda appen
gratis. Normal kostar det åtta
kronor att ladda ner appen
för den som vill starta grupper
medan det är kostnadsfritt för
övriga inom gruppen. Använder
du den särskilda partnerkoden
”tryggstaffan2015” kan du
även ta emot nyheter och information i bland annat trygghetsfrågor från kommunen.
Appen kan hämtas på Google
Play för androids eller Appstore
för iphones. Den kan användas
på alla smarta mobiler, läsplattor, pc, mac, etc.

– Man kan kontakta en person,
några få, flera eller många. Själv
vill jag att endast nära grannar
ska veta när jag reser bort. Men
om min cykel blir stulen vill jag
att hela gatan och grannskapet
ska känna till det, säger Alexis
Nicou på Grannkompaniet AB
som tagit fram verktyget.
Utöver att man kan rapportera
händelser, finns akutknapp, aktivitetskarta, kontakter mellan
grupper med olika nivåer, chat,
anslagstavla, nyheter, med mera.
Personer och grupper i Coyards
är inte sökbara via internets
sökmotorer. Man bjuds in för
att få tillgång till informationen.
Den som leder gruppen kan
lägga till och ta bort personer.

Öppet hus på Kulturnatten
På Kulturnatten den 23 oktober
kl. 17-22 ges det mer information om de nya pilotprojekten
märkDNA samt Coyards på ett
öppet hus i Rådhuset.
Representanter för försäkringsbolag, polis, Coyards samt
Staffanstorps kommun finns på
plats för att berätta mera och
svara på frågor.
– Det är ett utmärkt tillfälle att
får veta mera om båda projekten, säger Patrik Runesson.
Läs mer på staffanstorp.se!
Foto: Coyards

Snabb kommunal information
Genom det nya verktyget kan
även Staffanstorps kommun
snabbt nå ut med samhällsviktig
information till alla invånare
genom att skicka push-meddelande till alla mobila enheter
som är anslutna till appen.
Trion bakom den nya appen för säker
kommunikation mellan grannar, fr v
Johan Furugård och Alexis Nicou från
Grannkompaniet AB samt Patrik
Runesson från Staffanstorps kommun.

Snabb och säker kontakt
Med den nya appen kan grannar hålla säker intern kontakt
med varandra, dela information
av olika slag och snabbt varna
om något inträffar.
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Staffanstorp först i landet med MärkDNA
Foto: Polisen

Som första kommun i Sverige tar
Staffanstorp i höst del av polisens och försäkringsbolagens nya
teknik för märkDNA i full skala.
Staffanstorps kommun höjer
säkerheten ytterligare mot
stölder och inbrottstjuvar när
man i samarbete med polisen i
höst dragit igång ett fullskaligt
projekt för märkDNA inom
kommunen.
– Vi ser det som otroligt inspirerande och även som ett
erkännande att vi lyssnar på
medborgarens önskemål om att
förstärka den faktiska tryggheten men även den upplevda
tryggheten i kommunen, säger
analysstrateg Patrik Runesson.
Startskottet gick redan i slutet
av september. Under Kulturnatten i Rådhuset 23 oktober kan
medborgarna träffa alla inblandade i samverkansprojeket för
att få ytterligare information.
– Det har under många år funnits en politisk inriktning och
ett uttalat mandat att jobba
med trygghetsfrågor i Staffanstorp. Medborgarens känsla av
trygghet är otroligt viktig för
oss inom allt vi gör, säger Patrik
Runesson.
Egen unik spårbar vätska
Projektet innebär att alla bostadsinnehavare i kommunen
nu erbjuds att enkelt märka
sin värdefulla egendom med en
egen unik och spårbar vätska.
– Samtliga 8 855 hushåll i
Staffanstorps kommun erbjuds
i höst märkDNA till ett subventionerat projektpris, säger
poliskommissarie Göran Landvall som är polisens nationellt
sakkunnige avseende bostadsinbrott och fysiskt placerad på
Polisregion Syd.
– Vårt mål är att etablera märkDNA i minst 3 000 bostäder i
Staffanstorps kommun under
hösten. Vi har resurser och en
organisation som kan hantera
detta, så det är ett ypperligt
tillfälle för alla att ytterligare
stöldskydda sin egendom.
Därför Staffanstorp
Polisen har valt Staffanstorps
kommun som startplats för
märkDNA av flera skäl.
– Ert geografiska läge mellan
Malmö och Lund med genomfartsleden 108 och nära motorvägssystemet, er typografiska

MärkDNA är en syntetisk vätska som man ”duttar” på sina värdeföremål så att
de får sin egen spårbara identitet. Därmed blir inte föremålet lika stöldbegärligt.

profil, ni är en sammanhållen
kommun med tydlig kommungräns på en geografiskt begränsad yta, säger Göran Landvall.
– Ett annat lika viktigt skäl är
att det i kommunen finns en
organisation som väldigt tydligt
jobbar med trygghet och säkerhetsfrågor och som kan nå ut
till medborgarna.
– Tredje skälet är det projekt
som närpolisen genomförde
hösten 2014 då vi ökade vår
synlighet och vår kontroll av
fordon in och ut för att identifiera och anträffa tjuvar i Kävlinge, Lomma och Staffanstorp.
Skadar inte egendomen
– MärkDNA är en syntetiskt
framtagen vätska som man
”duttar” på de saker man är
rädd om, säger Göran Landvall.
Det skadar inte egendomen
men varje märkt sak får en egen
identitet, som ett personnummer
eller ett dna. MärkDNA syns
inte med blotta ögat utan endast vid särskild UV-belysning.
Eftersom det går att känna igen
all märkt stöldbegärlig egendom
blir den inte lika attraktiv som
stöldbyte.
Så får du ditt MärkDNA
– Under kulturnatten 23 oktober
har vi ett större arrangemang
kring MärkDNA i Rådhuset, ett
utmärkt tillfälle att få veta mer
om man inte redan deltagit vid
de tidigare medborgarmötena,
säger Patrik Runesson.
Skapar trygghet
Det kommer att synas på flera
sätt att märkDNA används i
Staffanstorps kommun.

Bland annat ska skyltar monteras längs infarter och vägar, se
bilden nedan.
– De viktigaste målen med projektet är att öka den upplevda
trygghetskänslan, minska de
faktiska inbrotten och öka uppklarningsprocenten på begångna
brott. Detta bygger givetvis

även på att de enskilde medborgarna bidrar genom att märka
sina värdefulla ägodelar, säger
Patrik Runesson.
– Vi har även ett koncept inom
polisen för hur vi ska nå ut till
den kriminella världen och öka
kunskapen om märkDNA, säger
Göran Landvall. Vet tjuven att
alla värdefulla saker i en bostad
är märkta blir det inte längre
attraktivt att göra inbrott.
MärkDNA-modellen har provats i mindre skala i ett pilotprojekt i Stockholm 2014 med
positivt resultat.
I Staffanstorp hösten 2015 är
dock första gången i landet som
metoden tillämpas fullskaligt.
Modellen finns sedan 15 år i
England och även i USA.
– I de områden i England där
modellen tillämpas har antalet
bostadsinbrott minskat kraftigt och medborgarna där har
tydligt utryckt att de känner sig
tryggare, säger poliskommissarie Göran Landvall.

Dessa skyltar kommer att sättas upp runt om i kommunen för att informera om
att dnamärkning införts.
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Kungörelser
Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i
Rådhuset, sammanträdeslokal
Bjällerup, måndagen den 2
november 2015, kl. 18
Vid sammanträdet behandlas
bland annat delårsrapport/
ekonomisk uppföljning för
Staffanstorps kommun.
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
Yvonne Nilsson (C)
Ordförande

Program coachar tonåringar och föräldrar
Är du tonåring eller tonåringsförälder? Händer det att ni
bråkar hemma? I höst erbjuder
kommunen möjlighet att lära mer
om konflikthantering.
Ofta är det vardagliga händelser
som missade mattider, läxläsning, städning, sen hemkomst
eller rökning som skapar konflikterna.
– Vi har under lång tid erbjudit
olika former av föräldrastöd,
säger Anneli Nilsson, chef för
individ- och familjeomsorgen i
Staffanstorps kommun. Erfarenheter och forskning visar att tidiga insatser är gynnsamma för
barns utveckling och motverkar
senare svårigheter. Föräldrar
efterfrågar föräldrastöd och vi
vill möta deras behov.
Pilotprojekt
I det nya projektet Mini-cope
får både tonåringar och föräld-

rar lära sig mer om konflikthantering i ett program som
utvecklats i samverkan mellan
Staffanstorps kommun och
Svenska Copeföreningen. Detta
sker i två skilda grupper som
löper parallellt, en för föräldrar och en för ungdomarna.
Grupperna träffas inte, men
övningarna hänger samman.
Nyutbildade handledare från
Staffanstorps kommun leder
samtalen.
Cope är ett kanadensiskt föräldrautbildningsprogram, ett verktyg för att förstå och bemöta
sina barn, stärka föräldraskap
och förbättra samspelet inom
familjen.
Deltagarna utgår från en nyinspelad film med konfliktexempel och diskuterar sig fram till
lösningar. Filmen har spelats in
i samarbete med ungdomar i
Staffanstorp och är finansierad
av Allmänna arvsfonden.

– De misstag som ungdomarna
och föräldrarna gör i filmen används som diskussionsunderlag
i grupperna. Det viktiga är att
deltagarna på egen hand identifierar problemen och misstagen
i filmen och diskuterar sig fram
till lösningar, säger projektledarna Annika Hanander från
Svenska Copeföreningen och
Patrik Runesson från Staffanstorps kommun.
Vill du vara med?
Du som vill delta i en diskussionsgrupp inom Mini-cope
eller Cope är välkommen att
kontakta någon av handledarna
i Staffanstorps kommun:
Sanna Haddadi, socionom på
Hagalidskolan, 046-25 13 55
sanna.haddadi@staffanstorp.se
Rebecka Nilsson, fältassistent,
046-25 13 34, rebecka.nilsson2
@staffanstorp.se

Skolbarnen samlade in 15 000 kronor till UNHCR!
”Tillsammans gör vi skillnad!”
var rubriken på den lördagseftermiddag nyligen när engagerade
högstadieelever och lärare på
Hjärupslundsskolan genomförde
aktiviteter för att hjälpa människor på flykt.
– Detta känns jättebra, vi hör
hela tiden nyheter om folk som
behöver hjälp. Alla i Sverige
borde hjälpa till på något vis,
säger niondeklassaren Herdis
Embla.
När vi möter henne ansiktsmålar hon sjuåriga Julia Larheden
som ska bli tiger. Julia är på
besök med sina föräldrar och
lillasyster.
– Ett fantastiskt initiativ. Vi fick
reda på detta i morse och är glada att vi kunde komma, säger
föräldrarna Vera och Hannes.
Det var lördagen 10 oktober
som elever och lärare på Hjärupslundsskolan i samarbete
med Hjärups byalag bjöd in
övriga kommuninvånare till en
aktivitetsfylld eftermiddag för
att samla in pengar till människor på flykt.
Aktivitetsdagen blev en riktigt
succé. Hela 15 000 kronor
samlades in till flyktinghjälp via
FN:s flyktingorgan UNHCR.

– Det känns bra att kunna hjälpa till och skänka pengar, säger åttorna Ellinor
Jönsson och Karin Björkman som erbjuder färsk majs i caféet, ett knippe majskolvar för ett kryss på klippkortet. Det är Sularpsfarmen som skänkt ett helt
lastbilsflak fullt.

Det fanns massor av kul saker
att göra: ponnyridning, hoppborg, café, lotterier, försäljning,
ansiktsmålning, olika slags pyssel, dansworkshop, magi, fiskdamm, prova tennis, budo samt
klädinsamling. Många hade
sponsrat och skänkt och deltagarna kunde köpa klippkort
med rutor som kryssades efter
varje aktivitet.
– I stort sett ingenting har
kostat något att skaffa in så

alla insamlade pengar kan gå
oavkortat till UNHCR, berättar
Jenny Roos, lärare på Hjärupslundsskolan och en av ledarna
för aktivitetsdagen.
– Man kan säga att både elever
och lärare kom med idén.
Många pratade om att vilja
göra något, vi lärare bollade
idéer mellan oss och sedan gick
vi ut i klasserna och frågade
vilka som ville vara med.

Ett 80-tal elever från de olika
klasserna anmälde sig och ett
tiotal lärare ställde upp ideellt. Alla kommuninvånare var
inbjudna att delta via affischer
och media.
– Det är jättebra att elever och
lärare får göra något ihop på
det här viset. Det skapar en
känsla av solidaritet, vilket går
hand i hand med det som står
i läroplanen, och det visar att
man visst kan göra skillnad,
säger Jenny Roos.
En glad rektor Jonas PalmqvistSvensson var också inne och
arbetade ideellt den här dagen:
– Det har verkligen varit ett
stort engagemang. Elever, föräldrar och lärare har engagerat
sig frivilligt och alla har sprudlat av idéer. Det har känts så
enkelt. Varför gör vi inte detta
oftare, funderar han nöjt.

Trädgårdsavfall i Hjärup
24 oktober samt 7 november,
kl. 9-15 finns möjlighet att
lämna trädgårdsavfall i Hjärup. Containrar ställs upp på
parkeringen i hörnet av Slättvägen-Fäladsvägen. Platsen är
bemannad under öppettiden.

staffanstorp.se

Jobbsnack visar vägen till arbetslivet
Vad gör en ingenjör, en agronom,
en arkeolog eller en lantmätare?
Kunskapen är begränsad bland
ungdomar kring vilka yrken de
kan välja mellan efter skolan.
– Vi brukar be ungdomarna
lista alla yrken de känner till. I
genomsnitt skriver de ner 24
yrken. Men det finns över 8 000
yrken att välja mellan, säger studie- och yrkesvägledare Viktoria
Cavander på Hagalidskolan.
Genom att prata mer jobb på
lektionerna ska gapet mellan
eleverna och de framtida jobb
de ska rustas för minskas.
Region Skåne har i höst genomfört ett pilotprojektet på Hagalidskolan i Staffanstorp samt på
sju högstadieskolor i ytterligare
sju skånska kommuner. Projektet har innehållit inspirationsmöten med elever och föräldrar
samt en företagsfrukost.
Få upp ögonen
Det rör sig om en satsning för
barn mellan 10-19 år och målet
är att visa vägen från skolan
fram till jobben, samt att identifiera yrken och jobb som ungdomarna inte ens visste fanns och
vad som krävs för att få dem.
– Detta har varit mycket positivt. Alla lärare brinner för sina
ämnen, men nästa steg kan lätt
glömmas bort; att eleverna även
ska förberedas för att en dag bli
arbetande medborgare.
– Vad finns det för jobb, vem
bestämmer på arbetsmarknaden,

Något för alla
Det bjuds på fullspäckade
program i Konsthallen, Biblioteket, Bråhögshallen och Musikskolan. S:t Staffans församling
deltar med ett stort program
hela fredagskvällen. Det sker
aktiviteter på Pilegården, EFS
Betania och Boutique Dermonie. Åstadsgården och Keramik-

Sammanträden
Okt-nov 2015
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut
Kommunfullmäktige
2/11 kl. 18
Kommunfullmäktige är
öppet för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.

– Eleverna är ju i skolan för att rustas för att en dag bli arbetande medborgare,
säger Viktoria Cavander, studie- och yrkesvägledare på Hagalidskolan.

vem styr efterfrågan inom yrkena, vem är arbetsgivare och vad
kräver en arbetsgivare av dig?
– Många elever har tyckt det
varit jättebra att få upp ögonen
för nya yrken och även att
förstå att allt de gör idag kan
påverka deras möjligheter på
arbetsmarknaden om några år.
– ”Nu vet jag att det är lönt att
lägga ner mer arbete i skolan,
att det är värt att fortsätta försöka”, har någon sagt. De ser
målet på ett helt annat sätt.
Alla ämnen tangeras
Projektet skapades 2011 och
tillämpas idag i flera svenska
regioner. Nu pågår en skånsk
utvärdering.
– Alla skolämnen kan beröra
detta ämne och därmed visa de
många möjligheter som finns på
arbetsmarknaden. Yrken kan
kopplas till alla ämnen i skolan.

Ger mer studielust
Målet med arbetsmarknadskunskap är att ge fler ungdomar
mer kunskap, motivation och
studielust, samt skapa en tidigare koppling mot arbetsmarknaden så att unga söker sig mot
jobb som leder till arbete.
Projektet syftar också till att
öka samverkan mellan skola
och arbetsliv samt minska
andelen socioekonomiska och
könsstereotypa utbildnings- och
yrkesval.
Arbetsgivarna får glädje av projektet genom att det ökar deras
möjlighet att tillfredsställa sina
kompetensbehov.
– Men det viktigast är att eleverna får mer studielust genom
att visa vad det finns för jobb,
vad som krävs för att få jobben
samt vägen dit, säger Viktoria
Cavander.

Kulturnatten jubilerar och förlänger
Fredagen den 23 oktober är det
dags för Kulturnatten för 20:e
året i rad och eftersom det är
jubileum blir det ”kulturnatt”
även på lördagen, fast på dagen.
Kulturnatten sprider sig varje år
över Staffanstorp som ett vackert
kulturfyrverkeri i fredagsnatten.
Det omfattande programmet i år
erbjuder något för alla smaker.
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gruppen har öppet hus.
Det blir både konst och musik
i Rådhusets foajé och caféteria
och här ges även information
om de båda trygghetsprojekten
märkDNA samt trygghetsappen
Coyards för säkrare grannsamverkan.
Även några av Staffanstorps
restauranger deltar aktivt och
genomför kulturevenemang
kvällen till ära och det arrangeras även en stadsorientering för
fordon i tätorten.
Kulturnatt på lördagen
Eftersom det är ett jubileum blir
det några timmars Kulturnatt
även på lördagen 24 oktober,
fast på dagen. Lördagens aktiviteter äger rum i S:t Staffans

församlingsgård, där musikalen
Häxan och Lejonen sätts upp i
S:t Staffanssalen, det blir workshops i församlingssalen och fotoutställningens vinnare koras.
Kl. 16 arrangeras som kulturnattsfinal en körfestival när
körer och sångensembler från
Staffanstorps kommun ger en
gemensam konsert.
Kulturnatten är en årligen återkommande tradition arrangerad
av Lions Club Staffanstorp i
nära samarbete med Staffanstorps kommun och S:t Staffans
församling.
Se hela programmet på lionsstaffanstorp.se eller i tidningen
Spegelns specialbilaga.

Socialnämnden
26/10 kl. 18
Barn- & utbildningsnämnden
3/11 kl. 18
Kultur- & fritidsnämnden
3/11 kl. 18

Samråd kring förslag till
detaljplan för Hjärup 8:230,
Klockaregårdsvägen
Syftet med planförslaget är att
möjliggöra en förtätning med
åtta radhus längs Klockaregårdsvägen i Hjärup. Förslaget möjliggör även en ny,
enkelriktad gatuanslutning
mellan Blomstergården och
Klockaregårdsvägen. Planområdet omfattar fastigheten
Hjärup 8:230 samt en mindre
del av Hjärup 4:2, totalt cirka
2200 kvm mark som är i
kommunal ägo.
Detaljplaneförslaget finns
under tiden 2015-10-26 till
2015-11-23 tillgängligt på
följande platser:
• Rådhuset, Torget 1, Staffanstorp
• Staffanstorps bibliotek,
Blekingev 1, Staffanstorp
• Hjärups bibliotek, Ämnesvägen, Hjärup
• staffanstorp.se
Den som har synpunkter på
planförslaget kan senast 23
november 2015 framföra
dessa skriftligen till:
Stadsbyggnadskontoret
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp
eller till:
stadsbyggnad@staffanstorp.se
Välkommen på samrådsmöte!
Samrådsmöte kring planförslaget hålls onsdagen 11
november 2015 kl. 18 på
Hjärups skola.
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Staffanstorps kommun växer
Mullrande schaktmaskiner och
byggkranar som tornar upp sig
mot himlen är ett tydligt tecken
på både framtidstro och utveckling i en kommun.
Stora byggprojekt är i gång och
planeras i både Staffanstorp och
Hjärup.
Inom de närmaste åren ska 2 500
nya bostäder färdigställas i en
exploatering med mångfald.
Målet är att skapa attraktiva
högkvalitativa boendemiljöer av
alla kategorier för alla generationer medborgare, från barnfamiljer till seniorer.
På gång i Staffanstorp
Södra Stanstad
– Detta är ett alldeles nytt uppdrag vi fick från politikerna vid
senaste mötet med miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden,
berättar stadsarkitekt Thomas
Lexén. Då togs beslut att börja
planera en förtätning av området vid gamla busscentralen
samt nuvarande vårdcentralen.
Staffanstorps kommun har köpt
vårdcentralens fastighet och
uppdraget är att utveckla området till en ny entré mot centrum.
– Tanken är att stadskärnan ska
utvidgas med nya stadskvarter
där vårdcentralen ligger idag,
samtidigt som vi ger utrymme
för en ny vårdcentral där den
gamla busstationen låg.
Vikhem
Under sommaren har gator och
parker gjorts klara i den del
som kallas Vikhem III. Även
Vattenparken utmed dammarna
är färdig och lockar redan till
sig flanörer.
Fyra byggföretag, Ekforshus/
Anebyhus AB, Veidekke Bostad AB, Haak Stenhus AB och
Sverigehuset AB bebygger den
första etappen tillsammans med
ett antal privata s k fribyggare,
varav flera redan byggt färdigt
och flyttat in i sina villor.
Nästa etapp är Vikhem II där
allmän plats börjat anläggas och
en lekplats planeras. Även här
blir det fyra exploatörer; Eksjöhus, Optimala hem, Älvsbyhus
samt en som ännu inte är helt
klar.
– De startar sitt arbete i maj
2016 med att bygga villor, radhus, kedjehus. Det ska bli alla
sorters hus, även hyresrätter,
som vi hoppas få in i slutet av

etapp III, säger Thonas Lexén.
För Vikhem IV pågår detaljplaneläggning, i vilken en förskola
ingår. Därefter startar arbetet
med att planera Vikhem V.
Sockerstan
Fastighetsbolaget Darjac Fastigheter AB kan bli först med att
sätta spaden i marken på det
gamla sockerbruksområdet.
– Entreprenören har för avsikt
att förvärva kontorsbyggnaden
till höger om grindarna och
utveckla ett kvarter. De vill dels
inreda den befintliga kontorsbyggnaden samt bygga nytt
kring kvarteret, bland annat ett
flerbostadshus i flera våningar.
Ett föravtal är tecknat och
nästa år påbörjas detaljplanen.
Det planeras för ett 70-tal nya
lägenheter, säger Thomas.
Ny skola i norra Staffanstorp
– Vi ska ta fram en detaljplan
och är hög prioriterat eftersom
det gäller en skola vars verksamhet idag bedrivs i provisoriska lokaler. Många frågor måste
genomlysas för att det ska bli
bra. Det krävs utredningar av
trafikförhållandena och hänsyn
måste tas till barnens utemiljö.
Troligt är att det går ut på
samråd i februari och att planläggning sker under nästa år. Vi
hoppas på byggstart halvårsskiftet 2017, säger Thomas Lexén.
Roos Park
I det tidigare koloniområdet
Annero har det sedan länge planerats för seniorbostäder.
– Vi har gjort ett omtag med exploatören Roos Park AB. Totalt
planeras för ett 100-tal bostäder
och vårdboenden i Roos Park,
säger Thomas Lexén. Förslaget
beräknas antas första halvåret
2016, arbetet kan då starta i
slutet av 2017 så i början av
2018 kan det finnas färdiga
bostäder.
Hjärup blir mer stadsmässigt
Stora byggprojekt pågår även i
Hjärup. Nära 1 500 nya bostäder planeras i dagsläget.
Anläggandet av de nedsänkta
fyra spåren genom Hjärup beräknas pågå åren 2017-2022.
Uppåkraskolan byggs för fullt
och ska stå klar hösten 2016.
– Hjärup växer kraftigt och det
ställer högre krav på både tillgänglighet, service och estetik,
säger Thomas Lexén.
Hjärup Nordost etapp 2

Detaljplanerna för de cirka 200
bostäderna på Hjärup nordost
etapp 2 vann laga kraft under
sensommaren. JM startar snart
byggandet av första etappen.
Upphandling av entreprenörer
för gator och va pågår. Detta
arbete, samt arbetet med parkmiljöerna, beräknas starta efter
kommande årsskifte. De första
24 husen ska vara klara för inflyttning i halvårsskiftet 2016.
Hjärup Nordost Etapp 3
Arbetet med detaljplan för
etapp 3 pågår nu, totalt planeras här för 180 bostäder.
Åttevägen
Här planeras för strax under
100 bostäder, både radhus
och friliggande villor samt två
punkthus med hyresrättslägenheter i norra delen. Entreprenörer är Stigborg Fastigheter,
Skanska samt JM. Planen har
överklagats och inte vunnit laga
kraft. Länsstyrelsen har nyligen
beslutat upphäva detaljplanen
på grund av formaliafel.
Åkerslundshusen
Här planeras totalt 50 bostäder
bestående av fribyggartomter samt ett grupphusområde.
Bebyggs av markägaren som
anlitar egen entreprenör.

Äppelhagen
Byggstartar i höst med utbyggnad av gata och naturområde.
Därefter ska ett 20-tal bostäder
byggas. Bebyggs av markägaren
som anlitar egen entreprenör.
Tågvägen
Tolv kedjehus uppförs av byggföretaget företaget Derome.
Hjärup Västerstad
Här planerar Skanska ett nytt
område där gamla cementfabriken legat. Det blir en ny
stadsmässig och attraktiv entré
alldeles väster om tågstationen,
intill Jakriborg. Planen är att i
olika etapper bygga 850 nya bostäder samt olika verksamheter
som affärer, caféer, restauranger
och kontor.
Nordanå
40-50 friliggande småhus ska
uppföras på ett område öster om
Trelleborgsvägen, söder om järnvägen. Exploatör är inte utsedd.
Kyrkheddinge
Veidekke AB har ingått avtal
med markägaren att uppföra ett
60-tal hus vid Bjällerupsvägen.
Detaljplanen är klar att antas.

Elda rätt när kylan kommer
Det har blivit allt populärare
att elda med ved i braskamin,
kakelugn eller vedpanna. Vedeldning som inte utförs på rätt sätt
kan lukta illa, sprida sot och bli
problem för hälsan genom att
orsaka irritation i luftvägarna.
Braskaminer, öppna spisar och
kakelugnar bör endast användas
för så kallad trivseleldning och
inte för basuppvärmning. Trivseleldning innebär eldning vid
ett par tillfällen per vecka med
en uppstart per gång och elden
får hållas vid liv ett begränsat
antal timmar.
Använd torr ved
När du väljer att elda med ved
så ska den vara ordentligt torr.
I vedpanna, braskamin eller
kakelugn är träbriketter eller
pellets ett utmärkt alternativt
bränsle. Det är som att elda

med ved men briketterna har
ett högre värmevärde, brinner
längre och minskar lukten.
Var rädd om grannsämjan
Du som eldar är skyldig att se
till att eldningen inte stör någon
annan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att ställa krav och kan ge
eldningsförbud om en utredning
visar att eldningen ger upphov
till en olägenhet. Om du störs
av din grannes eldning bör du
i första hand vända dig till den
som eldar och i andra hand
kontakta kommunen. Grannen
är kanske inte ens medveten om
att eldningen stör omgivningen
och i så fall riskerar ett besök
från kommunen att försämra
grannsämjan.
På staffanstorp.se och i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna
kan du läsa mer.

staffanstorp.se
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Hjärups park börjar ta form
Nu börjar den ta form, den nya
parken i Hjärup. – Det ska bli en
attraktiv mötesplats med vikänsla. Vi försöker göra en park
för alla generationer, säger landskapsingenjör Karl Andersson.
Schaktmaskinerna är i full gång
i den första etappen, den första
dammen börjar bli klar och
brofundamentens gjutformar är
utplacerade.
Även den väst-östliga asfalterade gång- och cykelvägen från
Hjärupslundsskolan upp till
Uppåkravallen är anlagd, exakt
rakt mot Uppåkra kyrka i öster.
– Tanken är att man ska kunna
ha något vackert i blickfånget
och inte bara horisonten eller
en skolbyggnad. Det blir ännu
finare när parkallén har ramats
in av park och trädallé.
Vardagspark
Området ska fungera som en
vardagspark för promenader,
lek, motion, hundrastning, grillning, avkoppling och ska bli en
plats där Hjärupsborna kan fira
midsommar och valborg, spela
boule och åka pulka i backarna.
– Vi kom igång med arbetet i
somras, hade ett uppehåll för
semestern i två veckor och har
därefter kört för fullt. I stort sett
följer vi tidsplanen. Det känns
bra att se det hela ta form.
Bron över den första dammen

– Hela det gröna stråket anläggs
redan nu för att ge gång- och
cykelvägen ett sammanhang.
Vi anlägger också en gång- och
cykelväg från vändplatsen nere
vid Slättvägen och upp till parkallén.
För den andra delen av parken
är tidsplanen ännu inte fastställd.
– Det beror delvis på när bostadsområdet Hjärup Nordost
3 byggs. Men vi hoppas kunna
påbörja även den andra etappen
ganska snart efter att den första
är klar.

– Hjärups park ska bli en park för
alla, säger landskapsingenjör Karl
Andersson.

lyfts på plats under våren eller
sommaren 2016, men kan troligen inte beträdas förrän 2017.
Grusgångarna genom parken
anläggs 2016-2017.
De båda dammarna ska dels
vara vackra och njutbara, men
ska även hantera dagvattnet från
de nya bostadsområdena Hjärup
Nordost etapp 2 och etapp 3
som inom kort börjar växa fram
precis norr om parken.
Både formell och naturlik park
Arbetet med anläggandet av
huvuddelarna i parkens första
etapp ska pågå till den 4 december i år. Arbetet med huvuddel
två inleds under våren.
– Den första delen av parken
blir ett mer formellt rum som
ansluter till Uppåkravallen och
de nya bostadsområdena Träd-

gårdslunden och Hjärup Nordost 2 och 3. Det blir mer strikta
former och det kommer att
synas att det är en anlagd park,
berättar Karl Andersson.
– Den andra delen blir en mer
naturlig park och här anläggs
också pulkabacken samt scenen
i en nedsänkt yta. Det blir en
upphöjd scen med trädäck och
en infästning så vi kan sätta tak
över scenen.
Det skapas även utvecklingsytor
inom parken där lekplatser och
hundrastplats i framtiden kan
anläggas.
Första etappen av Hjärups park
ska vara klar 2017. Den inkluderar ett rekreationsstråk intill
gång- och cykelvägen hela vägen ner till Hjärupslundsskolan,
samt den asfalterade gång- och
cykelvägen.

En park för alla
– Detta ska bli en park för alla.
Målet är att skapa en park med
en enkel grundstruktur och olika delområden som kan erbjuda
en stor variation av aktiviteter,
rum och en mångfald av upplevelser.
– Det är ett fantastiskt roligt
projekt. En park är ingenting
man anlägger för en kort tid
utan det är väldigt långsiktigt.
En vacker dag kanske jag kan gå
med mina barnbarn till parken
och berätta om hur den kom till,
skrattar Karl Andersson.
Vill du följa arbetet? Följ
utvecklingen av Hjärups
park på staffanstorp.se/
hjarupspark

Fortfarande högt betyg för företagsklimatet
Kommunens företagare har rankat Staffanstorps företagsklimat.
Kommunen sjunker något i rankningen sedan i fjor men är femte
bäst i Skåne och når plats 23
bland Sveriges 290 kommuner.
I september 2015 redovisades
resultatet av Svenskt Näringslivs
årliga rankning av företagsklimatet i Sveriges kommuner.
För Staffanstorps del är resultatet fortfarande gott, även om
kommunen totalt sedan i fjor
sjunkit från plats 16 till plats 23
i hela landet. Bland Skånes 33
kommuner ligger Staffanstorp
på femte plats.
Attityder till företagsamhet
Företagarna ger 2015 genomgående lägre betyg än föregå-

ende år på hur man ser på olika
gruppers attityder till företagsamhet. Störst försämring har
rankningsmässigt uppfattningen
om skolans och medias attityder, medan övriga har marginella försämringar.
Företagarnas uppfattningar
Företagarnas uppfattning om
kommunens bemötande och service till företagen är något lägre
än föregående år, liksom något
sänkta betyg beträffande nivån
på infrastrukturen (flyg, tåg och
vägar samt tele- och IT-nät).
Staffanstorps företagare ger
mycket högt betyg till kommunen för att man inte konkurrerar med privat näringsverksamhet, betydligt högre än i
grannkommunerna.

En annan förbättring 2015 uppfattas tillgången på kompetent
personal vara, även om Staffanstorp har en lägre absolut nivå
än grannkommunerna.
Sammafattande omdöme
I företagarnas sammanfattande
omdöme om företagsklimatet i
kommunen ges detta ett lägre
betyg än föregående år, samtidigt som kommunen här fortfarande har en god placering,
plats 32, bland Sveriges 290
kommuner.
I Skånerankningen ligger Vellinge (3 i Sverige), Höganäs (7),
Kävlinge (8) och Ängelholm (16)
före Staffanstorps kommun.
På staffanstorp.se finns en sammanställning och jämförelse av
Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge,

Lomma, Svedala och Vellinges
kommuner.
Svenskt Näringsliv om företagsklimatet i Sverige
Resultatet av Svenskt Näringslivs årliga mätning hämtas dels
via enkäter till ett urval av respektive kommuns företag och
dels från befintlig statistik. Det
sammanvägda resultatet grundas till två tredjedelar på enkätsvar och till en tredjedel på
befintlig statistik. I Staffanstorps
kommun inbjöds cirka 200 företag och av dessa besvarade 83
företag frågeställningarna.
På foretagsklimat.se finns
Svenskt Näringslivs redovisning.
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Evenemang
Kulturkalendern
Oktober-november 2015
Kulturnatten i Staffanstorp

Fredag 23 oktober-lördag 24 oktober
Aktiviteter och arrangemang på olika
platser, final med avslutande konsert!
Arr. Lions Club Staffanstorp i samarbete med
Staffanstorps kommun m.fl.

Fullständig information och fler evenemang hittar du på staffanstorp.se/kalender
Ulf Nilsson: Reseskildring
Onsdag 4 november kl. 19
Bilder och berättande kring en spännande resa. Medlem 40 kr, övriga 60
kr (inkl. förtäring). Anmälan senast
28/10 till B. Palklint, 0739-69 29 91
eller S. Kempe 0707-47 37 44.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Glimtarna.

Biljettsläpp 25/9, 046-25 15 94.
Hjärups bibliotek.

Gratisbiljetter från 12/10.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Arr. Biblioteken i Staffanstors kommun.

återSKAPA
Lördag 17 oktober kl. 10-13
Lyssna på ”Sagan om de övergivna
strumporna” och skapa en ”strumpf”.
Hjärups bibliotek.

Prova på schack!
Onsdag 28 oktober k. 14-16
Staffanstorps bibliotek.

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Traktorkonserten 2012

Måndag 26 oktober kl. 14
Claes Nilsson berättar.
Medelpunkten, Staffanstorp.
Arr. Staffanstorp-Stanstorp Rotaryklubb.

Filmklubben

Onsdag 28 oktober kl. 17
Staffanstorps bibliotek.
Arr. PRO & SPF Club 230.

Banditsagor: Robins bok
Torsdag 29 oktober kl. 19
Föranmälan på Staffanstorps bibliotek, 046-25 12 65.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun, ABF
och Staffanstorps Teaterförening.

Musikunderhållning: Gun & Gert
Nordstrand

Fredag 30 oktober kl. 14
Medelpunkten, Staffanstorp.
Arr. Medelpunkten.

Öppen visning: Helmtrud
Nyströms utställning

Söndag 1 november kl. 14
Staffanstorps konsthall.
Arr. Kultur & Fritid.

Trygghetspromenad

Måndag 2 november kl. 17.30
Samling vid Pilegårdens entré.
Arr. PRO, Club 230 SPF & Medelpunkten.

Extremadura: fåglar, djur, natur
och kultur

Måndag 2 november kl. 19
Naturfotograf Thomas Johnsson.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening.

Caroline Montelius: Kan man gå
ner i vikt med spenat?

Måndag 2 november kl. 19
Medlem fri entré, övriga 50 kr.
Hjärupssalen, Hjärupslundsskolan.
Arr. Hjärups Byalag.

Film: Den tyske läkaren

Tisdag 3 november kl. 18.30
Regissör och författare: Lucía Puenzo.
Ett drama om naziläkaren Mengeles
tid i Latinamerika. Åldersgräns: 15 år.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Imágenes del Sur/Bilder från Söders båda
filmfestivaler Latinamerika i Fokus och IFEMA,
med stöd från Region Skåne. Lokal arr. Kultur
& Fritid Staffanstorps kommun.

Skånska visor med Agneta
Grundström & Hasse Andersson

Onsdag 4 november kl. 14
Medelpunkten, Staffanstorp.
Arr. Medelpunkten.

Aktiecafé: Ekonomiska klubben

Torsdag 5 november kl. 15
Gäst: Oppositionsråd Ulf Bingsgård,
Trelleborg.
Medelpunkten, Staffanstorp.
Arr. S. Cederpil, Aktiespararna.

Odla din egen svamp
Torsdag 5 november kl. 17.30
Mathias Hanson från Hällestads
svamp och Johnny Carlsson från
Svamphuset.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Din puls, ditt hjärta, ditt liv
Torsdag 5 november kl. 17.30
Överläkare och hjärtspecialist Thomas
Fåhraeus om hjärtats rytmrubbningar.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Disco med Carl Sigeback som DJ

Lördag 7 november
För lågstadiet kl. 17-19. För mellanstadiet kl. 19.30-21.30. Entré 20
kronor (inkl. dryck och snacks). Föranmälan senast 4/11 på 040-46 03 43.
Hjärupssalen, Hjärupslundsskolan.
Arr. Hjärups Byalag.

Stand-up history: en skådespelares arbete med sig själv

Lördag 7 november kl. 19
Boel-Maria Larsson. Medlem 120 kr,
övriga 160 kr, ungdom 50 kr. Förbokning av biljetter: G.Nilsson 0704-71
65 65, eller G. Lindén, 0708-64 02 44.
S:t Staffans församlingsgård.
Arr. Staffanstorps Teaterförening.

Författarkväll: Lasse Berg
Tisdag 10 november kl. 19
Entré 70 kr. Biljettsläpp 24/10, 046-25
12 65.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Filmklubben

Onsdag 11 november kl. 16.30
Staffanstorps bibliotek.
Arr. PRO & SPF Club 230.

Konsert: Staffanstorps musikskola
Torsdag 12 november kl. 19
Staffanstorps konsthall.
Arr. Staffanstorps Musikskola.

För barn
Teater Trassel: Pomperipossa
(2-5 år)

Fredag 9 oktober kl. 9.30
25 kr (endast barn behöver biljett).

Bästa Biennalen! öppnar
Lördag 17 oktober kl. 14
Staffanstorps konsthall.

Arr. Biblioteken i samarbete med Staffanstorps
Schackklubb.

Halloweenpyssel: Gör din egen
halloweenmask

Onsdag 28 oktober kl. 15
Hjärups bibliotek.

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Sagofén Isadora: Space! (1,5-3 år)
Onsdag 21 oktober kl. 15.30
25 kr (endast barn behöver biljett).
Biljettsläpp 8/10, 046-25 15 94.
Hjärups bibliotek.

Skaparworkshop i konsthallen
(från 9 år)

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Torsdag 29 oktober kl. 13-15
Föranmälan, 046-25 12 66 eller konsthallen@staffanstorp.se.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Sagofén Isadora: Babyspace (0-11
mån)

Torsdag 22 oktober kl. 15
Gratisbiljetter från 8/10, 046-25 12 65.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Filmvisning på biblioteken
Torsdag 29 oktober
Kl.10.30 Hjärup (från 9 år)
Kl. 13 Staffanstorp (från 7 år)
Kl.15 Staffanstorp (från 11 år)
Biblioteken bjuder på popcorn.

Höstlovskul

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Spöken, monster och andra konster med Dr Hux (från 6 år)

Gitte Pålsson: Mallku och Lulli
Onsdag 11 november kl. 9.30 &
10.30
25 kr (endast barn behöver biljett).
Biljettsläpp 28/10.
Hjärups bibliotek

Måndag 26 oktober kl. 11
Gratisbiljetter från 12/10.
Hjärupslundsskolans matsal.

Arr. Biblioteken i Staffanstors kommun.

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

3D-workshop (från 9 år)

Måndag 26 oktober kl. 13
Testa att skriva ut i 3D! Gratisbiljett
från 12/10.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstors kommun.

Anna Cederquist: Babygung (för
barn 0-3 år)

Torsdag 12 november kl. 15
Gratisbiljetter från 29/10.
Staffanstorps bibliotek.

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Spökvandring (från 7 år)

Måndag 26 oktober kl 19
Gratisbiljett från 12/10.
Staffanstorps bibliotek.

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

LibLab höstlovsspecial: kreativ
teknikverkstad (7-15 år)

Tisdag 27 oktober kl. 14.30-16.30
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Skaparworkshop i konsthallen
(från 9 år)

Tisdag 27 oktober kl. 13-15
Föranmälan, 046-25 12 66 eller
konsthallen@staffanstorp.se.
Staffanstorps konsthall.

Obanteatern: En stackars liten
haj (4-8 år)

Fredag 13 november kl. 10
Lördag 14 november kl. 11
25 kr. Biljettsläpp 30/10, 046-25 12 65
Arr. Staffanstorps Teaterförening & Biblioteken
i Staffanstorps kommun.

Utställningar i Staffanstorps
konsthall
Öppettider: mån-tor 10-19, fre 10-18, lör 10-14
samt söndag 13-16 (då utställning pågår)

Helmtrud Nyström: Måleri
11 oktober-29 november
Vernissage 11 oktober kl. 13-16.

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Arr. Kultur- och Fritid Staffanstorps kommun.

Spökvandring (från 7 år)
Tisdag 27 oktober kl. 19
Gratisbiljett från 12/10.
Hjärups bibliotek.

Kulturforum Esarp

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Spöken, monster och andra
konster med Dr Hux (från 6 år)

Onsdag 28 oktober kl. 11

Lördag 31 oktober-söndag 1 november kl. 11-17
Konst- och hantverksutställning.
Kulturforum Esarp (f.d. Esarps skola).
Arr. Konstnärsgruppen 5 kulörer & Kulturforum Esarp, Theodor Jönssons Stiftelse.

