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Sagotema på nya lekplatsen
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Christian
Sonesson
Kommunstyrelsens
ordförande

Nu när vi är inne i årets sista
månad är det dags att blicka
tillbaka och summera det år
som snart är till ända. Staffanstorps kommun har fortsatt att
utvecklas i rätt riktning.
Ekonomiskt står kommunen
ännu starkare än för ett år
sedan, befolkningen har ökat
och betydande investeringar
har gjorts på förskolor och
skolor, men också på idrottsanläggningen i Hjärup. Nya
Mellanvångsskolan är klar
och invigs i början av nästa år.
I olika rankingar och jämförelser står sig kommunen väl.
Tryggheten, företagsklimatet
och skolan sticker ut positivt
i jämförelse med andra kommuner. Med det tolfte högsta
meritvärdet har våra skolungdomar verkligen förtjänat ett
avkopplande jullov.
Under 2014 har fibernätet på
allvar börjat läggas ner i marken och under de kommande
åren handlar det om flera
tusen bredbandsanslutningar.
Efter kommunvalet har en
borgerlig koalition bestående
av de fyra Allianspartierna
bildats. Vid årsskiftet tillträder de nya ledamöterna i
nämnderna och styrelserna.
Vilka personer det blir bestäms av kommunfullmäktige
den 15 december.
I detta årets sista StaffanstorpsAktuellt, vill jag ta tillfället i
akt att önska er alla en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!
En tid att ta hand om varandra, koppla av och ägna en
tanke åt de som är ensamma
eller har det svårt.

Parken får lekplats med sagotema
Till våren kan barnen i Staffanstorp kliva in i sagornas värld. I
april invigs nya Mellanvångsparken med en ny lekplats med
sagotema.
Mellanvångsparken ligger väster
om Mellanvångsskolan. Den
gränsar till Symfonibyn, Domarringen och Polonäsbyn och består
av cirka 3,3 hektar parkmark.
Den nya parken började anläggas vecka 43 och arbetet pågår
fram till mitten av april. Trots
planerat bygguppehåll i vinter
beräknas parken vara klar i vår.
– Här finns redan idag en stor
gräsyta som till största delen
lämnas orörd, berättar parkingenjör Karl Andersson på Tekniska enheten vid Staffanstorps
kommun.
– Vi ska anlägga några nya
planteringsytor med buskar och
träd samt en helt ny lekplats
med sagotema. Den befintliga
pulkabacken ska finnas kvar.
Lekplatsen blir ett slags fantasiland på cirka 1 000 kvm yta.
Det blir en liten borgliknande
klätterställning, lekutrustning
med sagotema samt rutchkanor, gungor, en snurrlek och
en häcklabyrint. Det kommer
att finnas konstgräs med blommönster och en sandlåda.
Upprustning och nyanläggning
En ny gång- och cykelväg ska
knyta ihop parken så att det går
att röra sig även i norra delen.
Dagens diagonala cykelväg flyttas österut in i parken.
– Vi anlägger även en gång- och
cykelväg diagonalt som gör det
lättare att ta sig från sydöstra
mot nordvästra Staffanstorp.
Staffanstorps kommun avsatte i
år 1,3 miljoner kronor för upprustning och nyanläggning av
lekplatser samt nya lekredskap
till kommunens parker. En del
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av dessa pengar går i år till Mellanvångsparken.
Samtliga lekplatser i Staffanstorps kommun säkerhetsbesiktigas varje år.
– Vårt mål är att renovera minst
en lekplats per år. Tidigare har
lekplatserna vid Roos damm,
Namnlekan och Centrumlekan
samt lekplatsen i Balders Hage
rustats upp.

För Mellanvångsparken finns en
budget på totalt cirka 4,5 miljoner kronor.
– Det är viktigt för medborgarna att känna till att investeringarna särskiljs och att vi inte
lägger lekplatspengar på till exempel belysning och gång- och
cykelvägar, säger Karl Andersson. Det är bra att veta att dessa
pengar verkligen går till barnen.
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Högsta miljöklassning för nya Mellanvångsskolan
På julavslutningen vandrar 330
elever och 52 pedagoger och
skolpersonal iväg från sina provisoriska lokaler i gamla Bråhögsskolan för sitt första möte med
nybyggda Mellanvångsskolan.
– Vi har hela tiden strävat efter
att ha årets julavslutning i den
nya skolan och nu blir det så,
säger rektor Alma Salcinovic
och biträdande rektor Kim Liddell.
– Det känns mycket bra, vi vill
att alla barn ska veta var vi ska
vara första dagen på vårterminen och inte behöva vara oroliga under juluppehållet över hur
det ser ut och var man går in.
– Vi har haft det bra på Bråhögsskolan och som även många
föräldrar uttryckt det, vi är
tacksamma för att vi fått vara
här och inte i paviljonger under
byggtiden.
Nyfikna på resultatet
Hemkänsla, trygghet, lugn och
harmoni var fyra av ledorden
när nya Mellanvångsskolan
tog form på ritbordet. Andra
viktiga nyckelord är mobilitet
och stabilitet i kombination med
flöde och energi, kreativitet och
rörelsefrihet.
– Både pedagoger, skolledning
och andra aktörer har lagt
ner mycket arbete kring den
nya skolan och nu ska vi få se
resultatet. Det blir en del utmaningar, men vi är så nyfikna på

Foto: Stina Hansson och Ivar Sjögren

att få komma in och bo in oss,
säger Alma.
– Vi har varit vana, både från
den gamla skolan och här på
Bråhög, att vi är utspridda i
många olika byggnader och
lokaler. Nu får vi allt under
samma tak, det blir spännande,
säger Kim.

skolbyggnaden blivit certifierad
med högsta klassningen av Miljöbyggnad Guld, en nivå som bara
cirka 15 procent av alla certifierade byggnader i landet når upp
till, berättar byggprojektledare
Anna Russell från Staffanstorps
Kommunfastigheter och platschef Bo Silfverberg från NCC.

Guldklassning för miljön
Den 27 november överlämnades
byggnaderna från byggentreprenören NCC och Staffanstorps
Kommunfastigheter AB till beställaren Staffanstorps kommun.
Uppförandet av den nya skolan
har präglats av ett starkt miljötänk. Målet har varit att med
genomgående sunda byggmaterial utan farliga ämnen skapa en
tyst och ljus inomhusmiljö med
god isolering, god ventilation,
bra inomhusluft och temperatur
samt hög fuktsäkerhet.
– Vi är mycket stolta över att

Modern utformning
Mitt i byggnaden finns en atriumgård. På första plan finns musiksal, slöjdsalar, matsal och
kansli samt ett stort nav i mitten
som kan kopplas samman med
antingen musiksal eller matsal.
– Vi har tidigare saknat en plats
där alla kan vistas samtidigt, det
var en av sakerna vi önskat. Det
får vi nu när vi öppnar upp mellan navet och matsalen, säger
Alma Salcinovic.
Alla elever kan röra sig fritt
innanför skolväggarna utan att
behöva ta på sig skorna, som

tas av i kapprummet redan på
morgonen. Det är fritt fram att
gå i sockar eller att ha inneskor.
Alla klasser får egna klassrum
i den nya skolan. Ettorna och
tvåorna på bottenplanet, treor,
fyror, femmor och sexor på andra våningen. Eftersom sexorna
är äldst på skolan får de en egen
liten avdelning med egna skåp
med elkontakter för att kunna
ladda mobiler och datorer i
låsta utrymmen.
På andra våningen skapas ett
helt nytt skolbibliotek, personalrum och utrymme för hemkunskap. Skolan har också fått
en ny idrottshall.
Stor delaktighet
Pedagoger och skolpersonal har
fått vara delaktiga från start och
har påverkat utformningen av
byggnaderna även rent fysiskt.
Även eleverna har fått vara delaktiga och komma med förslag.
– Projektledarna har varit lyhörda och lyssnat in behoven och
gjort förslag utifrån pedagogernas perspektiv, berättar Alma
Salcinovic och Kim Liddell.
I mellandagarna går flyttlasset
från gamla Bråhög. Vårterminen inleds den 7 januari för
personalen med en studiedag
och den 8 januari är det skolstart i den nya fina miljöklassade skolan.

Lokalfrågan löst för öppna förskolan i Hjärup
Goda nyheter till alla småbarnsföräldrar som är hemma med
sina små barn i Hjärup. Öppna
förskolan stängs inte vid årsskiftet, utan flyttar till tillfälliga
lokaler.
– Öppna förskolan har fått
tillfälliga lokaler i fritidsklubben i Hjärups skola. Detta är
en viktig verksamhet och vi är
glada att vi har hittat en så fin
lösning, säger Maria Stellinger
Ernblad, chef för humanistisk
service i Staffanstorp.
Det betyder att öppna förskolan alltså fortsätter vara öppen
i stort sett som tidigare, fyra
förmiddagar i veckan.
– Det kan bli ett kort tidsglapp

innan vi kan öppna eftersom vi
måste anpassa lokalerna. Men
vi ska vara igång så fort det går,
säger Maria Stellinger Ernblad.
Tilfällig brist på platser
Bakgrunden är den förskolebrist
som just nu råder i Hjärup. Cirka 30 barn står i kö för förskola
under våren och kommunen är
enligt lag skyldig att erbjuda
plats efter behovsdatum, om
barnet stått i kö i fyra månader.
För att trygga hela behovet måste
en ny tillfällig förskola öppnas.
Den enda lokal som står till buds
är den öppna förskolans ordinarie lokaler som redan är anpassade för förskoleverksamhet.
Staffanstorps kommun har sökt

en alternativ lösning för öppna
förskolan och har nu funnit en
bra lösning: Fritidsklubbens
lokaler på Hjärups skola används först efter kl. 14 vardagar
och är alltså lediga på förmiddagarna.
Prioriterad verksamhet
Öppen förskolan är en frivillig
form som inte finns i alla kommuner.
– Men för oss i Staffanstorps
kommun är det en viktig verksamhet som vi prioriterar högt,
säger Maria Stellinger Ernblad.
– Vi jobbar väldigt bra långsiktigt inom Staffanstorps kommun. En helt ny förskola ska
byggas på den nya skolan i

Hjärup. Vi är snabba i processen. Den nya skolan ska stå klar
redan hösten 2016 och då kan
öppna förskolan i Hjärup åter
öppna i ordinarie lokaler.
I Staffanstorps kommun finns
tre öppna förskolor:
Staffanstorp
Brågarpsvägen 10.
Drivs i S:t Staffans församlings
regi med bidrag från Staffanstorps kommun.
Familjecentralen Paletten, Bråhögsplatsen 2A.
Drivs av Staffanstorps kommun
och Primärvården Skåne.
Hjärup
Fritidsklubbens lokaler på Hjärups skola från och med januari
2015.
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Kungörelser
Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i
Rådhuset, sammanträdeslokal
Bjällerup, måndagen den 15
december 2014, kl. 16.
Vid sammanträdet kommer
bland annat att behandlas
regler om lokalt partistöd i
Staffanstorps kommun, ändring av antalet ledamöter och/
eller ersättare i kommunstyrelsen och nämnder samt val.
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

Öppet i jul och nyår
Öppettider i jul och nyår på
Medborgarkontoret, i biblioteken, konsthallen samt i övriga av
Staffanstorps kommuns offentliga verksamheter.
Medborgarkontoret i Rådhuset
22/12 kl. 8-12, 13-17
23/12 kl. 8-14
29/12 kl. 8-12, 13-17
30/12 kl. 8-14
2/1 kl. 8-12, 13-17
5/1 kl. 8-14
Hjärupsborna hänvisas till
Medborgarkontoret i Staffanstorp ovanstående dagar.
Staffanstorps Bibliotek
23/12 kl. 10-14
24-26/12 stängt
27/12 kl. 10-14
31/12-1/1 stängt
5/1 kl. 10-14
6/1 stängt
Hjärups bibliotek
23/12 kl. 10-13
24-26/12 stängt
27/12 kl. 10-13
31/12-1/1 stängt
5/1 kl.10-13
6/1 stängt

Bråhögsbadet
20/12 och 21/12 kl.10.30-15.
23/12 kl. 9-16.30
27-28/12 kl.10.30-15.
30/12 kl. 9-kl. 20.
2/1 kl. 9-18.30.
3-4/1 kl. 10.30-15.
7/1 kl. 9-19.30.
Morgonsim kl. 6.30-8.
Tiderna är badtider och kassans
öppettider. Badet stänger 30
minuter senare.
Familjecentralen Paletten
Öppet som vanligt alla vardagar
mellan jul och nyår.
Öppna förskolan håller öppet
enligt ordinarie tider utom den
23/12 då öppna förskolan är
stängd och den 5/1 då öppna
förskolan stänger kl. 14.
Fritid Skåningen och
Fritid Hjärup
Ibland sker verksamheten inte
på Skåningen eller Forum Hjärup, utan i en idrottshall eller
annan plats. Bästa sättet att
hålla sig uppdaterad är att kolla
på ungistaffanstorp.se eller på
facebooksidorna för Fritid Hjärup och Fritid Skåningen.

22/12 kl. 15-21
27/12 kl. 17-23 endast Staffanstorp
29/12 kl. 12-17
30/12 kl. 14-21
2/1 kl. 14-23
3/1 kl. 17-23 endast Staffanstorp
5/1 kl. 12-21 endast Hjärup
Konsthallen
23/12 kl. 10-14
24-26/12 stängt
31/12-1/1 stängt
5/1 kl. 10-14
6/1 stängt
I övrigt: mån-tor 10-19, fre 1018, lör 10-14 samt sön 13-16.
Medelpunkten
22/12 kl. 8.30-15
23/12 kl. 8.30-11.30
29-30/12 kl. 8-12
2/1 kl. 8-12
5/1 kl. 8-12

Efterlängtat julpyssel på dagvården
Sophämtning under
jul och nyår
Under jul och nyår blir det en
extra tömning vecka 52 och
vecka 1 i Staffanstorps kommun.
Vecka 52 och vecka 1 förskjuts tömningsdagarna enligt
följande:
Julafton och nyårsafton inträffar i år på onsdagar och
tömning sker som vanligt.
Juldagen och nyårsdagen som
infaller på torsdagar sker
ingen tömning, utan denna
flyttas till fredagarna.
Fredagstömningen flyttas till
lördag.

Varje onsdag under veckorna
före jul har fem Staffanstorpsdamer samlats för att göra julpyssel
inför julmarknaden på Medelpunkten den 10 december kl.
9.30-14.
De fem är Elsie Jönsson, Elsa
Pettersson, Gun-Britt Karlsson,
Inger Lilja och Ingrid Albien
och de utgör onsdagsgruppen
på dagvården inom Rehab på
Pilegården.
Gruppen möts varje vecka kring
olika teman. De senaste veckorna
har fokuserats på att skapa
julklappar att säljas på Medelpunktens julmarknad.
Intäkterna ska gå till egna aktiviteter, till exempel utflykter.
– Vi har bland annat bakat ett
jättegott knäckebröd av sesamfrö, solrosfrö och olivolja,
berättar Elsa Pettersson.
– Vi har gjutit dofttvålar i olika
färger och smält ner geléljus i
glasburkar med prydnader av

strandfynd, berättar Inger Lilja.
– Änglar är vi ju inte men vi gör
dem på burk, skojar Elsie Jönsson.
Längtar efter varje onsdag
Onsdagarna inom dagvården
är populära inslag i vardagen
för den lilla gruppen som blivit
mycket goda vänner på kuppen.
– Vi har väldigt trevligt och vi
längtar efter varje onsdag, säger
de fem.
– Jag längtade så mycket att jag
åkte hit förra onsdagen direkt
från sjukhuset, skrattar Elsie
Jönsson. Det skulle ju serveras
helstekt kyckling!
– Under året har vi olika teman
på onsdagarna, ibland går vi
ut och äter, vi tittar på konst,
ibland har vi minnesträning
och hjärngympa, berättar undersköterska Lisa Granzén och
arbetsterapeut Judith Valcz som
förestår verksamheten.
Urvalet till dagvården sker på

initiativ av arbetsterapeut, sjuksköterska och sjukgymnast och
urvalet görs av biståndshandläggare.
Andra vardagar möts andra liknande grupper inom dagvården.
Dagvården är ett alternativ för dem som inte
har möjlighet att ta del
av Medelpunktens eller de ideella
föreningarnas verksamheter. Insatsen är behovsprövad. Kommunen
bedriver dagvård för personer med
behov av träning eller social stimulans. Dagvården ger möjlighet
att delta i vardagliga sysslor och
aktiviteter i gemenskap med andra.
Verksamheten vänder sig till personer med funktionsnedsättning som
hindrar från att delta i kommunens
ordinära utbud. Dagvården kan
även vara en väg att bryta isolering
och ensamhet, eller fungera som
avlösning för anhöriga som vårdar
en närstående. Har den närstående
en demensdiagnos så finns särskild
anpassad dagvård.

staffanstorp.se

Tioårsjubileum för julmarknad i Jakriborg
I år är det åter dags för den
traditionella och stämningsfulla
julmarknaden i Jakriborg i Hjärup
två decemberhelger före jul. Helgerna 13-14/12 samt 20-21/12 är
det dags!

Foto: Lisbeth Svensson
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Sammanträden
December 2014
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut
Kommunfullmäktige
15 december kl. 16
Kommunfullmäktige är öppet
för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du
följa sammanträdet direkt
eller när det passar dig.

Julmarknaden firar i år tio år.
Med sin unika medeltidsmiljö är
det lätt att komma i julstämning
i Jakriborg, vars julmarknad
påminner väldigt mycket om
dess populära motsvarigheter i
Tyskland, med hantverk, bland
annat ljus, keramik, tovade
tomtar och juldelikatesser som
brännvinssill, ostar, enbärsmust
och spettkaka samt gycklare,
tomte, luciatåg, ponnyridning
och mycket annat.
Öppettider för julmarknaden
är klockan 11 – 17. Det är fri
entré.

Barn- & utbildningsnämnden
8 december kl. 17
Tekniska nämnden
9 december kl. 18
Kultur- och fritidsnämnden
16 december kl. 18
Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
17 december kl. 18

Julaktiviteter i december

Glöm inte stearinljusen i jul

Scrapcafé med loppis
Söndag 7 december kl. 14-17
Prova på scrapbooking – möjlighet att
göra julkort, dekorationer med mera.
S:t Staffans församlingsgård.

Nu stundar julhelger, dagar vi
tänder mycket stearinljus både
på borden och ibland även i
granen. Vi lagar även mycket mat
och spisen går för fullt. Då kan
det vara bra att vara litet extra
försiktig. Här kommer några
jultips från Räddningstjänsten i
Staffanstorp inför helgerna.

Arr. S:t Staffans församling.

Julmusik: Staffanstorps Musikkår

Söndag 7 december kl. 15
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Mässa i Adventton: J H Roman
Söndag 7 december kl. 18
Nevishögs kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Julkonsert: Legatokören
Måndag 8 december kl. 19
Nevishögs kyrka.
Arr. Staffanstorps Musikskola.

Julmarknad

Onsdag 10 december kl. 10-13.30
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Luciakonsert
Fredag 12 december kl. 19
Musikskolan bjuder på ett traditionellt
Luciatåg. Superkören, Lillakören, Musiklek, Musikverkstad och Blockflöjtsensemble.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Staffanstorps Musikskola.

Luciatåg: Staffanstorps Lucia med
tärnor

Lördag 13 december
Kl.12.15 Medelpunkten.
Kl.13 Staffanstorps konsthall.
Arr. Lions Club Vikingen.

Luciakonsert
Lördag 13 december kl. 17
Barnkörerna. Vuxenkvartett: Linnea
Bergstam, Christina Willstedt, Stefan
Ekblad och Christian Backe.
Görslövs kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

Lucia med Kolibrikören och
Sånglärkorna

Lördag 13 december kl. 18
Nevishögs kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Staffanstorps Lucia med tärnor
uppträder

Söndag 14 december kl. 17
Vid entrén säljs kaffebiljett för 25 kronor (kaffe/te, bulle och kaka).
Lottdragning på kaffebiljetterna.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Lions Club Vikingen.

Gospeljul
Söndag 14 december kl. 18
Wings of Joy, solist Sophia Kertész
Rosén och Halabaloo Band.
Nevishögs kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Julfrukost
Tisdag 16 december kl. 9.30
30 kronor. Föranmälan senast 13/12
på 046-25 12 99.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Senior i Hjärup: Julavslutning
Tisdag 16 december kl. 14
Musikunderhållning med barn från
Lapptäckets förskola. Fika.
Bykrogen, Centrumstigen i Hjärup.
Arr. Medelpunkten.

Sjung in julen!
Lördag 20 december kl. 15.30 & 18
Uppåkra kyrkokör under ledning av
Ingeborg Johannesson och Söderslätts
Musikkår under ledning av Mikael
Nordberg.
Uppåkra kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

Vi sjunger in julen
Söndag 21 december kl. 18
KEB-kören och Cecilia Österlin.
Brågarps kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Var rädd om dig, dina nära och
kära. Kontrollera gärna att:
• ljusen står stadigt i adventsljusstaken. Kom ihåg att 		
släcka alla levande ljus när du
lämnar rummet.
• endast ljusstakar i metall, keramik och sten med obrännbart material används.
• ljusstaken inte är dekorerad
med mossa, bomull eller annat brännbart material.
• inga ljus är placerade på tv:n
eller i närheten av brännbart
material, till exempel gardiner.
• du inte har levande ljus eller
tomtebloss i granen.

• lamporna i elljusstakar och
ljusslingor har rätt watt-tal.
• du alltid har uppsikt över
spis och ugn när du lagar
mat. En spisvakt stänger av
spisen om du glömmer.
• du har en fungerande brandvarnare. Dammsug den då
och då och testa den på testknappen.
• du har tillgång till en brandfilt och en 6 kg pulversläckare.

Julmusik: Åke Hjerpes orkester
Måndag 22 december k. 14
Medelpunkten, Pilegården.

Julotta med S:t Staffanskören
Juldagen 25 december kl. 7.30
Nevishögs kyrka.

Arr. Medelpunkten.

Arr. S:t Staffans församling.

Julnattsmässa med KEB-kören
Julafton 24 december kl. 23.45
Kyrkheddinge kyrka.

Mer information finner du
på staffanstorp.se/kalender

Arr. S:t Staffans församling.
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Många har ansvaret när snön faller
När vintern kommer till Staffanstorp kan det vara bra att vara
uppdaterad kring hur snöröjningen bör fungera runt våra hem
och i kommunen som helhet.
Staffanstorps kommun och Trafikverket har ansvar för att hålla
de flesta vägar, gator, torg samt
gång- och cykelvägar i kommunen snö- och halkfria så långt
det är möjligt. Beredskapen
inom kommunen är hög.
– Kommer det ett snöoväder
mitt i natten är jouren ute tidigt
och först tar de huvudstråken,
säger Bengt Larsson på Tekniska enheten.
Ansvaret för snöröjning och
halkbekämpning i kommunen
delas alltså mellan Trafikverket,
kommunen och enskilda väghållare. Trafikverket ska se till
så att landsvägarna och stora
vägar som 108:an hålls snöfria
och halkbekämpas.
I Hjärup har Trafikverket ansvar för till exempel Gamla
Lundavägen och Lommavägen.
Även privata fastighetsägare
har ansvar. Vägen in till Jakriborg från Vragerupsvägen är
Jakri AB:s ansvar och vinterväghållning av gatorna i nästan
hela Åkershusområdet vilar på
fastighetsägaren där. Enbart
infartssträckan till Åkershus är
kommunens ansvar.

Snöröjning framför ditt hus
Även enskilda fastighetsägare
har ett viktigt personligt ansvar
att skotta framför sina infarter
och parkera sina bilar så att
brevbäraren, sopbilsföraren och
snöröjningen kommer fram.
– Eftersom villagatorna oftast
är trånga ska upplogade snövallar inte kastas ut på gatan,
utan läggas in mot tomtgränsen.
Om det kommit mycket snö,
parkera inte bilarna längs villagatorna, då är det är svårt för
snöröjningen att komma fram.

Foto: Lisbeth Svensson

Kommunala nivåer
Det är driftsentreprenörerna
PEAB och Green Landscaping
som sköter den kommunala vinterväghållningen. Det sker efter
tre prioriteringsnivåer på gata:
huvudgata, matargata, villagata. Samt två nivåer på gångoch cykelvägar: huvudstråk och
anslutning till villagator.
Huvudgator och matargator
Först snöröjs huvudgator som
Malmövägen, Storgatan och
ringvägarna runt Staffanstorp
samt Storgatan och Väståkravägen och Banvallsgatan i Hjärup.

Villagatorna tas sist
På villagatorna kör snöröjningen in först vid cirka en decimeter snö eller vid extrem halka.
Cykel- och gångvägar
Viktigt att veta är att vi inte
prioriterar gator framför gångoch cykelvägar eftersom det är
olika maskiner som plogar. De
viktiga cykelvägarna prioriteras
lika högt som de stora gatorna.
Cykelstråket in till Lund och
Särslöv är högt prioriterat av
oss. Cykelstråket mellan Hjärup
och Staffanstorp sköts av Trafikverket.

Så hanterar du halkan
Ett tips till dig är att ta på dig
rätt sorts skor när det fryser på.
Skaffa halkskydd till dina skor
och försök att gå med små steg
och hela foten. Ju större yta av
fotsulan som är mot underlaget,
desto högre blir glidmotståndet.
Du som cyklar bör ta det försiktigt när det är halt ute, då det
är svårt att få halkfritt överallt.
Köp vinterdäck till din cykel.
Inga snöväder är likadana
Det finns inte ett snöväder som
är likt ett annat. Det går aldrig
att i förväg säga när snöröjning
efter ett snöfall är klart. Ibland
får man köra flera gånger.
Insatsens omfattning avgörs av
aktuellt väderläge.

Nevis RGK
Tre prisade Staffanstorpsföretag
i samhället, säger Annika W
Staffanstorpsföretag har
Begreppet Gasellföretag skapavärd för EM- Tre
Jalgén, VD på Business Port
utnämnts till Årets gasell och
des av den amerikanske forskaStaffanstorp.
tillhör därmed de snabbast växren David Birch som i sin forskkval
Priset har delats ut sedan år
ande företagen i Sverige och i
ning redan på 80-talet påvisade
Det bjuds på gymnastik i världsklass i Hagalidhallen i Staffanstorp lördagen den 13 december.
Nevis RGK står värd för en
internationell tävling som är
kvalificeringstävling inför EM.
– Gymnaster från fem länder
kommer att delta i tävlingarna
i Staffanstorp, förutom svenskt
deltagande medverkar elitgymnaster från Danmark, Tyskland,
Holland och Tjeckien, berättar
Nevis RGK: s Eva Rodriguez.
Tävlingarna inleds kl. 8.30
och pågår hela dagen fram till
prisutdelningen som sker kl. 17.
Allmänheten är välkommen.

Skåne. De tre företagen är Olofssons Smedja AB, Elbutik.se samt
Bilanpassningen AB.

Årets gasell är ett antal priser
som varje år delas ut till de
snabbast växande företagen i
hela landet. Bakom priset står
tidningen Dagens Industri som
också uppmärksammar de utnämnda företagen och arrangerar särskilda gasellfester runtom
i landet.
– Att bli gasell är ärofyllt och
företagen ska känna sig stolta.
De är förebilder och inspirationskällor till andra. Att bidra
med att skapa jobb och hållbara
arbetsplatser är en viktig insats

2000 och sponsras av en rad
svenska storföretag.
Kriterierna för att bli utnämnd
till gasell är flera: företaget
måste ha en omsättning på mer
än tio miljoner kronor, ha minst
tio anställda, ha minst fördubblat sin omsättning mellan första
och senaste räkenskapsåren,
ökat sin omsättning varje år de
senaste tre åren, haft ett positivt samlat rörelseresultat i fyra
år, ha vuxit organiskt och inte
genom fusioner samt ha rent
allmänt sunda finanser.
Kraven är svåra att nå och
årligen utnämns färre än en halv
procent av landets företag till
gaseller.

att det är de små snabbväxande
företagen som skapar de flesta
nya jobben i samhället, medan
storföretagen kämpar för att
effektiviseras och därmed ofta
minskar sysselsättningen.

staffanstorp.se
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Full fart på fritidsgårdarna i kommunen
Den öppna fritidsverksamheten
i Staffanstorps kommun har fått
ett rejält uppsving i höst. Studion
på Skåningen är åter fullbokad
varje dag.
– Det är verkligen jättekul,
säger Andreas Andersson, ny
teamledare för fritidsverksamheten i Staffanstorps kommun.
Vi har en superengagerad personal med en bred kompetens och
det är full fart i verksamheterna.
– Massor av ungdomar skriver
texter och låtar och kommer och
gör beats och spelar in allt från
karaoke och covers till raplåtar
och egen musik.
Ny studioutrustning
På Skåningen råder vid vårt
besök full aktivitet runt biljardoch fikabord och i den nyfixade
studion på andra våningen.
En ny dator med mixerbord och
externt ljudkort har installerats.
Här finns proffsmikrofon, keyboard, elgitarr och trumset och
det lockar hit unga.
Sju ungdomar från Stanstorpsskolan är i full action under ledning av Tobias Johannesson som
arbetar i fritidsverksamheten.
10-åriga Nelly Andersson och
Anna Christiansen står vid mikrofonen:
– Vi spelar in olika covers och
vi ska spela in ganska många, så
det tar ett tag innan vi är klara,
förklarar de.
– Vi har spelat in The best song
ever av One Direction, berättar

Anna Christiansen och Nellie Andersson sjunger i den professionella sångmikrofonen i studion på Skåningen.

10-åriga Anton Bergström och
Tida Apell.
– Jag vill gärna spela in en hel
skiva som jag kan lägga ut på
youtube, säger 10-åriga Emelie
Widell.
Utveckling
Uppsvinget gäller hela fritidsverksamheten.
– Gårdarnas personalgrupp om
sex personer och ett antal timanställda har fått ny energi. Vi
har gjort ett par nyanställningar
och har nu ännu bredare kompetens i personalgruppen. Alla
har specialintressen, allt från
skapande estetik till fotboll,
hästar och pyssel, säger Andreas
Andersson.
– Vi har fått igång verksamheter
som inte fungerat på ett tag, och
vi jobbar mer utanför fritidsgår-

darna idag än förut.
Båda fritidsgårdarna Skåningen
och Forum Hjärup sorterar
under Förebyggandeenheten på
Staffanstorps kommun.
– Det är bra att coacher, fältgrupp och vi från fritid ingår i
samma enhet, det innebär att vi
kan göra saker tillsammans på
ett enklare sätt, säger Andreas
som har ett förflutet både som
fritidsledare och i Fältgruppen.
Varje måndag är Skåningen och
Forum Hjärup stängda. Då är
fritidspersonalen och ungdomscoacherna ute och möter barn
och ungdomar i skolorna.
Fångar upp idéer
– Vi samarbetar även med föreningslivet och bjuder in dem till
oss och besöker dem. Vi bokar
idrottshallar och har till exem-

Bli ”Senior i skolan” i vår!
Är du senior och vill uträtta
något meningsfullt! Bli ”Senior
i skolan” och hjälp till att sätta
guldkant på tillvaron för eleverna
i Staffanstorps skolor och även
dig själv.
Alla som är intresserade av att
bli så kallad Senior i skolan i
Staffanstorps kommun uppmanas kontakta Taina Ahola eller
Patrik Runesson på Staffanstorps kommun.
Utbildningen ges den 15 januari
2015.
– Du bestämmer själv omfattningen av ditt engagemang,
säger Taina och Patrik. Genom
Senior i skolan vill vi skapa ett

möte mellan generationerna.
Som senior får man möjlighet
att utbyta erfarenheter med
dagens unga. Som senior ska du
känna att du deltar i något du
har lust med och tycker är roligt. Vad detta är varierar stort
utifrån egna kunskaper och
intressen.
Senioren väljer själv hur mycket
han eller hon vill engagera sig
och om det ska vara i förskolan,
skolan eller inom fritidshemmets verksamhet.
Anmälan
Alla intresserade är välkomna
till utbildningen den 15 januari
på Medelpunkten.

Då ges information om skolan i
dag, det görs studiebesök på en
skola och förskola, informeras
om vad det innebär att vara
frivillig samt ordnas träffar med
andra som redan är Senior i
skolan.
Anmälan görs till Taina Ahola
på Medelpunkten 046-25 12 99
eller Patrik Runesson 046-25 12
15. De ger också gärna mer information om själva dagen och
om hur det är att vara senior i
skolan.
– Seniorer är bara unga människor som blivit lite äldre. Konstigare än så är det inte, säger
Taina och Patrik.

pel hela Bråhögsbadet öppet
regelbundet för alla barn och
ungdomar i vår verksamhet.
– När vi är ute riktar vi oss till
dem som inte är inskrivna i fritidsklubbarna och vårt budskap
är: kom till fritidsgårdarna, ta
kontakt om du har en egen idé
eller vill delta i våra planerade
aktiviteter.
– Vårt uppdrag är att vara lyhörda och fånga upp ungdomar
och barn och deras idéer och
anpassa verksamheten efter behov och stötta i genomförandet,
samtidigt som vi även vill kunna
erbjuda ”det de inte vet att de
vill ha”. Nytt efter önskemål
är att det är lördagsverksamhet
i Hjärup från och med denna
termin.
– Håll utkik på ungistaffanstorp.se och anslagstavlor på
skolan. Där lägger vi ut allt som
händer, uppmanar Andreas.
Öppettider
Fritidsgårdarna Skåningen och
Forum Hjärup är öppna för
årskurs 4-6 på eftermiddagarna
och för ungdomar från årskurs
6 och uppåt kvällar och helger.
Öppettider på både Forum Hjärup och Skåningen just nu är:
Måndagar stängt.
Tisdag och torsdag kl 14-17.
Onsdag kl. 14-21. Årskurs 6 och
uppåt får vara kvar efter kl. 17.
Fredagar kl. 14-23.
Lördagar kl. 17-23 för årskurs
6 och uppåt.

Ansökan om
fana/flagga
Föreningar och organisationer kan ansöka om fana
eller flagga hos Staffanstorps
kommun. Ansökan ska vara
Kultur- & fritidsnämnden
tillhanda senast onsdagen den
17 december 2014.
Ansökan skickas till Staffanstorps kommun, Kultur &
Fritid, 245 80 Staffanstorp.
Upplysningar kan lämnas av
kultursamordnare Agneta
Samefors, 046-25 12 66, som
också skickar blankett.
OBS! Detta gäller endast
föreningar och organisationer.
Enskilda personer ansöker om
flagga till våren.
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Evenemang
Kulturkalendern
december 2014-februari 2015
Vernissage: Bernt Franckie

Söndag 7 december kl. 13-16
Staffanstorps konsthall.

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Söndagsöppet i Kulturforum Esarp

Söndag 7 december kl. 13-16
Besök konstnären Theodor Jönssons
bostad och ateljé samt kommunens
skolmuseum.
Kulturforum Esarp (f.d. Esarps skola).
Arr. Kulturforum Esarp & Theodor Jönssons
Stiftelse.

Skånsk allmogekonst

Måndag 8 december kl. 19
Per Axel Hylta, antikhandlare och
forskare i allmogens konstskatter
Medlem, fri entré. Övriga 40 kronor.
Hjärupslundsskolan, Hjärupssalen.
Arr. Hjärups byalag i samarbete med Kultur &
Fritid Staffanstorps kommun.

Tänk på att det händer mycket i Staffanstorps kommun! Fullständig information hittar du på staffanstorp.se/kalender
Återöppnande av Brågarps kyrka
Söndag 21 december
Kl. 11 Återöppningsmässa med
kontraktsprost Jan-Olof Aggedal, S:t
Staffanskören, Anders Johnsson och
stråkar. Kl. 13 Nya orgeln presenteras. Kl. 14 Orgelkonsert med Anders
Johnsson och stråkar. Kl. 15 Kyrkan i
historiskt perspektiv. Kl. 16 Inventarierna presenteras.
Arr. S:t Staffans församling.

Fler jularrangemang finns presenterade på sidan 5!
Örnar i Tosteberga
Lördag 10 januari kl. 8.30
Vi följer med Sydöstra Skånes Naturskyddsförening till Tosteberga. Avfärd
från parkeringen vid Studie S.
Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening.

Gospelmässa

Söndag 11 januari kl. 18
Wings of Joy har femårsjubileum. Mia
Sandell och Daniel Stenbaek.
Nevishögs kyrka.
Arr. S: Staffans församling.

Barn och infektioner
Onsdag 10 december kl. 18
Barnsjuksköterskan Anna Carin Hermansson informerar.
Hjärups bibliotek.

Kvällspromenad
Måndag 12 januari kl. 18.30
Samling vid Pilegårdens entré. Fika på
Medelpunkten efteråt.

Arr. Biblioteket.

Agneta Grundström: Skånska
visor

Sportjournalisten har ordet
Torsdag 11 december kl. 18
Sydsvenskans Max Wiman berättar
om en idrott i förvandling.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Aktieträff och årsmöte

Torsdag 11 december kl. 18.30
Aktieträff med Swolder som presenteras av VD Ulf Hedlundh. Årsmöte
med glögg m.m. Anmälan senast 9/12
till 0760-466794. Medlem 20 kronor,
övriga 50 kronor.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Aktiespararna.

Rytmisk Gymnastik

Lördag 13 december kl. 10-17.30
Internationell kvaltävling inför kommande EM. De yngsta börjar kl. 10,
öppningsceremoni för alla kl. 12.45
och kvalificeringstävling för EM kl.
13.45. Prisutdelning cirka kl. 17.
Hagalids idrottshall.
Arr: Nevis RG.

Avgifter samt regler för avgifter
inom Vård och omsorg

Tisdag 16 december kl. 14
Information av myndighetschef Anita
Enqvist. Frågestund. Frågor kan lämnas in till Medelpunkten i förväg,
Medelpunkten, Pilegården.
Arr: Anhörigverksamheten.

Ekonomiska klubben

Torsdag 18 december kl. 15
Gäst: Annika Wallin Jalgén från Business port Staffanstorp. Kaffeservering
med bröd till självkostnadspris.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Aktiespararna.

Arr. PRO, Club 230 SPF & Medelpunkten.

Måndag 12 januari kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Ekonomiska klubben: aktiecafé
Torsdag 15 januari kl. 15
Börsrådet och börsen online, fri diskussion. Kaffeservering med bröd till
självkostnadspris.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Aktiespararna.

Senior i Hjärup: Föredrag om
Rotarys Läkarbank

Tisdag 20 januari kl. 14
Birgitta Fredriksson berättar och visar
bilder från sitt arbete i Afrika.
Bykrogen, Centrumstigen i Hjärup.
Arr. Medelpunkten.

Fredagkväll i konsthallen: Double
O’Seven Jazzband

Fredag 23 januari kl. 19
Ett härligt gäng som spelar gladjazz så
det spritter i benen! De egna favoriterna
är Chris Barber och Papa Bue’s Viking
Jazz Band. Entré: 120 kronor Förbokning fr.o.m. 12/12 på 046-2512 66.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun,
Konsthallens Vänner & Staffanstorps Teaterförening.

Andhämtningsmässa: Svenskt
1700-talspiano

Söndag 25 januari kl. 18
Kyrkheddinge kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Lions Club Staffanstorp informerar om vad de uträttar i samhället

Tisdag 27 januari kl. 19
Joachim Wingårdh från Lions Club

Staffanstorp berättar. Medlem: 40
kronor, ej medlem 60 kronor, inkl.
förtäring. Anmälan senast 19/1 till S.
Kempe 0707-47 37 44 eller B. Palklint
0739-69 29 91.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Glimtarna.

Linda Ding: Kinesisk medicin

Släktforskarforum i Staffanstorp
Lördag 14 februari kl. 10-13
Problemknäckarna finns på plats för
att hjälpa dig att komma igång med
släktforskningen. De hjälper också dig
som ”kört fast”.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Staffanstorps Släktforskarförening.

Onsdag 28 januari kl. 18-19
Staffanstorps bibliotek.

Barnprogram

Arr. Staffanstorps bibliotek.

Sagofen Isadora: Kattmysteriet
(3-6 år)

Aktieträff: Sensys Traffic
Torsdag 29 januari kl. 18.30
VD Johan Frilund. Anmälan senast två
dagar innan på 0760-466794. Medlem
20 kronor, ej medlem 50 kronor.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Aktiespararna.

Författarkväll: Sigrid Combüchen

Torsdag 29 januari kl. 19.15
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Telegram från ett längtande
hjärta

Lördag 31 januari kl. 19
Ett musikpoetiskt program med Sara
Lindh och Niklas Fransson. Medlem
150 kronor, ej medlem 200 kronor, 50
200 kronor ungdom. Biljett via epost:
tea.staf@hotmail.se eller på 0704-71
65 65 (G. Nilsson) samt 0708-64 02
44 (G. Lindén).
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Staffanstorps Teaterförening.

Drömmen om ett barn
Onsdag 4 februari kl. 18
Tobias Åkerman berättar om sin
och hustrun Annas kamp för att bli
föräldrar.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Musik i Uppåkra kyrka: Ensemble
14

Söndag 8 februari kl. 18
Brahms, Sandström och Palestrina
Uppåkra kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

Andhämtningsmässa: Ljusets
sånger med KEB-kören

Söndag 8 februari kl. 18
Nevishögs kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Släktforskarforum i Hjärup
Tisdag 10 februari kl. 18-20
Problemknäckarna finns på plats för
att hjälpa dig att komma igång med
släktforskningen. De hjälper också dig
som ”kört fast”.
Hjärups bibliotek.
Arr. Staffanstorps Släktforskarförening, Hjärups
byalag och Hjärups bibliotek.

Bokfika
Onsdag 11 februari kl. 18
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Uppåkra
Torsdag 12 februari kl. 19.15
Vetenskapspedagog Sofia Winge berättar om Uppåkra.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Lördag 24 januari kl. 11
En katt är borta och de andra djuren
ber Sagofen Isadora om hjälp. Kanske
hon kan lösa detta kattmysterium?
Biljetter à 25 kr fr.o.m 10/1.
Arr: Biblioteket

Boulevardteatern: Mamma borta
(2-5 år)

Fredag 6 februari kl. 9.15 och 10.30
på Staffanstorps bibliotek samt
Lördagen den 7 februari kl. 14 i
Hjärupslundsskolans matsal
Lilla Ugglan har ramlat ner från sitt bo
och kommit bort från mamma. Som
tur är finns vänner i skogen, redo att
hjälpa till. Biljetter à 25 kr finns from
24/1på biblioteken. Telefonbokning:
046-25 12 65.
Arr. Biblioteket.

Familjekonsert med elever från
Skånska Småstadens Kulturskola

Söndag 8 februari kl. 17
Välkomna att njuta en stund och
koppla av till tonerna av morgondagens musiker. Varmt välkomna!
Staffanstorps konsthall.
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun i
samarbete med SSKS.

Babygung (0-3 år)
Torsdag 12 februari kl. 15
Sjung med ditt barn! Sång- och rytmikstund för de yngsta med musikern
Anna Cederquist. Gratisbiljetter from
29/1.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Utställningar i Staffanstorps
konsthall
Bernt Franckie: Målningar med
mera

7 december-8 februari

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Magdolna Szabó: Måleri
15 februari-22 mars
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Tänk på att det händer mycket i
Staffanstorps kommun!
Fullständig information hittar
du på staffanstorp.se/kalender

