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Christian har ordet

Äntligen
sommar!
Christian
Sonesson
Kommunstyrelsens ordförande
Efter en ovanligt lång vinter och
en kall vår är sommaren äntligen
här! För de flesta av oss innebär
det lite välförtjänt avkoppling –
hemma, i sommarstugan eller
kanske på semester utomlands.
För våra unga i kommunen
(årskurs 4 och uppåt) vill jag
gärna tipsa om det omfattande
sommarlovsprogrammet, med
allt från bad- och fisketurer till
sommarkollo. Hela programmet
finns att ta del av på kommunens
webbplats.
I Svenskt Näringslivs ranking
av företagsklimatet i Sveriges 290
kommuner klättrade
Staffanstorps kommun elva
placeringar och hamnade nu
på plats 15 i landet, det vill säga
bland de bästa fem procenten. Av
de skånska kommunerna har vi
det tredje bästa företagsklimatet
enligt Svenskt Näringsliv. Bland
annat framgår det av undersökningen att Staffanstorps kommun
har förbättrat sig kraftigt vad
gäller service till företag. Vi har
arbetat hårt med detta och tänker
förbättra oss ytterligare.
Som kommun har vi mycket att
lära oss av företag, men det betyder inte att kommunen ska bli en
företagsliknande organisation. Vi
ska i stället ”vara bra på att vara
kommun”, det vill säga fortsätta
utveckla oss som myndighets- och
serviceorganisation – ständigt
med invånarnas och företagens
bästa för ögonen.
Nu håller vi tummarna för fint
sommarväder! Med det sagt önskar jag er alla en riktigt skön och
avkopplande sommar!

Bråda dagar på nya skolan
- Det känns bra, jätteroligt
och fantastiskt att få starta
upp en helt ny skola, säger
rektor Anne Björcke Nilsson och pustar ut en stund
i den nya färgglada soffan
i den nya skolans sydöstra
entré.
Det är bråda tider på nya Baldersskolan i Staffanstorp. Stora delar är
ännu byggarbetsplats och provisorium. Rektor Anne Björcke Nilsson
delar rum med vaktmästaren.
- Alla pusselbitar ska på plats, vi har
verksamhet igång, Central- och Bråhögsskolan ska avslutas och vi startar
samtidigt en ny enhet, skrattar hon.
I skolans sydöstra entré möts eleverna redan av en stor luftig yta med
en lång härlig soffa i två färger. På
golvet ligger en röd matta. Från sina
ljusa rum med fönster har både kanslist och vaktmästare utsikt ut mot den
ljusa luftiga entrén.

Tyst, ljust, fräscht
Många innerväggar har fått fönster,
vissa klassrum är öppna och vissa har
glasdörr mot korridoren. Allt ska bli
ljust och fräscht. Undervisningslokalerna blir öppna arbetsytor i olika
storlekar, där skolpersonalen ska arbeta i arbetslag runt sina elevgrupper
och i samråd med hemmet skapa en
studiegång och miljö som ger varje
elev möjlighet att utvecklas optimalt
utifrån egna behov och styrkor.

- Man ska komma in i den här tysta
lugna öppna miljön, ta av sig ytterskorna och sätta på sina inneskor,
säger Anne Björcke Nilsson.
- Jag ser verkligen fram emot att hela
skolan ska få samma känsla som vi
redan har här i den nya delen.

Blir klara i tid
Om allt flyter på är skolan färdigbyggd vid terminsstart. Men i vintras
hittades oväntat fukt i golven i en del
av gamla Centralskolan.
- Byggarna har fått gräva ut golvet i
en del av skolan, det hade vi inte räknat med. Elevutrymmena blir klara
men vissa specialutrymmen kanske
inte blir helt färdiga. Men det blir
inte något hinder för verksamheten,
säger Anne Björcke Nilsson
I höst väntas 350 elever till nya Baldersskolan som är kommunens första
skola för alla årskurser från f – 9.
Eleverna kommer från gamla Central-, Bråhögs- och Borggårdsskolan,
men även från andra skolor inom och
utanför kommunen.
Text & bild: Ivar Sjögren

Dags att anmäla sig till musikskolan i höst

Tre skolor att välja mellan

Från i höst kan musikeleverna i Staffanstorps kommun välja
mellan tre musikskolor – Musikskolan, PSS och Rockskolan.
Ett nytt system med musikskolecheckar ger ökad valfrihet för
alla barn och ungdomar som vill lära sig spela ett instrument.
- Vi breddar i höst musikverksamheten med en stor musiksatsning inom
Staffanstorps kommuns skolor och
vi hoppas att kön på 300 barn och
ungdomar ska försvinna med den
här satsningen, säger kultur- och
fritidschef Mats Schöld.
- Vi hoppas även kunna ge plats åt
alla som inte ställt sig i kön för att de
inte tyckt det var någon idé.
Musikcheckarna innebär att barn-

mellan 7 och 19 år fritt kan välja var
de vill ha sin musikundervisning.
- Två nya privata utförare, PSS och
Rockskolan, deltar från i höst på
samma villkor som den kommunala
musikskolan.
- Och det är dags att anmäla sig
redan nu, uppmanar Mats Schöld.
Genom checksystemet tillfaller lika
stor subvention per elev de privata
aktörerna som Musikskolan.
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Nya vingar
på Flackarps
mölla
På söndagen 26 maj invigdes
de nya vingarna på Flackarps
mölla. Kommundirektör Ingalill
Hellberg förrättade invigningen.
- Våra socknar är viktiga för kommunens identitet och vi är noga med
att socknarnas kulturella särprägelbevaras. Flackarps mölla är viktig för
oss, sa Ingalill Hellberg.
Flackarps Mölla ägs av föreningen
Skånska Möllor.
- Vi skulle gärna vilja att någon
startar en lokal mölleförening här i
Flackarp som engagerar sig i möllans skötsel och visning, uppmanade
ordförande Bo Larsson.
Möllan, en holländare, byggdes 1868
och var i bruk in på 50-talet.
Staffanstorps kommun har bidragit
med en del av kostnaden för de nya
vingarna.

De tre musikskolorna
Musikskolan. Kurser: Träblås, brass,
stråk, gitarr, elgitarr, piano, slagverk,
trummor, sång, körsång, folkmusik,
starta rockband, med mera. Musiklek
för 6-åringar, musikverkstad för 7 – 8
åringar, instrumentlek för 7 – 8 (9) år
och instrumentspel för barn med särskilda behov. Lokal: Egen och på Baldersskolan.
PSS – Piano- och Stråksalongen. Kurser: Trummor, elgitarr, bas, poppiano
med ackord, starta rockband, befintligt
band, kör, sång, piano, jazzpiano, stråkinstrument, gitarr, elgitarr, jazzpiano,
brass, blockflöjt, tvärflöjt. Lokal: Baldersskolan.
Rockskolan. Kurser: Piano, keyboard,
trummor, elbas, gitarr och sång samt
bandcoachning. Lokal: Rockhelga, Skåningen i Staffanstorp.

Redaktion
Nr 4 2013.
Medborgartidning som ges
ut av Staffanstorps kommun
med 7 nummer per år.
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Torget 1
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Allt enklare att pendla
från Staffanstorp
- Vi har idag en mycket bra busstrafik från Staffanstorp till
Malmö och Lund. Men ta gärna cykeln eller gå till den nya
busshållplatsen i centrum. Vi vill inte att centrum ska bli en
pendlarparkering, säger Lisa Callréus och Kerstin Jensen på
Staffanstorps kommun

Foto: Skånes fotbollsförbund

Skånes mest talangfulla
ungdomar till Staffanstorp
För andra året i rad anordnas ett av Skånefotbollens viktigaste
sommararrangemang i Staffanstorp, Skånelägret, med Skånes
300 mest talangfulla ungdomsfotbollsspelare.
- De fysiska förutsättningarna är
fantastiska. Ingen annanstans finns
tre konstgräsplaner och två gräsplaner varav en A-plan, rosar Lars
Eiswohld på Skånes fotbollsförbund.
Skånelägret är ett utbildningsläger
för Skånes 300 bästa fotbollsungdomar 14-16 år, pojkar och flickor.
Mellan 14 och 20 juni, samlas ungdomarna för träning, fotbollsutbildning
och matcher på Staffansvallen.

”Ett lyft för oss”
- Skånelägret är en stor manifestation
för skånsk ungdomsfotboll. Syftet är
att i första hand utbilda och stimulera talangfulla spelare och instruktörer. För 14-årigarna är det även
start för distriktslagsverksamheten
med uttagning till första distriktslagssamlingen. För 15-åringarna är det
en uppladdning inför Elitlägret i
Halmstad och för 16-åringarna en
förberedelse inför Distriktscupen.
- Staffansvallen har varit ett lyft för
oss. Vi är inte beroende av vädret

med tre konstgräsplaner att köra på.
Allting är samlat vilket skapar jättebra förutsättningar att träna fotboll.

Stor välvilja
Spelarna bor och äter på Hagalidsskolan precis som i fjor.
- Vi är mycket nöjda även med
förläggningen, säger Lars Eiswohld.
Personalen visar verkligen stor välvilja - och det gäller alla från rektor till
lärare, vaktmästare och matpersonal.
Lägret arrangerades tidigare i Landskrona. Men när Staffansvallen stod
klar bestämde sig Skåneboll för att
flytta lägret till Skånes finaste fotbollsanläggning.
- Detta visar att Staffansvallen verkligen var en rätt satsning, säger kulturoch fritidschef Mats Schöld. Att få
hit Skånelägret är en stor inspiration
för våra fotbollsklubbar. Det lyfter
hela kommunen och sätter verkligen
fotbollen i Staffanstorp på kartan.

Kommunikationerna till och från
Staffanstorp blir bara smidigare, inte
minst tack vare ett utmärkt samarbete mellan kommunen och Skånetrafiken.
Det går idag cirka 60 bussar till
Malmö och cirka 80 bussar till Lund
varje dag.
- Bara mellan klockan sju och åtta på
morgonen finns det sju bussavgångar
till Malmö och nio till Lund, säger
entreprenadingenjör Kerstin Jensen
och trafik- och gatuingenjör Lisa
Callréus.

Cykla till bussen
Den nya busshållplatsen vid Malmövägen/Storgatan i centrala Staffanstorp har ytterligare förenklat resandet och sänkt restiden på sträckan
Dalby - Malmö.
Ett litet bekymmer är dock de bilister
som kör till busshållplatsen och parkerar där under dagen, samt de som
kör resenärer till bussen.
Ibland stannar bilister mitt i rondellen för att släppa av passagerare.
Vissa fotgängare riskerar sin egen
säkerhet när de går rakt över gatan
vid busshållplatsen och inte använder
övergångsstället.
- Vi ser helst att folk cyklar eller går

till busshållplatserna. Vill man ändå
ta bilen till bussen så vädjar vi till
staffanstorparna att de väljer busshållplatser i utkanterna.
- Det finns det goda p-möjligheter
vid Trubadurvägens eller Tingsvägens hållplatser för den som ska
till Malmö. Till Lund finns det bra
p-möjligheter vid Hantverksgatans
hållplats och efter sommaren även
vid Sliparevägen där det dock pågår
gatuarbete just nu.

Samarbetar
med Skånetrafiken
Staffanstorps kommun har ett utmärkt samarbete med Skånetrafiken.
- Vi ser oss som samarbetspartners.
Vi på kommunen kan inte skriva om
tidtabellen, men vi kan påverka och
framför allt skapa fysiska förutsättningar för en förbättrad kollektivtrafik.
Ett exempel på det goda samarbetet
är att kostnaden för den nya busshållplatsen delats jämt mellan Skånetrafiken och Staffanstorps kommun.
FOTNOT: Linje 174 och 172 går till
Malmö. Linje 166 och 155 går till
Lund. Samtliga passerar Storgatans
nya hållplats och stannar även vid
Lundavägen.

Arr. Staffanstorps kommun i samarbete med Skånes Fotbollsförbund

Här kan du parkera i Hjärup
i sommar!

Den nya busshållplatsen på Malmövägen har ytterligare kortat restiden
Dalby - Staffanstorp - Malmö. Foto: Marie Gunnarsson, Staffanstorps kommun

Parkeringsplatserna i Hjärups centrum ska byggas om i sommar.
Du som har ärende hit: Se på kartan här intill. Här kan du parkera istället!
Efter lång tid av förberedelser inleds
i sommar förarbetena inför byggandet av Hjärups nya bocentrum.
- I samband med detta ska vi bygga
om den allmänna miljön kring
centrum, vilket innefattar den södra
parkeringsplatsen, säger samhällsbyggnadsingenjör Joel Sandler på
Staffanstorps kommun.
- Det innebär att det under sommaren blir färre p-platser. Vi är inte är
helt klara vid terminsstart. Därför vill
vi gärna visa andra möjligheter för
dem som har ärenden till centrum
under byggperioden.
- Det första som sker är att den södra
parkeringsplatsen mellan Ängslyckans dagis och de nuvarande bygg-

naderna i centrum stängs av för att
byggas om. Den allmänna p-plats
som i dag ligger vid centrum, bredvid pizzerian, kommer från i höst att
tillhöra Bonum inom Riksbyggen
som ska bygga Hjärups Bocentrum.
P-platsen blir med all sannolikhet
privat boendeparkering i framtiden.

Allmänna p-plater
Många invånare i Hjärup har ärenden till Hjärups centrum.
Därför utökar Staffanstorps kommun
antalet allmänna p-platser på den
stora p-platsen i södra delen.
- Totalt kommer antalet p-platser att
minskas från 85 i dag till cirka 45 i

framtiden. Men det finns pmöjligheter även i gatunätet
runt centrum som vi nu vill
hänvisa till, säger Joel Sandler.
(SE KARTANS BLÅ FÄLT).

Tips: Ta cykeln
Joel Sandler har även ett annat förslag än att ta bilen till
centrum:
- Under ombyggnaden, och
om vädret tillåter, så är det
ett bra tillfälle att ta sig till
skolan med cykeln eller varför inte promenera. Hjärup
har många bra och trygga
cykelvägar från bostadskvarteren till centrum.

Denna parkering kommer
att vara avstängd p g a
ombyggnad sommaren 2013
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Säker & Trygg

Elin vill hitta dig som
inte letar jobb

Nytt samarbete ger
samordnade insatser

Du som är ung, arbetslös, kanske bor kvar hemma och
inte börjat söka jobb. Har du en plan för framtiden?
Jobba, plugga, läsa upp betygen?
- Kanske vet du inte hur du ska komma loss och jag vill gärna
ge inspiration och tips. Hör av dig, uppmanar Elin Otterman.

Ett nytt samarbete har inletts mellan Staffanstorp och Burlöv
samt Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
- Tanken är att använda samhällets resurser bättre och mer
kostnadseffektivt inom rehabiliteringsområdet, säger Monika
Skowronski Amaral.

Elins jobb är att hitta de unga i Staffanstorp som gått ut gymnasiet eller
slutat skolan, kanske är försörjda av
föräldrarna, som är utan jobb men
inte inskrivna på arbetsförmedlingen.
Men dessa unga är svåra att finna.
De finns inte i några register eller i
någon statistik. Ingen vet hur många
de är eller vilka de är.
Det man vet är att många av dem
behöver stöd, goda råd och hjälp för
att söka jobb och utbildning.
Och det är Elins uppgift.

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp utgår från ett nytänkande
kring hur samhället samordnar sina
rehabiliteringsinsatser.
- Det handlar om att hitta metoder
där vården, arbetsförmedlingen och
försäkringskassan kan samverka
bättre kring individen.
Alla fyra parter har gått in med lika
mycket pengar, Förbundet har en
budget på 1 756 000 kr innevarande
år.
Finansiell samordning (förkortat
Finsam) är initierat av Sveriges kommuner och landsting SKL och finns
runt om i landet.
- Samordningen ger en helhetssyn

Kan följa med
- Många föräldrar jobbar för mycket
och hinner inte stödja - eller jobbar
inte alls. Kanske har man ingen kontakt alls med någon som jobbar.
- Jag har tid att följa med och stötta
vid anställningsintervjuer eller följa
med till en folkhögskola om den sökande kanske känner sig litet osäker.
- Men först och främst är det viktigt
att du som är arbetslös och inte registrerad får veta att jag finns. Sedan
är det svåra hur du ska få förtroende
för mig. Men jag är ingen myndighetsperson. Det finns inga krav och
är helt kostnadsfritt.
Elin har själv varit arbetslös.
- Jag har varit utan jobb i flera perioder, några månader här och där. Jag
vet hur lätt det är att hamna i passivitet, tappa rutiner, tappa självförtroende, det är inte konstigt att man mår
dåligt av att vara arbetslös.

Mycket hjälp att få
Projektet som Elin och hennes kollega Camilla Lindskog jobbar i heter
Accelerera och har egen webbsida:
accelerera.nu. Det är finansierat av
Samordningsförbundet BurlövStaffanstorp.

Elin Otterman vill ha kontakt med dig
som är ung, arbetslös och sysslolös och
inte anmält dig till arbetsförmedlingen
eller till studier.
- Vi finns i Bråhögshallen och har
dropin-fika varje måndag klockan 13
– 16. Kom dit, uppmanar Elin.
- Vi kan ge vägledning, vi kan tipsa
och motivera. Det finns massor av
hjälp att få och vi vill hjälpa dig så att
du kan använda dig av systemet på
bästa sätt.
Målet är att de arbetslösa unga ska
börja jobba eller bli självförsörjande
genom studier. Projeket är tvåårigt i
sin nuvarande form.
- Mitt mål är att om två år ha mött
och stöttat många unga vuxna som
väljer att göra en förändring och som
fått en bättre livssituation genom
projektet, säger Elin.

Info:

Du kan kontakta Elin och Camilla;
elin.otterman@staffanstorp.se,
camilla.lindskog@staffanstorp.se.
Webbsida: www.accelerera.nu

Sex
300
sjundeklassare sommarjobb
får 300 ungdomar chans
till Killarney! Itillsommar
privat eller kommunal sommarSex elever i klass sju i skolorna i
Staffanstorp får resa till kommunens
vänort Killarney på Irland en vecka
i juni.
Vänorterna Staffanstorp och Killarney samarbetar inom säkerhet
och trygghet, kommunal förvaltning,
demokrati, turism, näringsliv, skola
och utbildning.
- Alla elever i årskurs sju har fått vara
med och konkurrera om resestipendierna, säger Patrik Runesson på
Staffanstorps kommun.
Förutom fickpengar är språkstipendiet helt kostnadsfritt.

praktik genom Staffanstorps kommuns arbetsmarknadsenhet. Främst
prioriteras ungdomar födda 1997.
- Vi kan erbjuda meningsfull sysselsättning under sommarlovet där ungdomarna blir sedda och igenkända
på arbetsplatserna och där det knyts
viktiga kontakter mellan ungdomar,
arbetsplatsen och dess personal.
- Detta ger många unga chans att
visa upp ytterligare sidor och förmågor. När man kommer ut i en helt ny
miljö händer det ibland att det kommer fram styrkor som man inte visste
fanns inom en, säger Petra Zaar, chef
på arbetsmarknadsenheten.

på individens behov och ett samlat
ansvar för insatserna. Förbundet är
en självständig juridisk person vilket
innebär att vår inriktning inte behöver följa någon av medlemmarnas
inriktning, säger Monika Skowronski
Amaral.
Syftet är att uppnå och förbättra
enskildas arbetsförmåga så att fler
kommer i arbete, samordna rehabiliteringsinsatser för att förbättra
enskildas möjligheter och skapa en
effektivare resursanvändning.
Det första projektet beskrivs här
intill - att finna de oregistrerade unga
som behöver stöd för att hitta egen
försörjning.

Målet är att alla ska ha jobb
eller studera
- Vårt mål är väldigt tydligt: Att alla ska nå självförsörjning
genom arbete eller studier. Vi jobbar mot jobb för alla. Det är en
viktig del i trygghetsarbetet i kommunen, säger Petra Zaar som
är chef för arbetsmarknadsenheten på Staffanstorps kommun.
- Vi är ett komplement till arbetsförmedlingen för de som har svårigheter
med sitt jobbsök, ofta personer med
lång tid som arbetssökande som uppbär ekonomiskt bistånd.
- Insatsen kan röra sig om att erbjuda
arbetsträning för att bli anställningsbara eller att ge stöd i arbetssökning.
- Grunden till vårt arbete är att ge
stöd till personer som står långt från
arbetsmarknaden eller unga som inte
kommit in på arbetsmarknaden och
behöver motivation, redskap och
verktyg att komma vidare.
- Det är vårt engagemang, att motivera dessa personer att ta nästa steg.

Alla kategorier

Arbetsmarknadsenheten bistår personer som av olika skäl inte arbetar,
med behov av stöd i sitt jobbsökande.
Såväl ungdomar som aldrig fått en
chans på arbetsmarknaden, som
långtidsarbetslösa och personer som
varit långtidssjukskrivna och vill
tillbaka till arbetsmarknaden. Många
kontakter tas via socialtjänsten, för
personer som får ekonomiskt bistånd
och men står till arbetsmarknadens
förfogande.
- Det går att komma till oss även
andra vägar, bland annat via skol- eller vårdpersonal och det kan även
komma förfrågningar från tjänstemän inom andra sektorer.

Sommarlovs-entreprenör
– en möjlighet att skapa sitt
eget sommarjobb
Sommarlovsentreprenörerna är ett
nationellt koncept som vänder sig till
ungdomar i gymnasieåldern. Tanken är att de under handledning ska
kunna testa hur det är att förverkliga
en affärsidé under företagsmässiga
former.
Under fem dagars utbildning ges
tips, idéer och kunskap kring affärsplan och affärsidéer, skatteregler
och enkel bokföring samt hur man
marknadsför sig och möter en kund.

Det lokala näringslivet bidrar med
inspirationsföreläsningar och studiebesök. Möjlighet finns att få mentorer via Rotary.
Alla får 2 000 kr för att komma igång
och man får behålla de pengar man
lyckas tjäna.
Gemensam avslutning och utvärdering sker i mitten av augusti. Sommarlovsentreprenörerna drivs av
Arbetsmarknadsenheten i samarbete
med Businessport Staffanstorp.
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Näringslivsnytt

Claes Nilsson claes.nilsson@businessport.se

Validus Årets företag

Allmänheten hälsas
välkommen att närvara vid
kommunfullmäktiges
sammanträde
i Rådhuset,
sammanträdeslokal Bjällerup,
måndag den 10 juni 2013 kl. 09

Validus Engineering AB, ett internationellt doldisföretag
i Staffanstorp, har utsetts till Årets Företagare av
Företagsgruppen i Staffanstorp.
- Roligt och hedrande, säger VD och ägare Åke Burman.
Validus är ett ledande nordiskt företag inom något som kallas numerisk
simulering och simuleringsintensiv
produktutveckling. Företaget omsätter 60 miljoner kronor om året.
Bland företagets kunder finns
internationella oljebolag, vindkraft,
kärnkraft, läkemedelsindustri – och
Formel 1-branchen.
Företaget har cirka 30 anställda i
Staffanstorp, fem i Stockholm och
fem i Nordnorge.
- Personalen är minst civilingenjörer
och vi arbetar med det som i tekniksammanhang definieras som digitala
prototyper. Vi gör numeriska beräkningar och simuleringar, säger Åke
Burman och ger några exempel:
- Åt läkemedelsindustrin jobbar vi till
exempel med att kolla inhalatorer för
allergimedicin så att patienten får i
sig tillräcklig substans.
- Åt en rullstolstillverkare kan vi
beräkna hur stolen ska hålla i en
kollision när stolen och dess passagerare är fastspända med remmar i en
färdtjänstbuss. Det ställs standardiserade säkerhetskrav och vi tittar på
kollisionsförlopp i en biltransport.
- Vårt arbete kan också handla om
att beräkna tryck i reaktorinslutna
tankar i ett kärnkraftverk eller om

konstruktionen av en oljeplattform.
Om man ska bygga ett nytt kärnkraftverk eller en ny oljeplattform eller liknande så behöver man veta om
konstruktionen ska hålla, och vilken
livslängd den kan få, Det har för en
oljeplattform att göra med omgivning, last, temperaturer, våglaster,
etcetera.
- Och, tillägger Åke Burman, för
Formel 1-branschen har vi räknat på
deras aerodynamiska utrustning, hur
de får ner luftmotståndet.

Bra läge, positivt
företagsklimat
Men hur kommer det sig att ett globalt företag som Validus valt
Staffanstorp som etableringsort?
- Vi tycker om att vara i Staffanstorp.
Det ligger bra. Jag bodde här när
vi startade företaget. Hyresnivån är
betydligt trevligare än till exempel
Ideon, företagsklimatet är mycket positivt här. Här kan vi sitta i centrum,
vi har nära till bank och lunchställen
i kombination med att vi har medarbetare från Skurup, Löddeköpinge,
Malmö, Trelleborg, Landskrona och
Lund som har lätt att ta sig hit. Det
tar bara 20 minuter till Sturup och

Årets företagare i Staffanstorp Åke
Burman på Validus Engineering med
medarbetaren Johanna Henriksson.

30 minuter till Kastrup, vilket gör
att det är lätt för oss när vi ska iväg
någonstans och när vi får gäster.
Validus startades 1987 av docent Åke
Burman och en kollega.
- Vi jobbade på universitetet och startade företaget mest för att göra extraknäck. 1995 flyttade jag till USA och
firman lades i malpåse. 1997 kom
jag tillbaka och började jobba för ett
norskt företag som ville etablera sig i
södra Sverige så under några år ägdes vi av norrmännen. Sedan köpte
jag tillbaka firman i december 2003
och firar alltså snart tioårsjubileum,
säger Åke Burman.
Text & bild: Ivar Sjögren

Brekeriet Årets nyföretagare

Än är Brekeriet ingen heltidssysselsättning för bröderna som alla har
andra jobb. Christian är produktutvecklare inom livsmedelsbranschen.
Fredrik och André är frilansande
ljudtekniker.
- Men drömmen är att vi alla tre en
dag ska kunna jobba med Brekeriet
på heltid och vi är på god väg. Just
nu delar Fredrik och jag på en heltidstjänst och vi behöver lägga ännu
mera tid, säger André.
Arbetsfördelningen består i att Christian gör recepten, Fredrik är säljare
och ekonom och André brygger.
- Men vi gör mycket av arbetsuppgifterna gemensamt, säger André.

Även andra jobb

Finns på bolaget

Idén att bli bryggare har vuxit fram
under de senaste åren.
- Vi ville göra något tillsammans,
säger André.
- Jag började brygga öl hemma för
elva år sedan, säger Christian. Sedan
började vi prova öl tillsammans. Jag
bodde en tid i Eskilstuna, då hade
vi som tradition att gå på ölmässa i
Stockholm varje år.

Brekeriet saluför två huvudprodukter, Saison och Funkstarter.
- Ölen finns på våra tre närmsta
Systembolag i Staffanstorp, på Entré
och Hansacompagniet i Malmö samt
på restauranger i Malmö, Göteborg
och Stockholm och så klart på Gästis
i Staffanstorp.
Och affärerna rullar på för det lilla
bryggeriet.

Vid sammanträdet kommer bland
annat att behandlas:
Budget för Staffanstorps kommun år
2014 inklusive utdebitering.
Fullständig dagordning finns på
kommunens anslagstavla och
webbplats staffanstorp.se.
Handlingar till sammanträdet kan
hämtas på medborgarkontoret i
Rådhuset.
Du kan följa kommunfullmäktiges
sammanträde direkt via webben
på www.staffanstorp.se
Ewa Thalén Finné
Ordförande

Sammanträdesdagar
Juni – september 2013
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps kommun
beslut:

Barn- & utbildningsnämnden
3/6 18.30

Brekeriet Beer AB, ett nystartat ölbryggeri i Djurslöv,
har utsetts till Årets Nyföretagare av Företagarna
Staffanstorp.
- Jättekul, särskilt med tanke på att vi säljer allt vi brygger,
säger produktionsansvarige André Ek, en av tre bryggarbröder.
Tre bröder, Christian, Fredrik och
André Ek, startade för tre år sedan
Brekeriet Beer AB som importföretag
för öl och cider. Men snart började
bröderna sikta på egen jäsning.
Idag brygger de, buteljerar och kapsylerar i samma lokal i Djurslöv.
- Nischen som gör oss unika är den
jäststam vi använder, en typ av vildjäst (brettanomyces) som ingen annan
i landet har i sin ölproduktion, säger
Christian Ek. De flesta andra bryggerier fokuserar på humle medan
vi låter jästen ge ölen dess speciella
karaktär. Ibland sekundärjäser vi
även med bär och frukt för att få ett
mer spännande öl.

Kungörelser

Kommunfullmäktige
10/6 09.00
Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
12/6 18.00
André och Christian Ek, två av tre bryggarbröder i Djurslöv som blivit Årets
nyföretagare i Staffanstorp.

- Det går väldigt bra. Fredrik och jag
jobbar mer och mer och har börjat
tacka nej till ljudteknikeruppdrag.
Det som begränsar oss idag är att vi
behöver fler jästtankar vilket vi hoppas kunna skaffa ganska snart.
I bryggeriet pågår jäsningen för fullt
i åtta 300-literstankar med 2 400 liter
blivande öl. Själva bryggprocessen
tar en dag, jäsningen - att bilda alkohol och kolsyra - tar sju-åtta veckor.
Sedan ska ölet lagras för att få rätt
smak.
- Detta ska bryggas på fredag och allt
är redan sålt, säger André. Det är jättekul att vi säljer allt vi brygger.
Text & foto: Ivar Sjögren

Tekniska nämnden
18/6 18.00
Socialnämnden
28/8 18.00
Kommunstyrelsen
16/9 18.00
Kultur- & fritidsnämnden
17/9 18.00
Kommunfullmäktige är öppet för
allmänheten.
På www.staffanstorp.se kan du se
mötet i direktsändning och ”on
demand”, när det passar dig.
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Stopp för dagvatten i reningsverket
Alla fastighetsägare i Staffanstorps kommun uppmanas se till så att deras
spillvattenledningar inte är felkopplade och tar emot dagvatten.
En sådan felkoppling ökar risken för källaröversvämningar och kan göra
att reningsverkens pumpar slits ut i förtid

Spillvatten är det nya namnet på
avloppsvatten - som ska ledas till
reningsverket och renas.

stuprör, slitna ledningar, felkopplade
källartrapps- och garagenedfartsbrunnar och läckage från uppsamlingsbrunnar av dagvatten som lett
till inläckage i systemet.
- Många fastigheter har dagvattenledningar kopplat till samma avlopp,
säger Brittmarie Ohlsson.

- Våra spillvattenledningar är inte
dimensionerade att även ta emot
regnvatten och smältvatten. Ledningsnätet blir till sist överbelastat.
- En annan fara är att risken för källaröversvämningar ökar vid mycket
regn, säger VA-ingenjör Brittmarie
Ohlsson på Staffanstorps kommun.
Kommunen har undersökt varför det
kommer in dagvatten i spillvattensystemet och hittat felkopplingar från

Alla fastighetsägare har eget ansvar för att allt vatten leds rätt och
bekostar själva att åtgärder utförs
inom fastställd tid. En del har redan
underrättats om felaktigheter. Övriga
berörda fastighetsägare underrättas
fortlöpande.
- Tekniska nämnden har beslutat att
fastighetsägaren får ett år på sig att
göra omkopplingarna efter att de
mottagit uppmaningen om åtgärder.

Dagvatten är regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner från
hustak, källartrappor, garagenedfarter, vägar och gator.

Provhytten
– visningsmiljö för hjälpmedel
Det finns många
utmärkta hjälpmedel som kan förenkla livet för oss
när vi blir äldre
och som vi nog
aldrig tänkt på.
Provhytten på
Pilegården är en
visningslägenhet, inredd och utrustad
med många olika slags hjälpmedel,
där alla kan få tips och goda råd.
- Vi vänder oss till Staffanstorpsbor
som är i behov av, lever med eller
känner någon som kan vara i behov
av hjälpmedel för att underlätta vardagen, säger Jessica Hallengren, leg
arbetsterapeut i Staffanstorps kom-

mun och ansvarig för Provhytten.
- Alla är välkomna. Här visas hjälpmedel som kan lånas från kommunen och som köps i handeln.
Exempel är telefoner med stora
knappar, spelkort med stora symboler, burköppnare och fjärrkontroller.
- Det sker ingen försäljning i lägenheten men kunnig personal kan tipsa
om var hjälpmedlen finns att köpa.
I juni har Provhytten öppet hus 7/6
kl 11.30 – 12.30 samt den 14/6 kl
11.30 – 12.30. Lägenheten finns på
Pilegården, Torget 7A, 2 vån. Ring
och boka. Efter juni är det öppet efter
önskemål: 0721-729804 eller
jessica.hallengren@staffanstorp.se

Bli ”Senior i skolan” i höst!
Du som är 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
”Senior i skolan” uppmanas kontakta
Taina Ahola eller Patrik Runesson på
Staffanstorps kommun.
Du väljer själv omfattning av ditt engagemang. Utbildningen ges under
en halvdag den 27 september.
- Genom ”Senior i skolan” vill vi
skapa ett möte mellan generationerna och möjlighet för seniorer
att utbyta erfarenheter med dagens
unga. Som senior ska du känna att
du deltar i är något du har lust med
och tycker är roligt. Du bestämmer
själv hur mycket du vill engagera dig,
säger Taina och Patrik.
Senioren får själv välja om det ska
vara i förskolan, skolan eller inom
fritidshemmets verksamhet.

Anmälan

Alla intresserade är välkomna till
halvdagsutbildningen på Medelpunkten den 27 augusti kl 13 – 16, där
det ges information om skolan idag,
och vad det innebär att vara frivillig.
Man får också träffa andra frivilliga
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 mera information.
- Seniorer är bara unga människor
som har blivit lite äldre. Konstigare
än så är det inte, säger Taina och
Patrik.

Det var under översvämningarna
2006 och 2007 som problemet upptäcktes.
- Enligt alla prognoser ska det bli allt
intensivare regn i framtiden. Det blir
blötare vissa perioder. Om detta vatten rinner med till reningsverken kan
det få allvarliga konsekvenser, bland
annat då vi kan behöva använda mer
kemikalier för att rena vattnet.
Vid möten med fastighetsägare
brukar kommunens VA-ingenjörer
visa hur mycket som investerats i
ledningsnät och pumpstationer.
- Det är viktigt att alla fastighetsägare
som tänker dränera eller göra andra
åtgärder på tomten hör av sig.
- Alla får efterhand samma krav att
koppla bort dagvattnet från spillvattnet, säger Brittmarie Ohlsson.

Medverka i
Seniorveckan
2013
Mellan den 15 och 20 september arrangeras Seniorveckan i Staffanstorps kommun. Det är en vecka där
olika föreningar, företag och
kommunens verksamheter
presenterar sig.
Under de nio år som Seniorveckan
har genomförts har fler och fler
seniorer upptäckt nöjet att delta.
Även fler och fler föreningar, företag och organisationer har upptäckt möjligheterna att nå ut med
sina budskap och arrangemang.
Det är en vecka med olika aktiviteter som föredrag/information,
underhållning, erbjudande, studiebesök, prova på, debatter med
mera på olika platser i kommunen,
där delaktighet och social samvaro
främjas.
- Vi har till exempel bokat en föredragshållare från Lunds universitet, vi har besök av Hörseltjänst
och Kundvalsentreprenörerna, vi
erbjuder prova på vattengympa
med mera, berättar Taina Ahola
på Medelpunkten.
- Seniorveckans broschyr kommer
att finnas på olika platser i kommunen senast den 19 augusti.
Anmälan från företag, organisation, förening eller privatperson
som vill medverka måste ske senast
den 5 juli för att komma med i
broschyren. De som är intresserade
ska höra av sig till Taina eller Kjerstin på Medelpunkten, Pilegården,
Torget 7, 046-25 12 99 eller mejla
medelpunkten@staffanstorp.se.

Uppåkra
säsongen 2013
Guidade visningar 2013
I år ligger fokus på visualisering av
boplatsen.
De allmänna visningarna är gratis
och kräver inte förbokning för
mindre sällskap.
För bokning av visning på annan tid,
ring 0709-351250, eller maila
soﬁa.winge@uppakra.se.
Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska
Center har, i samarbete med arkeologiska institutionen vid Lunds
Universitet och Lunds Universitets
Historiska Museum, arbetat fram
sommarens aktiviteter på Uppåkra.
De arkeologiska undersökningarna
under hösten sker i Lunds universitets
regi.
Det pågår ingen utgrävning under
sommaren.

Juni 4/6 – 30/6
Dagligen kl.10.00 och 14.00
Stängt måndagar
Inga visningar under midsommarhelgen 21/6-23/6.

Juli 2/7 – 31/7
Dagligen kl.10.00 och kl.14.00
Stängt måndagar
Temavisning 18/7 kl.17.00

Augusti 1/8 – 31/8
Dagligen kl.10.00 och kl.14.00
Stängt måndagar
Temavisningar 1/8 och 15/8 kl.17.00
Förlängt öppethållande i caféet

Uppåkradag 25/8
se nedan

September 1/9 – 29/9
Dagligen kl.13.00
Stängt måndagar
Temavisningar 12/9 och 26/9 kl.17.00
Förlängt öppethållande i caféet

Oktober 1/10 – 18/10
Dagligen kl.13.00
Stängt måndagar

Gratis skolvisningar
äger rum 1 september -18 oktober
kl.9.00, 10.00, 11.00 och 12.00.
Obligatorisk bokning!
För aktuell information se
www.uppakra.se

Uppåkradagen den 25/8
Tidernas mässa i Uppåkra kyrka
Föredrag i utställ ningslokalen, bl.a.
följande:
Prof. Ulf Näsman: ”Glasskärvor från
hundratals år”
Prof. Lars Larsson: ”Skånska mötesplatser – på liv och död under
järnåldern”
Föredragen äger rum i gamla prästgården intill Uppåkra kyrka.
Biljetter till föredragen( 50 kr/ föreläsning) kan köpas på
biblioteken i Staffanstorp och Hjärup
samt på Historiska Muséet i Lund.
Gratis allmänna visningar hålls
kl.12-16.
Mer information finns på
www.uppakra.se
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Föreningarnas dag
och Jubileumsloppet 14/9

Sommarkonserter med
Grimmens ungdomsblåsorkester

Föreningarnas dag och Jubileumsloppet förra året blev så lyckade att Staffanstorps kommun beslöt sig för att permanenta båda
evenemangen. Den 14 september är det dags igen.

Kommunens vänort Grimmens prisbelönta ungdomsblåsorkester
med 55 deltagare besöker vår kommun veckan direkt efter midsommar.

- Föreningarnas dag är ett ypperligt tillfälle att visa upp sin förenings
verksamhet och hitta nya medlemmar och ett jättefint tillfälle för
Staffanstorpsborna att se vad föreningslivets har för spännande erbjudanden och aktiviteter, säger kulturoch fritidschef Mats Schöld.
Inbjudningar till föreningslivet har
sänts ut. De föreningar som anmäler sig kallas till informationsmöte i
Rådhuset. Anmälan bör ske senast
den 10 juni.
- Vi hoppas att alla som var med i
fjor kommer med i år igen och vi
hoppas såklart på ännu fler föreningar i år, säger Mats Schöld.
Anmälan och kontakt för Föreningarnas dag:
mats.schold@staffanstorp.se.
- Jubileumsloppet i fjor var så lyckat
att det behåller både namn och
sträckning, säger Taina Ahola och
Mats Schöld på Staffanstorps kommun
Loppet på 7,5 km går från Hjärup till
Staffanstorp.
Man går, joggar, lunkar eller löper.
Precis som man vill i egen takt.
Uppvärmning och start sker vid
Studio S i Hjärup.

Målgång sker på Torget vid Rådhuset i Staffanstorp. Funktionärer finns
längs vägen och en vätskekontroll
ungefär halvvägs.
För att förenkla det hela i år bjuds
löparna på buss mellan Staffanstorp
och Hjärup. Anmälan till bussen görs
i samband med anmälan till loppet.
Anmälan görs på www.studios.nu
senast fredag 6 september. Deltagaravgift är 100 kr. Efteranmälan 150 kr.
Förutom priser till de tre första, både
damer och herrar, lottas det även ut
ett antal priser på nummerlapparna.
Preliminärt program:
11.00 – 13.00.
Inregistrering/Incheckning vid
Studio S, Tösavägen i Hjärup.
13.00. Jubileumsloppet
14.00. Vinstutdelning

Juni

Jubileumsloppet är ett samarbete
mellan olika föreningar, hälsovalsenheter och Staffanstorps kommun

Lördag 1/6 kl.15-23
Irländsk festival på
torget i Jakribrg
Fyra band 15-23.
Liam O’Connor 18:30
Arr. Staffanstorps kommun m fl

Söndag 2/6
Hjärupsdagen
Mer info, se affischer m.m.
Söndag 2/6 kl.13-16
Kulturforum Esarp
Söndagsöppet.
Arr. Kulturforum Esarp och
Theodor Jönssons Stiftelse

Tisdag 4/6 kl.10 & kl.14
Säsongsuppstart
guidade visningar
i Uppåkra.
Se info i denna tidning.
För aktuell information se
www.uppakra.se
Onsdag 5/6 kl.19
Naturnatten
Samåkning till Krankesjön. Guide, grillning.

Samling f.d. Konsum
Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening i samarbete med Lunds
Naturskyddsförening

Torsdag 6/6 kl.13.45-16
Sveriges Nationaldag & Kulturdagen
Kl.13.45 Avmarsch från
Rådhuset med Staffanstorps Musikkår och
Showdrill samt föreningar
Kl.14.00 Inmarsch i
Åstradsgårdens trädgård
Högtidstal, körsång, flaggutdelning, korum. Hantverkare, kaffeservering
Arr. Kultur & Fritid & Staffanstorps Hembygdsförening

Fredag 7/6 kl.19
– lördag 8/6
Staffanstorps
Motorshow
Mårtensplatsen, Torget,
Balders hage m.fl. platser.
Arr. Staffanstorps Motorshow

Orkestern är en viktig del i det
kulturella livet i delstaten Mecklen-

burg-Vorpommern. Turnéer och
framträdanden har lett orkestern till
de baltiska staterna, Skandinavien,
Polen, Tjeckien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Italien, Belgien och
Frankrike.
Jugendblasorchestern i Grimmen
grundades 1961. Den har fått flera
statliga och federala utmärkelser och
kom på en hedrande fjärdeplats vid
den stora Deuches Musikfest Dmf
2012, med 15 000 musiker från hela
Tyskland, en festival som arrangeras
vart sjätte år.

Åter dags för allsångskvällar

Vill du vara funktionär eller på annat
sätt medverka på Jubileumsloppet,
kontakta Taina Ahola 046-251299
eller taina.ahola@staffanstorp.se

Evenemang

Jugendblasorchestern ger tre allmänna konserter med fri entré under
sitt besök här:
Söndag 23 juni kl 19 blir det kvällskonsert i Balders Hage direkt vid
orkesterns ankomst till Staffanstorp.
Medtag picknickkorg och filt.
Onsdag 26 juni kl 16 spelar orkestern
i Staffanstorps konsthall.
Torsdag 27 juni kl 19 ger orkestern
besökets sista konsert på torget i
Hjärups Jakriborg.

Tre härliga allsångskvällar ska genomföras under sommaren,
varav en i parken vid scoutgården i Hjärup och två i Gästis trädgård i Staffanstorp.
Det blir med andra ord repris på
succéerna från två tidigare somrar.
Allsångskvällarna i Staffanstorp har
alltid dragit storpublik.
Liksom tidigare år är det Linda
Lundqvist och Allsångståget som svarar för det musikaliska tillsammans
med gästande lokala förmågor.

Arrangör är Businessport Staffanstorp i samarbete med Staffanstorps
kommun.
Aktuella dagar är tisdagen den 18
juni och torsdagen den 8 augusti kl
19 i Staffanstorp och onsdagen den
10 juli kl 19 Hjärup.

Agneta Samefors agneta.samefors@staffanstorp.se

Söndag 16/6 kl. 20
Musik
i sommarkväll
Lättsamt stämningsfullt
med Uppåkra kyrkokör,
Frukost-kören och musiker
i Uppåkra kyrka
Arr. Uppåkra församling

Tisdag 18/6 kl.14
Sommarcafé:
”Sommar, sol
& svängiga
heta rytmer”
Alf Grön och hans primörer med sångerskan Anna
Paulin: Från bossa nova
till Ella Fitzgerald och Nat
King Cole. Biljetter från
kl.13. Insläpp 13.30.
S:t Staffans församlingsgård
Arr. S:t Staffans församling

Tisdag 18/6 kl.19
Allsångskväll med
Linda Lundquist
Gästis trädgård
Arr. Business Port Staffanstorp &
Staffanstorps kommun

Torsdag 20/6 kl.20
Kvällsöppet
sommarcafé
Hjärups församlingsgård

Bengt Lundströms dragspelsmusik. Festen avslutas
med långdans & alla barn
bjuds på glass.

Arr. Uppåkra församling

Arr. Uppåkra Idrottsförening,
Hjärups Byalag, Scouterna &
Kultur & Fritid, Staffanstorps
kommun

Fredag 21/6
Midsommarfirande
Balders Hage
Kl.13 Midsommarstången
kläs. Medtag blommor!
Kl.14-16.30 Midsommarstången reses. Dans kring
stången. Korv, kaffe,
blomsterkransar, läsk,
glass att köpa. Skojiga
familjeaktiviteter.
Arr. Lions Club Vikingen &
Kultur & Fritid, Staffanstorps
kommun

Hjärup,
Idrottsplatsen
(med reservation för
annan plats)
Kl.14 Midsommarstången
kläs. Medtag blommor!
Kl.15(ca) Dans och lek till

Söndag 23/6 kl 19
Picknickkonsert
i Balders hage
Grimmens Jugendblasorchester ger konsert i
Baldershage. Medtag picknick. Info i tidningen.
Arr: Staffanstorps och Grimmens
kommuner

Onsdag 26/6 kl 16
Vänortskonsert
i Konsthallen
Grimmens Jugendblasorchester ger konsert
i Konsthallen. Se info i
tidningen.
Arr: Staffanstorps och Grimmens
kommuner

Torsdag 27/6 kl.20
Kvällsöppet
sommarcafé
”Att vara på väg”.
Hans Rochester om livets
vägval
Hjärups församlingsgård
Arr. Uppåkra församling

Torsdag 27/6 kl 19
Vänortskonsert
i Hjärup.
Grimmens Jugendblasorcheste ger konsert i
Jakriborg i Hjärup.
Arr: Staffanstorps & Grimmens
kommuner

Lördag 29/6 kl.11-16
Barnfestival i
Balders Hage
Hoppborgar, sumobrottning
för både vuxna och barn,
ponnyridning, tävlingar
för barnen och mycket
mer. Intäkterna till Barncancerfonden.
www.skanefestivaler.n.nu
Arr. Skånefestivaler
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Söndag 30/6 kl.20
Musik i sommarkväll
i Tottarps kyrka
Arr. Uppåkra församling

Juli
Tisdag 2/7 kl.14
Sommarcafé: Med
det ”danske smil”
och en ”lille” kaffe njuter
vi go traditionell jazz med
Double O’Seven Jazzband.
Servering. Biljetter från
kl.13. Insläpp 13.30.
S:t Staffans församlingsgård

Christina Nilssons liv,
från barndomens spelningar på marknader,
studieåren, de internationella konsertscenerna till
ålerdomen i Växjö. Ungdomar från Staffanstorps
kommun medverkar.
Gästis trädgård,
Staffanstorp
Arr. Staffanstorps Gästis i
samarbete med Kultur & Fritid,
Staffanstorps kommun

Söndag 21/7 kl.18
Sommarmusik i
Kyrkheddinge kyrka
”Genuint och folkligt”
med Carl Fredrik
Ahlstedt, klassisk gitarr

Arr. S:t Staffans församling

Arr. S:t Staffans församling

Torsdag 4/7 kl.20
Kvällsöppet
sommarcafé
Hjärups församlingsgård

Söndag 21/7 kl.20
Musik
i sommarkväll
i Mölleberga kyrka

Arr. Uppåkra församling

Söndag 7/7 kl.13-16
Kulturforum Esarp
Söndagsöppet
Arr. Kulturforum Esarp, Theodor
Jönssons Stiftelse

Söndag 7/7 kl.13-16
Åstradsgården
har öppet hus
Kaffeservering i
Arr. Staffanstorps Hembygdsförening

Söndag 7/7 kl.20
Musik i sommarkväll i Hjärups
församlingsgård
Arr. Uppåkra församling

Onsdag 10/7 kl.19
Allsångskväll med
Linda Lundquist
Scoutgården i Hjärup
Arr. Business Port Staffanstorp
& Staffanstorps kommun

Tisdag 16/7 kl.14
Sommarcafé: ”Från
Broadway till Baku”
Musikalartisterna Elin
Iversen och Rickard
Skagerstrand Servering.
Biljetter från kl.13.
Insläpp 13.30.
S:t Staffans församlingsgård
Arr. S:t Staffans församling

Torsdag 18/7 kl.17
Temavisning
i Uppåkra
Även 1.8, 15.8, 12.9, 26.9.
Mer info sid 6 i denna
tidning.
Uppåkra Arkeologiska
Center
Lördag 20/7 kl.18
”Christina” med
SummerFolk Youth
Ensemble på Gästis
Musik och dans om

Arr. Uppåkra församling

Söndag 4/8 kl.13-16
Kulturforum Esarp
Söndagsöppet
Arr. Kulturforum Esarp,
Theodor Jönssons Stiftelse

Söndag 4/8 kl.18
Sommarmusik
”Trio di Legno”, Lovisa
och Fredrik Stenberg och
Inga-Britt Niemand.
Nevishögs kyrka
Arr. S:t Staffans församling

Tisdag 6/8 kl.14
Sommarcafé: ”Musiken vi bär med oss”
Jazz från 20- till 70-talet
med Bemsha Swing:
Göran Lundborg, trumpet,
Lars-Erik Ström, tenorsaxofon, Clas Fehling,
piano, Rolf Olsson, basfiol,
Åke Nilsson, trummor.
Servering. Biljetter från
kl 13. Insläpp kl 13.30.
S:t Staffans församlingsgård

Tisdag 23/7 kl.14
Sommarcafé:
”Musikresa från
Brahms t. Piazzolla”
Med en stor portion
humor och professionalism: Viktor Bergendahl
och Peter Filiptsev, violin,
piano, dragspel, saxofon
och sång. Servering.
Biljetter fr kl.13.
Insläpp 13.30.
S:t Staffans församlingsgård

Arr. S:t Staffans församling

Arr. S:t Staffans församling

Söndag 11/8 kl.20
Musik i sommarkväll
Uppåkra kyrka

Söndag 28/7 kl.18
Sommarmusik
i Esarps kyrka
La Corda – musik från
medeltid till barock
”Ett måste för hälsan, ett
näste för själen”
Arr. S:t Staffans församling

Tisdag 30/7 kl. 14
Sommarcafé:
”Sju av himlens
änglar”
Lasse Sigfridsson, känd
från Lasse Stefanz, och
sonen Emil, musikalartist,
framför duett och många
fantastiska sångnummer
till ackompanjatör Jonas
Svensson på piano.
Servering. Biljetter från
kl.13. Insläpp 13.30.
S:t Staffans församlingsgård
Arr. S:t Staffans församling

Augusti
Söndag 4/8 kl.13-16
Åstradsgården
har öppet hus
Arr. Staffanstorps Hembygdsförening

Agneta Samefors agneta.samefors@staffanstorp.se

Torsdag 8/8 kl.19
Allsångskväll med
Linda Lundquist
Gästis trädgård,
Arr. Business Port Staffanstorp
& Staffanstorps kommun

Söndag 11/8 kl.18
Sommarmusik
”Älskade sånger i nya
kläder” med duon WoW
Bjällerups kyrka
Arr. S:t Staffans församling

Arr. Uppåkra församling

Söndag 18/8 kl.18
Sommarmusik
”Orgelkonsert” av Bach,
Langlais, Franck. Emma
Jonasson, orgel Maria
Carlsson, mezzosopran
Nevishögs kyrka
Arr. S:t Staffans församling

Fredag 21/8 kl 19 - 01
Familjefest
i Gästis trädgård
Fira midsommar med
Framed - känt från Bingolotto. Spelar modern
dansbandsmusik mellan
21-01. Midsommarmat
serveras från kl 19.00.
Familjeaktiviterer av olika
slag: Slå i spik, skjuta
luftgevär, tombola, osv fr
kl 19. Fri entré.
Bordsbokn 046-254 002.
Arr: Staffanstorps Gästis

Söndag 25/8
Uppåkradag
Mer info på sid 6 och
på www.uppakra.se

Lördag 31/8
Oktoberfest med
Grimmen på Torget
Staffanstorps vänort
Grimmen från Tyskland
på sitt årliga besök på
Torget där de bjuder alla
staffanstorpare på korv,
surkål, soppa m fl godsaker samt blåsorkester!
Arr: Vänorten Grimmen i
samarbete med Staffanstorps
kommun och Lions Club,
Staffanstorp

September
Onsdag 4/9 kl.19
Kick-off med
Marianne Mörck
Smakprov ur repertoaren
för kommande spelår på
Malmö Opera med turné.
Staffanstorps konsthall
Arr. Staffanstorps Teaterförening
& Malmö Opera i samarbete
med Kultur & Fritid

Torsdag 5/9 kl.19
Författarkväll
med Tomas Sjödin
Känd pastor och författare, bl a om att vara förälder till gravt handikappade barn. ”Entréavgift.
Staffanstorps bibliotek
Arr. Kultur & Fritid, S:t Staffans
församling, SPF Club 230.
Mediasponsor: Spegeln

Söndag 8/9 kl.13-16
Vernissage:
Gerry Johansson
– foto
Staffanstorps konsthall
Arr. Kultur & Fritid, Staffanstorps kommun

Lördag 14/9
Föreningarnas Dag
& Jubileumsloppet
Obs. Mer info på sid 7
i denna tidning
Söndag 15/9
Familjedag
i Staffanstorp
Mer info på staffanstorp.se
Arr: Staffanstorps kommun

Söndag 15/9
Seniorveckan inleds
Mer info på staffanstorp.se
Arr. Staffanstorps kommun med
föreningar m.fl.

Måndag 16/9 kl.19
”La Traviata”
- Musikillustrerat
föredrag med
Lars Walldov
Om Malmö Operas turnéversion av ”La Traviata” som ges i Staffanstorp
den 28/9. Fri entré.
Staffanstorps bibliotek
Arr. Malmö Opera, ABF,
Staffanstorps Teaterförening &
Kultur & Fritid

Tisdag 17/9 kl.19
Författarkväll
med Stefan Edman
Biolog och miljöväckarklocka, har skrivit ett 40tal böcker, fått ett flertal
utmärkelser, varit rådgivare till f statsministern,
om hur vi med förnuftigt
handlande och tekniska
lösningar kan skapa en
vacker framtid. Entré.
Staffanstorps bibliotek
Arr. Kultur & Fritid, S:t Staffans
församling och SPF Club 230.
Mediasponsor: Spegeln

Torsdag 19/9 kl.19
Modevisning
Höstmodet presenteras.
Staffanstorps bibliotek,
hörsalen
Arr. Glimtarna

Seniorkalender
Staffanstorp,
Medelpunkten
Måndag 3/6 kl.17.30
Kvällspromenad
Samling Pilegårdens
entré. Efteråt fika
Arr: Även PRO, Club 230 SPF,

Tisdagen den 4/6 kl.14
Musikunderhållning
Bessman Trio med Sveriges främste vibrafonist:
Natale Bellan
Tisdag 18/6 kl.9.30
Midsommarfrukost
med nypotatis, sill m.m.
Pris: 25:-. Föranmäl dig
gärna till Medelpunkten,
tel.046-25 12 99.
Måndag 24/6 kl.14
Musikunderhållning
Med Österlenarna
Knut & John.
Torsdag 27/6 kl.12
Lunchgrillning
Enkel lunch med potatissallad, korv eller kött och
dryck. Anmälan 046-25
12 99, senast 21/6.
Medelpunktens trädgård
Måndag 1/7 kl.17.30
Kvällspromenad
Samling Pilegårdens
entré. Efteråt fika
Arr: Även PRO, Club 230 SPF,

Tisdag 8/7 kl.14
Musikunderhållning
Med Robban
Onsdag 31/7 kl.14
Musikunderhållning
Med Ingvar & Camilla

Måndag 5/8 kl.17.30
Kvällspromenad
Samling Pilegårdens
entré. Efteråt fika
Arr: Även PRO, Club 230 SPF,

Måndag 12/8 kl.14
Musikunderhållning
Med Svante Olovsson
Torsdag 26/9 kl.18
Trivselkväll
Kenneths kvartett med
Agneta Grundström.
Servering. Föranmälan
046-25 12 99 senast 24/9.

Hjärup
Tisdag 24/9 kl.14
Senior i Hjärup:
”I fredens tjänst”
Föredrag av Gert Kittel
Bykrogen, Centrumstigen
Arr. Medelpunkten

Utställningar
Staffanstorps
konsthall
Konsthallens öppettider:
Mån-tor 10-19, fre 10-18,
lör 10-14 & sön 13-16
Sommartider under tiden
17 juni – 18 augusti:
Mån-tis, tor 10-19,
ons & fre 10-15.
Lördagsstängt juni, juli,
augusti.
Stängt midsommarafton– midsommardagen.
Söndagsöppet i augusti.
4/8 – 1/9
Vänortsutställning
Med konstnärer från
några av kommunens
vänorter. Kohtla-Järve i
Estland, Grimmen i Tyskland och Wollin i Polen.
Vermissage söndag 4/8
kl.13-16.
Utställningen pågår t o m
29 augusti.
Arr. Kultur & Fritid, Staffanstorps kommun i samarbete med
vänorterna

19/9 – 23/9
Tonie Roos
Måleri
Arr. Kultur & Fritid, Staffanstorps kommun

