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På miljöområdet är Sverige i
många avseenden en föregångsnation. Samtidigt som landets
BNP ökat cirka 40 procent
sedan 1990 har till exempel
utsläppen av växthusgaser
minskat med 22 procent under
motsvarande tidsperiod. Det
visar att en tydlig målsättning –
som Sverige ju haft i många år
– spelar en avgörande roll för
resultatet.
I våras beslutade kommunfullmäktige om prioriterade mål
för perioden 2015-2018. Ett
av dessa mål är att kommunens miljöarbete ska stärkas.
Även om en hel del har gjorts
de senaste åren – energieffektivisering, övergång till grön el
med mera – så har miljöarbetet
kommit efter andra frågor. I
tidningen Miljöaktuellts årliga
rankningar av svenska kommuners miljöarbete hamnar vi
alldeles för långt ner.
Hur gör vi då för att gemensamt ta ett krafttag? För det
första bör kommunens roll
som kunskapsspridare stärkas.
Det finns en lång erfarenhet av
miljöarbete i kommunen och
en stor samlad kunskap. Vidare
behöver rationellt och långsiktigt miljöarbete prioriteras
framför kortsiktiga symbolhandlingar. Att minska mängden mat som kastas är något
som exempelvis direkt leder till
mindre resursslöseri.
Under året kommer fler artiklar
än tidigare i StaffanstorpsAktuellt att handla om miljörelaterade ämnen. Redan i det
här numret (sidan 7) ges en inblick i hur kommunen konkret
arbetar med miljöfrågor.
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Första helgen i september är det
dags för något helt nytt – den
stora Skördehelgen.
Det är Staffanstorps kommun
och Business Port Staffanstorp
i samarbete med Uppåkra
Arkeologiska Center, Hvilan
utbildning AB och Per Larssons
Traktormuseum samt företag
på landsbygden i Staffanstorps
kommun med omnejd som arrangerar skördefesten.
Lördag: Skördefest i Balders
Hage
Kl. 10-16 i Balders Hage kan du
möta bönder och närproducenter med livs levande djur, bland
annat kalvar, getter, tuppar och

kaniner. Gratis ponnyridning
för barn. Det blir försäljning,
tävlingar, lunchservering, kafé
och grillning. På scenen blir det
allsång för barn, utlärning av
linedance och musik.

unika traktormuseum med över
110 veterantraktorer, motorcyklar, med mera. Det blir uppvisningar och barn får åka vagn
efter traktor. Entré 50 kronor.
Fri parkering.

Lördag & söndag: Skördefest
på Hvilan Utbildning
Åter dags för den årliga skördefesten i Kabbarp då allt som
produceras i skolans växthus
och fält dukas upp för allmänheten. Försäljning av nyplockade
grönsaker, frukt och blommor.

Söndag i Uppåkra: Odling
och mytologi
Uppåkra Arkeologiska Center
arrangerar Barnens dag på
temat Odling och mytologi kl.
10-16 med allmän visning kl. 11
och familjevisning kl. 14 i den
gamla järnåldersstaden bakom
kyrkan i Uppåkra.

Söndag i Mossheddinge:
Traktorns dag
På söndagen kl. 10-16 är portarna öppna till Per Larssons

Mer information
På staffanstorp.se kan du läsa
mer.

Bästa Biennalen! i Staffanstorp
Årets tema är förvandling. Konst
kan förvandla oss. Tankar, erfarenheter och fantasier kan bli
bilder och okända världar.
I konsthallen visas målningar av
Helmtrud Nyström som även
är utgångspunkt för de workshops och visningar för skolor,
skollediga barn på höstlovet
och allmänheten som arrangeras i konsthallen under Bästa
Biennalen!-veckorna.
Det är gratis att vara med på en
workshop eller visning och det

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

är fri entré till öppningsdagens
magiska trolleriföreställning.
Bästa Biennalen! visar samtidskonst över hela Skåne under två höstveckor. Du kan se
utställningar, performancer,
delta i workshops och live arthappenings och gå på visningar,
föreläsningar eller konstnärssamtal hos fler än 40 arrangörer
över hela Skåne. Bästa Biennalen! vill vända upp och ner på
vad vi tror att vi vet om barn,
vuxna, konst, stil, makt och
andra saker.

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

Missa inte invigningen 17 oktober kl. 14 och låt dig förvandlas
och förtrollas i konsthallen! På
staffanstorp.se kan du läsa mer.
Bästa Biennalen! pågår 17
oktober till 1 november. I mitten av september kommer den
stora programtidningen som
kan hämtas i konsthallen. För
program kan du läsa mer på
bastabiennalen.se.

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

staffanstorp.se
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Staffanstorp visar goda exempel på skolmässa
– Vi är stolta över det arbete som
bedrivs inom förskola, skola och
fritidsverksamhet i Staffanstorp.
Vi vill gärna lyfta fram och visa
upp våra goda exempel för omvärlden, säger utbildningsstrateg
Anja Ritzau.
Under två dagar på höstlovet
arrangeras SETT SYD i Malmö,
en stor mässa och konferens där
pedagoger från hela regionen
möts, nätverkar, delar erfaren– Vi ser det som att vi arbetar för alla Staffanstorps barn. Det är en stark gemenheter och tar del av det allra
senaste inom svensk pedagogik, skap från ledning till verksamhet inom hela organisationen, säger Anja Ritzau
här tillsammans med Jonathan Björkman och Kristoffer Trappe Svennevig.
skolutveckling och digitalisering.
– Fokus ligger på det moderna
Kollegialt lärande
munledningen. Trots att det är
lärandet inom ett antal teman.
höstlov hoppas man även få med – Vi vill även visa hur vi arbetar
Tanken är att inspirera pedaen grupp elever till mässan som
med det kollegiala lärandet. Det
goger att se nya möjligheter för
kan visa hur de arbetar i skolan. trycks ofta på att detta är en
hur vi kan utnyttja nya sätt att
– Vi ska hålla olika miniworkframgångsfaktor inom skolor
arbeta mot högre måluppfyllelse shops och miniföreläsningar för och kommuner. Vi vill gärna
i skolans alla nivåer.
de som går förbi och som vill
dela med oss av till exempel
veta mera om Staffanstorp som
hur vissa skolor börjat med ett
Egen monter på SETT-mässan skolkommun.
trelärarsystem (tre lärare på två
Ett av syftena med kommunens klasser) vilket ger helt nya möj– Det är roligt att det satsas på
medverkan är att attrahera ny
en mässa även i vår region och
ligheter. Vi vill visa goda exemskolpersonal.
det vill vi stödja. Tidigare har
pel som finns i vår verksamhet,
– Vi har en mycket kompetent
många pedagoger härifrån åkt
berätta om det som händer i
personal i Staffanstorp, men det våra klassrum, hur vi arbetar
till Stockholm, säger Anja.
byggs många nya skolor och
Staffanstorps kommun ska ha
med elever och hur vi använder
förskolor i vår kommun så vi
en egen monter på SETT SYD
speciella redskap som kan lyfta
behöver kontinuerligt rekrytera och utveckla undervisningen.
med personal från olika delar
nya duktiga medarbetare och
av skolverksamheten och från
– Vi tänker bland annat visa
konkurrensen är idag hård inom upp hur vi arbetar med digiDigiteket, men även med politivissa ämnen.
ker och representanter för komtala redskap. Digiteket är en

unik verksamhet i Staffanstorp
där vi slagit ihop skolbibliotek, specialpedagoger och IKT
(informations- och kommunikationsteknik) till en enhet,
säger IKT-samordnare Jonathan
Björkman och IKT-pedagog
Kristoffer Trappe Svennevig
från Digiteket.
Långsiktig satsning
Redan 12 augusti samlades cirka 650 personer från Barn- och
utbildningsnämnden, Digiteket,
förskolorna, fritidhemmen och
skolorna till en kunskapsdag
med gemensamma föreläsningar
som en kickoff inför terminen.
Både kunskapsdagen och mäs�san ingår i en långsiktig satsning
inom skolan i Staffanstorp för
att sprida goda exempel, höja
kompetensen och bidra till en
likvärdig förskola, skola och
fritidsverksamhet för kommunens barn.
SETT-mässan är Skandinaviens främsta mötesplats
för lärare, förskollärare, lärarstuderande, fritidspedagoger och
skolledare och arrangeras på Mässhallarna i Malmö 27-28 oktober.
Första gången SETT-mässan arrangerades var i Stockholm 2012 och
sedan dess har intresset för mässan
ökat för varje år.

Skolstart med värdegrundsarbetet i fokus
– Första veckan på Mellanvångsskolan är alltid en värdegrundsvecka, berättar biträdande rektor
Kim Liddell.
När eleverna kom till höstterminens första skoldag på Mellanvångsskolan i Staffanstorp möttes de av konstnär Ted Malms
nya konstverk på trappan i
atriumgården, där han under
sommaren målat och formulerat de fem värdegrunder skolan
arbetar med.
– Alla skolor i Staffanstorps
kommun arbetar med värdegrunderna. Vi på Mellanvångsskolan börjar läsåret med dem
och arbetar sedan vidare med
värdegrunderna varje vecka. Vi
har inte värdegrunderna strikt
på schemat utan aktualiserar
kontinuerligt vår likabehandlingsplan för alla, våra trivselregler och vårt samlingsnamn
för värdegrundsorden.

”Greta ska alla veta”
Skolans värdegrundsord bär
samlingsnamnet Greta, ett namn
som sammanfattar alla fem
värdeorden: Glädje, respekt,
empati, trygghet och ansvar.
– Alla ska känna till ”Greta”
och veta hur de ska vara med
sina kompisar utifrån dessa ord.
– Nytt för i år är att alla barn
på Mellanvångsskolan ska ha
en ”mellanvångstimme” varje
vecka, samma tid, samma dag
för alla. Den timmen ska användas till sådant som behöver
aktualiseras. Om det skräpas
ner tar vi tag i det, om vi upptäcker att fel språkbruk börjar
användas så tar vi tag i det.
– Vi har bland annat 50 nya förskolebarn som börjat i höst som
måste få veta hur vi umgås med
varandra här på skolan, vad vi
har för regler, vilka gränser som
finns och även hur det funkar
utan staket, säger Kim Liddell.

Konstnär Ted Malm har under sommaren illustrerat Mellanvångskolans värdeord på trappan inne i atriumgården. Här konstnären själv intill sitt konstverk
tillsammans med tre nyfikna barn.

Stort sagoarbete i höst
Under hösten planerar Mellanvångsskolan ett stort värdegrundsarbete som ska bygga på
sagorna i Tusen och en natt.
– Det finns så många budskap
i sagorna och vi vill ha en bra
mix där vi kan blanda in många
viktiga saker. Vi har barn från
många olika länder och det vill

vi också väva in. Vi hoppas även
att köket kan ordna en hel vecka
med mat inspirerad av sagorna.
– Ambitionen är att det ska
mynna ut i en sammankomst
där vi bjuder in alla barnens
familjer och visar upp vad vi
jobbat med, kanske teater, sång,
dans eller egna sagor, säger Kim
Liddell.
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Kungörelser
Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i
Rådhuset, sammanträdeslokal
Bjällerup, måndagen den 14
september 2015, kl. 18
Vid sammanträdet behandlas
bland annat ändring av
ekonomistyrdirektivet för
Staffanstorps kommun,
motioner med mera.
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

Nya nationella cykelregler
Den 1 september förra året
trädde nya nationella cykelregler
i kraft i trafiken avseende korsande av bilvägar och gator.
– Myndigheterna har sänt ut
väldigt litet information om de
nya reglerna som bland annat innebär ett nytt vägmärke
för cykelöverfarter som liknar
vägmärket för övergångsställe,
säger Lisa Callréus som är trafik- och exploateringsingenjör
på Staffanstorps kommun.
Tidigare tillämpades bara begreppet cykelöverfart. Men i
den nya lagen har myndigheterna även infört cykelpassage.
Olika regler gäller för dessa
båda, men gemensamt är att
försiktighet och samspel ska
tillämpas och hänsyn ska visas
från båda håll.
Vid cykelpassage har både cykel
och motorfordon väjningsplikt.
Föraren av motorfordonet som
närmar sig en cykelpassage ska
anpassa hastigheten så att det

Mer parkeringstid i centrum!
Nya generösare parkeringsregler
gäller i Staffanstorp från oktober
då parkeringstiderna i centrum
utökas.
– Efter önskemål från näringsidkarna har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat att
utöka parkeringstiderna i centrum, berättar trafik- och exploateringsingenjör Lisa Callréus på
Staffanstorps kommun.
På Storgatan förlängs p-tiden
från 30 minuter till två timmar,
vid Torget utanför Rådhuset
samt utanför Bråhögsbadet
förlängs p-tiden från en till två
timmar och på Bråhögsplatsen
förlängs p-tiden från två timmar
till hela åtta timmar. Beslutet
innebär att de lokala trafikföreskrifterna måste ändras och nya
skyltar sättas upp. I början av
september förväntas miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden ta
beslut om de nya trafikföreskrifterna.
Nya parkeringstider
I bilden till höger ser du de nya
p-tiderna i centrala Staffanstorp. Bilden visar hur länge du
får parkera på de större gatorna
och platserna i centrum med pskiva som visar när du anlände

och parkerade din bil. P-skiva
finns att hämta i Rådhuset.
De nya p-tiderna gäller kl. 8-18
vardagar samt kl. 8-15 lördagar.
Kvällar och helger finns ingen
tidsbegränsning.
Sedan tidigare gäller att du får
parkera 24 timmar utan P-skiva
på Nordstrands väg, Bråhögshallen, Blekingevägen, Baldersskolan, Mårten Påls väg, Skånevägen/Storgatan, Breidablick.
Förutom dessa platser går det
att parkera längs ett flertal
mindre gator i centrum där ptiden är 30 minuter alternativt
en timma med p-skiva. Se lokal
skyltning.
Parkeringsvakter till hösten
Staffanstorps kommun planerar
även att införa parkeringsövervakning så att gällande parkeringsregler efterlevs. Uppdraget
har varit ute på anbud och det
är inte klart vem som får jobbet.
– En viktig uppgift blir att få
loss fler p-platser från långtidsstående så att fler ges möjlighet
att stanna och handla i centrum,
säger Lisa Callréus.

inte uppstår fara för cyklande
och mopedister som är ute på
cykelpassagen. Cyklisten som
färdas mot cykelpassagen ska
sänka sin hastighet och anpassa
sig till fordonet som närmar sig.
Överfart ska ske i samspel.
Vid cykelöverfart har föraren
av motorfordonet väjningsplikt
mot cyklande och mopedister,
men dessa ska ändå ta hänsyn
till motorfordon som närmar
sig. Cykelöverfarten ska vara
säkrad till 30 km/timmen, vilket
i praktiken betyder att den antingen ska vara konstruerad så
att motorfordonet inte kan passera fortare än 30 km/timmen,
eller att hastighetsgränsen satts
till denna nivå. Cykelöverfarter
skyltas med det nya vägmärket
som liknar vägmärket för övergångsställe.

inställning är att vi inte ändrar
några cykelpassager till cykelöverfarter förrän vi ser hur de
stora grannkommunerna gör.
Många av våra medborgare rör
sig i en större region och det
måste vara enhetligt.
En annan ny lag är att barn upp
till åtta år numera får lov att
cykla på gångbana om cykelbana saknas.

Ännu inte i Staffanstorp
– Vi har valt att inte införa de
nya cykelöverfarterna ännu i
Staffanstorps kommun. Vår

Snart möter vi ännu en form av
överfart för cyklister där motorforden
alltid har väjningsplikt. Så här föreslås
skylten se ut.

staffanstorp.se

Nya miljoner till Lundaland
– Vi fick fantastiska nyheter i
april. Lundaland har blivit tilldelade nära 40 nya miljoner vilket
betyder att utvecklingsarbetet av
Lundaland kan fortsätta, säger
Annethe Yng som varit verksamhetsledare på Leader Lundaland
under den senaste perioden.
Lundaland är ett utvecklingsprogram för de fem kommunerna Staffanstorp, Lomma,
Kävlinge, Eslöv och Lund som
drivits sedan 2007 i en sjuårsperiod, finansierat av EU, svenska
staten samt kommunerna i samklang med stora ideella insatser
från aktörer på landsbygden.
Lundaland är även det varumärkesskyddade namnet på det
gemensamma geografiska området.
– Totalt har nära 150 projekt
genomförts i Lundaland under

perioden, alla med syfte att öka
kvaliteten på landet, skapa fler
jobb och synliggöra området.
Många kreativa krafter har
drivit utvecklingsprojekt runt
om i bygderna och gjort det
stora arbetat att sätta destination Lundaland på kartan, säger
Annethe Yng.
Kommunala, ideella och privata
krafter har haft likvärdig representation i Lundalands styrelse.
Ordförande har varit Bo Polsten
från Staffanstorps kommun.
Delvis ny inriktning
Förberedelserna pågår nu inför
den nya programperioden 20142020 med delvis ny inriktning
med större fokus på lokalt ledd
utveckling.
En ny förening har bildats och
en interrimsstyrelse tillsatts.
Under den nya perioden ska
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Sammanträden
det gå att söka medel för lokal
ledd utveckling genom leadermetoden från tre fonder: jordbruksfonden för landsbygdens
utveckling, socialfonden och
regionala utvecklingsfonden.
– Totalt har vårt område tilldelats 27 miljoner i EU-medel och
statliga medel som ska medfinansieras med 13 miljoner från
de fem kommunerna samt med
ideella och privata insatser. Från
och med våren 2016 kan man
åter söka medel för landsbygdsutvecklande projekt i området,
säger Annethe Yng.
Stöd ska fördelas till näringslivsutveckling, innovationer,
kompetensförsörjning, arbetsmarknads- och lantbruksprojekt
och ska även ges till utbyte mellan stad och landsbygd i högre
grad än tidigare.
Läs mer på lundaland.com.

Sept-okt 2015
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut
Kommunfullmäktige
14/9 kl. 18
Kommunfullmäktige är
öppet för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.
Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
9/9 kl. 18
Socialnämnden
28/9 kl. 18
Barn- & utbildningsnämnden
29/9 kl. 18
Kultur- & fritidsnämnden
29/9 kl. 18
Tekniska nämnden
6/10 kl. 18

Skolstart med glädje och glass

Kommunstyrelsen
12/10 kl. 18

I strålande solsken inledde cirka
320 glada skolbarn från Anneroskolan höstterminen på den uppfräschade gamla Bråhögsskolans
fina gröna lummiga skolgård.

Trädgårdsavfall i Hjärup
under 2015
Under hösten kommer det att
finnas möjlighet att lämna
trädgårdsavfall i Hjärup vid
två tillfällen: 10 oktober och
24 oktober, kl. 9-15
Containrar kommer att ställas
upp på parkeringen i hörnet
av Slättvägen-Fäladsvägen.
Platsen kommer att vara bemannad under öppettiden.

Rektor Cia Dufwa och nya
biträdande rektor Karin Servin
Karlsson tog emot alla skolbarn
och all personal på skolgården
för en glädjefylld skolstart.
– Vi har fokus på kunskap,
lärande och utveckling, men vi
måste också ha med oss hjärta
och mage. Jag ville sätta ord
på det jag känner och resultatet blev ett recept som vi döpt
till Anneroandan, berättar Cia
Dufwa.
Lekfyllt skådespel
Receptet som dagen till ära i all
lekfullhet kokats ihop till ett
litet skådespel, spelades upp av
skolledningen inför barn, föräldrar och personal på skolgården.
Ingredienserna består av ett
hjärta fyllt av kärlek, tre koppar
tålmodighet, en handfull generositet, tre koppar kämparanda,
två koppar förståelse, en stor
dos skratt och en liten tår.
– Anrättningen kryddas med
uppmärksamhet, kramar och
komplimanger. Allt blandas
samman och strös ut över en
hel skoltid, till och med en hel

Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
7/10 kl. 18

– Är det en fin skola ni har kommit till, frågade vi?
– Jaaaaa, utbrast alla barnen samstämt i kör!

livstid, förklarade de båda rektorerna.
Efter det lilla skådespelet var
det dags för dagens populäraste
aktivitet när en tutande glassbil
rullade in på skolgården och
alla barnen bjöds på isglass!
Finaste skolgården
Under tre år framåt ska nu Anneroskolans elever och personal

ha sin verksamhet på gamla
Bråhögsskolan medan deras nya
skola färdigställs.
– Hela skolan är nymålad invändigt, vi får stora fina klassrum, vår vita inredning från
Anneroskolan är hitflyttad så
barnen känner igen sig, skolgården är uppfräschad, häckarna
sänkta och det har röjts bland
träd och i planteringar, berättar

biträdande rektor Karin Servin
Karlsson. Eftersom detta är allmän plats på kvällar och helger
städas skolgården varje vardagsmorgon innan barnen kommer
till skolan.
– Här har blivit så fint. Detta
är nog Staffanstorps kommuns
vackraste skolgård, säger rektor
Cia Dufwa.
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Som vilken resenär som helst!
– För att sammanfatta så skulle
jag vilja uttrycka det så här: Det
omöjliga blev möjligt. Vi har inte
kunnat resa utomlands på flera
år på grund av mitt handikapp,
säger Ingrid Persson.
Makarna Ingrid och Börje Persson, 77 och 80 år, är två av 16
staffanstorpsbor som i maj i år
fick åka på den tio dagars trygghetsresa som varje år arrangeras
av Staffanstorps kommun. Fyra
vårdpersonal från kommunen
var med på resan som gick till
Santa Pola i Spanien.
– För egen del kan jag säga att
jag var som en resenär vilken
som helst, jag kände inte att jag
hade några begränsningar, säger
Ingrid Persson.
– Jag är halvsidigt förlamad
efter en inflammation i ryggmärgen. Sjukdomen debuterade
1979, för mer än 35 år sedan,
med tilltagande invaliditet som
följd. Jag har inte varit lika dålig hela tiden.
Kan inte nog prisas
– Jag måste understryka den
fantastiska insatsen från kommunens personal. De kom med
glatt humör, tålamod och även
styrka, för kroppslig styrka behövs. Deras insats kan inte nog
prisas.
– Det hela var mycket trevligt,
vi bodde förstklassigt på en
resort och togs väl om hand.

var visserligen charmigt, men
kulturutbudet är så mycket
större här i Staffanstorp, säger
Ingrid.
De är glada att de fick chansen
att åka med på trygghetsresan.
– Den här resan hade aldrig
varit möjlig utan kommunens
erbjudande. Vi var borta i tio
dagar vilket är precis lagom,
varken för kort eller för långt.
Vi åker hemskt gärna igen.

Jätteglada över chansen
Makarna Persson har bott i
Staffanstorp i många år och i
samma villa i 16 år. Ingrid var
chef på Lunds kommuns telefonväxel i tolv år innan hon
blev sjuk. Maken Börje har varit
teknisk chef inom Åkerlund &
Rausing.
– Vi bodde i Osby i tio år. Det

Trygghetsresorna vänder
sig till Staffanstorpsbor
som har kontakt och stöd
från vård och omsorg. Syfte är att
skapa möjlighet för anhörig som
vårdar familjemedlem i hemmet att
resa tillsammans med sin närstående
under trygga former. Syftet är också
att få chans att mötas, bilda nätverk
samt möjlighet för den anhörige att
få avlösning. Anhörig och närstående ska vara 65 år eller äldre. Antal
platser är begränsad till 16 exklusive
personal. Resorna omfattar max tio
dagar.
Medföljande vårdpersonal erbjuder
grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser enligt kommunens riktlinjer.
Tidigare beviljade hemtjänstinsatser
utförs enligt beslut. Kommunen
bekostar boende och aktiviteter för
både anhörig och dess närstående.
Övriga kostnader bekostas av den
enskilde.
Informationsträffar för resorna
anordnas under februari månad. För
frågor och intresseanmälan, kontakta Staffanstorps kommun; Susanne
Bresby på 046-25 12 09 eller Pia
Williams på 046-25 12 23.

framtida LOV-entreprenörer
i Rådhuset och lyssna på vad
LOV (Lagen om valfrihetssystem) på särskilt boende innebär.
På tisdagen kan den som vill
veta mer om läkemedel höra ett
föredrag på Medelpunkten och
ett på Bykrogen i Hjärup.
På onsdagen ges tips om hur
man kan förenkla sin vardag.
– Nytt för i år är att Bilanpassningen i Staffanstorp har två
exempel på anpassade bilar
utanför Pilegården på onsdagen.
Annat nytt är att du kan prova
på sittande yoga eller varför
inte boka en tid till gratis läkemedelsgenomgång, säger Taina
Ahola.

Mer information
Detta och mer därtill går att
läsa i programmet som finns att
hämta på Medborgarkontoret,
biblioteket och Medelpunkten.
Tillkommer fler aktiviteter
anslås dessa på anslagstavlan på
Medelpunkten.
Den som är intresserad att medverka i Seniorveckan nästa år eller har frågor om Seniorveckan
kan höra av sig till Medelpunkten, Pilegården, Torget 7. Ring
046-25 12 99 eller mejla till
medelpunkten@staffanstorp.se.
Det går att följa Medelpunkten
på facebook.com/medelpunkten
och på staffanstorp.se/medelpunkten.

– Vi kan inte nog prisa den fantastiska insatsen från kommunens personal under
trygghetsresan, säger makarna Ingrid och Börje Persson.

– Vi hade tillgång till en buss
med handikapplift. Vi hade
bland annat två badutflykter till
stranden. Tyvärr blåste det rätt
kraftigt så jag kunde inte bada.
Men det var mycket bra upplagt. Personalen hade kontakt
med en strandvakt som hjälpte
till att bära mig till strandstolen.
Övriga dagar var det bad i poolen, bad i spaanläggningen på
resorten där Ingrid också kunde
delta tack vare vårdpersonalens
insatser, samt restaurangbesök
och marknadsbesök.
En dag var uppdelad så att
anhöriga och vårdtagare kunde
röra på sig var för sig.
– Att det är en trygghetsresa
fick vi ett mycket påtagligt bevis
för. En halvtimma innan bussen
skulle gå till planet för hemfärden föll en av våra medresenärer

och slog sig illa. Vår personal
var omedelbart på plats. Det
finns en liten vårdcentral på resorten som tog emot honom och
läkaren sa att han absolut inte
skulle flyga, risken att han skulle
försämras var mycket stor. Detta
innebar att en ur vår personal
fick stanna kvar hos honom tills
han kunde resa hem. Här kan vi
verkligen prata om att ge trygghet.

Seniorveckan fyller tio år
Seniorveckan i Staffanstorps
kommun firar tioårsjubileum i år.
Firandet inleds kl. 14 söndagen
13 september med sång och musik, mousserande dryck och tal
av socialnämndens ordförande
Liliana Lindström och kommunstyrelsens ordförande Christian
Sonesson.
– Jubileumsfirandet startar vid
Pilegårdens entré om vädret
tillåter. Sedan forsätter festligheterna inne på Pilegården med
att vi bjuder på en smakbit av
Skånska sillaakademiens sillinläggningar och kanske även
lite historia om sillen, kaffe och
tårta samt musik med Ivar, Rolf
och Martin i Husbandet, berät-

tar Taina Ahola som är samordnare på Medelpunkten.
– Tanken är att alla ska kunna
mingla och träffa representanter
från olika föreningar, Medelpunkten, socialnämnden, Trygghetsresan eller med de andra
gästerna.
Delaktighet och samvaro
Seniorveckan fortsätter fram
till fredag 18 september med
hälsofrämjande aktiviteter som
föredrag/information, underhållning, erbjudande, ”prova på”
och mycket annat på olika platser i kommunen, där delaktighet
och social samvaro främjas.
På måndagen går det att träffa

staffanstorp.se
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Staffanstorp kartlägger riskområden
Förorenade platser där ämnet
PFOS spridits kan hota grundvattnet och därmed vårt dricksvatten.
Staffanstorps kommun har därför
genomfört en grundlig kartläggning av i vilken utsträckning
ämnet använts i vår kommun.
– PFOS är ett otäckt ämne vars
verkningar inte varit kända så
länge. Det lagras i kroppen och
bryts aldrig ner. Vi har därför
undersökt om det kan finnas
platser i vår kommun som behöver saneras, säger miljö- och
byggchef Charlotte Leander på
Staffanstorps kommun.
Den kemiska bindningen mellan
kol och fluor är en av de starkaste som finns och bryts bara ner
vid väldigt höga temperaturer.
Ämnet heter perfluoroktansulfonat men förkortas PFOS. Det
är högfluorerat och kan användas för att bilda vatten-, fett
och smutsavvisande ytor. Ämnet
har därför länge funnits som
den viktigaste beståndsdelen i
brandsläckningsskum, rengöringsmedel samt impregneringsmedel.
PFOS tas upp av levern och
blodet samt kan överföras från
moderkaka till foster och via
modersmjölken till spädbarnet.
Ämnet kan skada reproduktionen och troligen leda till cancer.
Det är sedan några år förbjudet
inom EU och USA.
Tre riskområden
Civilingenjör Joakim Andersen
fick i vintras som examensarbe-

– Vi ska inleda en dialog med
Räddningstjänsten om hur vi
ska jobbar vidare med den här
frågan under hösten.

Civilingenjör Joakim Andersen på LTH har kartlagt tre områden i Staffanstorp
som kan vara förorenade med det farliga ämnet PFOS. Gamla soptippen vid Vesum, Gullåkra avloppsreningsverk samt Räddningstjänstens brandövningsplats.

te på Lunds tekniska högskola
uppdraget av Staffanstorps
kommun via Miljöbron, en
ideell organisation som fördelar
projekt mellan uppdragsgivare
och studenter, att kartlägga vilka områden som skulle kunna
vara förorenade av PFOS.
– Jag har inte genomfört provtagningar och borrningar, utan
gjort en orienterande studie och
utgått från geologiska kartor,
intervjuer och jämförelser med
andra studier, säger han. Mitt
arbete handlade främst om att se
vilka förhållanden som finns där
medlet använts, ta reda på vilka
kvantiteter som använts samt
om jordarterna är lättgenomsläppliga så att medlet riskerar
att sprida sig ut i grundvattnet.
I kartläggningen redovisas tre
riskområden: gamla soptippen
vid Vesum, Gullåkra avloppsreningsverk samt Räddningstjäns-

tens brandövningsplats.
– Räddningstjänstens övningsplats är väldigt dominerat av
moränlera som inte är särskilt
genomsläpplig. Den mängd som
släppts ut har därför troligen inte
rört sig särskilt långt, eftersom
moränleran ligger som ett skyddande lager. Så förutsättningen
för spridning är dålig, vilket är
positivt, konstaterar Joakim.
Sanering kan övervägas
Kommunens miljöchef tar miljöhoten på allvar. En sanering
kan komma att övervägas.
– Den plats som skulle kunna
vara aktuell för en provtagning
är Räddningstjänstens övningsplats. Här kan finnas en hotspot
med en koncentration som gör
det motiverat med en sanering
och det måste vi snarast gå vidare med och undersöka, säger
Charlotte Leander.

Värst nära flygplatser
Ämnet har utnyttjats av räddningstjänsterna i landet vid
framför allt bekämpning av
oljebränder och har använts
främst vid övningar nära flygplatser.
Flera sjönära områden nära
flygplatser i landet är därför idag
hårt drabbade, främst Kallinge
i Blekinge och Tullinge utanför
Stockholm. Båda har flygplatser
med övningsplatser för räddningstjänster. Här har de närboende i flera år fått i sig höga
halter av PFOS via dricksvattnet.
Även i Sturupstrakten har ämnet läckt ut i näraliggande sjöar
i sådan omfattning att fisk från
dessa belagts med säljförbud.
Fråga alltid i butiken
PFOS används fortfarande på
vissa håll i världen, vilket gör
att importerade produkter än
idag kan innehålla ämnet.
Även ämnen som ersatt PFOS
har visat sig vara skadliga för
hälsa och miljö.
– Det klokaste är att använda
så få kemikalier som möjligt
och att alltid fråga i affären vad
impregneringen innehåller om
ni ska köpa något som är vatten- eller smutsavstötande, säger
Joakim Andersen. Om inte butiken vet detta måste man kräva
att de tar reda på det.

Kommuninvånarna allt mer nöjda
I början av juni släpptes resultatet av SCB:s årliga medborgarundersökning som mäter invånarnas inställning till kommunen.
Resultatet visar på höjda poäng i
årets undersökning.

ningens huvudområden. Särskilt
trevligt är det att tre av fyra
invånare skulle rekommendera
kommunen som boendeort till
vänner och bekanta, säger Bo
Gertsson, utvecklingschef.

Resultatet är gott, kommunen
ligger kvar på sin höga nivå som
till och med höjs i vissa delar.
Genomgående har Staffanstorps
kommun bättre resultat än genomsnittskommunen i Sverige.
– Det är viktigt att få kommuninvånarnas respons på vårt
arbete. Därför känns det bra att
Staffanstorps kommun i årets
medborgarundersökning visar
fortsatt goda index i undersök-

Nöjda med kommunen
Den största förbättringen gör
kommunen i det index som
mäter kommunens verksamheter
samt indexet som mäter medborgarnas inflytande i kommunen.
Särskilt nöjda är invånarna med
vatten och avlopp, renhållning
och sophämtning, räddningstjänst samt förskola. Jämfört
med förra året får förskolan,
gymnasieskolan, äldreomsor-

gen samt gång- och cykelvägar
högre betyg. Sänkt betyg får
miljöarbetet.
Indexet för medborgarnas inflytande i kommunen ökar kraftigt
jämfört med tidigare år, särskilt
betyget för upplevt förtroende.
Undersökningen är indelad i tre
huvudområden; Nöjd regionindex (NRI), Nöjd medborgarindex (NMI) och Nöjd inflytandeindex (NII). Kommunen ligger
kvar på sin höga nivå och med
höjningar i Medborgarindex
och Inflytandeindex. Genomgående har Staffanstorps kommun
bättre resultat än genomsnittskommunen i Sverige.
– Framöver väntar en närmare

analys av resultatet som därefter fungerar som underlag i det
fortsatta arbetet med att ytterligare förbättra kommunen och
dess verksamheter, avslutar Bo
Gertsson.
Det sammanfattande omdömet
för hur invånarna bedömer
kommunen som en plats att
leva och bo på, NRI, landar på
oförändrade 66 (67). Betyget
för kommunens verksamheter, NMI, höjs till 63 (60) och
betyget för möjligheterna till
inflytande, NII, fortsätter uppåt
till 49 (40). Förra årets resultat
inom parentes.
På staffanstorp.se kan du läsa
mer!
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Evenemang
Kulturkalendern
September-oktober 2015
Guidade visningar i Uppåkra
1-30 september: tisdag-lördag kl.14,
familjevisning 5/9 kl.14.
Uppåkra Arkeologiska Center.
Arr. UAC.

Last Night!

Lördag 5 september kl. 19
Lundalands filharmoniska orkester.
Biljett 349 kr via Julius Biljettservice,
juliusbiljettservice.se.
Jakriborgssalen i Hjärup.
Arr. Lundalands Filharmoniska Orkester och
Kävlinge kommun i samarbete med Jakri AB,
med flera.

Skördehelgen

Lördag 5-söndag 6 september
Läs mer på sidan 2!
Arr. Staffanstorps kommun, Uppåkra Arkeologiska Center, Hvilan utbildning AB och Per
Larssons Traktormuseum med flera.

Ekonomiska klubben: aktiecafé
Torsdag 10 september kl. 15
Jan Jönsson presenterar Atlas Copco.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Aktiespararna/S Cederpil.

Seniorveckan inleds
Söndag 13 september
Läs mer på sidan 6!
Arr. Staffanstorps kommun med föreningar,
organisationer och företag med flera.

Kulturarvsdag

Söndag 13 september kl. 11
Årets tema: Människors värv och verk
– en resa i industri- och teknikhistoria.
Nevishögs smedja.
Arr Staffanstorps Hembygdsförening.

Forntid möter framtid – Arkeologi på ESS-området

Söndag 13 september kl. 14
Magnus Andersson och Håkan Aspeborg, Statens Historiska Museer.
Uppåkra Arkeologiska Center.
Arr. UAC.

Kickoff med Rickard Söderberg
Tisdag 15 september kl. 19.30
Rickard Söderberg ger musikaliska
smakprov ur Malmö Operas repertoar.
Entré 50 kr. Bokning 046-25 12 66
eller konsthallen@staffanstorp.se
Staffanstorps konsthall.
Arr. Staffanstorps Teaterförening i samarbete
med Kultur & Fritid, Staffanstorps kommun.

Sophie Brahe – Tychos syster!
Torsdag 17 september kl. 14
Kristina Backe berättar.
Hjärups församlingsgård.
Arr. Uppåkra församling.

Författarkväll: Alexandra von
Schwerin

Torsdag 17 september kl. 19
Entré 70 kr, förbokning från 29/8 på
046-25 12 65.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun & S:t
Staffans församling.

Fullständig information och fler evenemang hittar du på staffanstorp.se/kalender
Världens barn-arrangemang
Lördag 19 september kl. 10-13
Tipsvandring, försäljning, musik.
Föreningsmedverkan. Till förmån för
Världens Barn.
Balders Hage med flera platser.
Arr. Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Kyrkan, Lions Club Vikingen, FAS.

Mässa med Schubertsånger
Söndag 20 september kl. 18
Solist: Mikael Sörensson.
Kyrkheddinge kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Operakännaren Lasse Walldov:
Don Giovanni

Måndag 21 september kl. 19
Staffanstorps bibliotek, hörsalen

Arr. Staffanstorps Teaterförening ABF Skåne,
Malmö Opera, Kultur & Fritid, Staffanstorps
kommun.

Politikermöte i Hjärup

Onsdag 23 september kl. 19
Moderator: Melissa Dahlqvist.
Hjärupssalen, Hjärupslundsskolan.
Arr. Hjärups Byalag.

Trivselkväll

Torsdag 24 september kl. 18
Musik av Bröderna far & son. 120
kronor inkl. mat och dryck. Föranmälan senast 22/9 till 046-25 12 99.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Davis Briggs: Orgelmusik
Torsdag 24 september kl. 19
Brågarps kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

SwingAkuten: Swingin’ Satchmo
Söndag 27 september kl. 17
Entré: 120 kr, förköp från 1/9 på
konsthallen@staffanstorp.se eller 04625 12 66.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Kultur & Fritid, Konsthallens Vänner &
Musik i Syd.

Hand till hand
Torsdag 1 oktober kl. 19
Christen Regnér om projekt i Sydostasien. Fri entré för medlem, övriga 50 kr.
Hjärupssalen, Hjärupslundsskolan.
Arr. Hjärups Byalag.

Don G – en thrilleropera i kammarformat

Söndag 4 oktober kl. 19
Turnéföreställning från Malmö Opera.
Medlem 200 kr, övriga 250 kr, ungdomar 50 kr. Förbokning via G. Nilsson,
0704-71 65 65 eller G. Lindén 070864 02 44.
Hagalidskolan, Staffanstorp.
Arr. Staffanstorps Teaterförening och Kultur &
Fritid.

Författarkväll: Kristina Sandberg
Tisdag 6 oktober kl. 19.15
Entré 70 kr, biljettsläpp 19/9 på Hjärups bibliotek, 046-25 15 94.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Fredagkväll i konsthallen:
Swinging Hayriders

Fredag 9 oktober kl. 19
Entré 120 kr, förköp från 11/9 via
konsthallen@staffanstorp.se eller 04625 12 66.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun i
samarbete med Konsthallens Vänner.

Författarkväll: Karin Brunk-Holmqvist

Onsdag 14 oktober kl. 19
Entré 70 kr, biljettsläpp 26/9 på Staffanstorps bibliotek, 046-25 12 65.
Staffanstorps bibliotek.

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun & S:t
Staffans församling.

25 kr från 15/9, bokning 046-25 12 65.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun &
Musik i Syd.

Staffan Björklunds Teater Tre på
ett strå (från 3 år)

Lördag 3 oktober kl. 11
25 kr, biljettsläpp 19/9, bokning 04625 12 65.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Staffanstorps Teaterförening.

Kevin Benn: Nasse hittar en stol
(för barn 2-5 år)

Lördag 3 oktober kl. 13.30
25 kr, biljettsläpp 19/9, bokning 04625 15 94.
Hjärups bibliotek.
Arr. Staffanstorps Teaterförening.

Minnen från Staffanstorps skolor
och skolbyggnader

Torsdag 15 oktober kl. 14
Cecilia Cavallin.
Medelpunkten, Pilegården.

Arr. Staffanstorps Hembygdsförening.

Offentlig visning av Helmtrud
Nyströms utställning

Söndag 18 oktober kl. 14
Staffanstorps konsthall.

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Jazzcafé med Alf Evergreen Band
Söndag 18 oktober kl. 17
Entré 100 kr, förköp från 21/9 på
konsthallen@staffanstorp.se eller 04625 12 66.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Kultur & Fritid i samarbete med SPF Club
230.

Jazzkonsert med Lund Big Band

Onsdag 21 oktober kl. 19
Fri entré för medlem, övriga 50 kr.
Hjärupssalen, Hjärupslundsskolan.
Arr. Hjärups Byalag.

Trivselkväll: Kent Borgström
Torsdag 22 oktober kl. 18
Biljett 120 kr (inkl. mat och dryck).
Föranmälan senast 20/10 till 046-25
12 99.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Kulturnatten i Staffanstorp
Fredag 23 oktober
Spännande aktiviteter och arrangemang på olika platser. Håll utkik efter
programmet som kommer i höst.
Arr. Lions Club Staffanstorp i samarbete med
Staffanstorps kommun med flera.

För barn
Anna Cederquist: Babygung (0-3 år)
Torsdag 17 september kl. 15
Gratisbiljett från 3/9 på 046-25 12 65.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Frida Höfling och Emma Swensson: I tid och otid – en musikalisk
berättelse om tid (3-5 år)

Fredag 25 september kl. 9.30 och
10.30

Pomperipossa med Teater Trassel
(för barn 2-5 år)

Fredag 9 oktober kl. 9.30
25 kr, biljettsläpp 25/9, bokning 04625 15 94.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

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

Öppning Bästa Biennalen
Lördag 17 oktober kl. 14
Se sidan 2.
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Sagofén Isadora: Space! (1,5-3 år)
Onsdag 21 oktober kl. 15.30
25 kr, biljettsläpp 8/10, bokning 04625 15 94.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Sagofén Isadora: Babyspace (0-11
mån)

Torsdag 22 oktober kl. 15
Gratisbiljettsläpp 8/10, bokning 04625 12 65.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. 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)

Viktor Rosdahl: Måleri
23 augusti-4 oktober
Arr. Kultur- och Fritid Staffanstorps kommun.

Helmtrud Nyström: Måleri
11 oktober-29 november
Vernissage 11 oktober kl. 13-16.
Arr. Kultur- och Fritid Staffanstorps kommun.

