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Det har varit en historisk vecka på nybyggda
Uppåkraskolan i Hjärup
3

Fyra spår i Hjärup närmar sig
Hösten 2017 inleds den stora utbyggnad som
2
planerats i många år

Möt besökshunden Signe
Pilegårdens nya medarbetare heter Signe, är
6
besökshund och får sin lön i köttbullar
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Projektet ”Vi har plats”
Ytterligare ett 70-tal nyanlända väntar på
5
bostad i Staffanstorp
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Utbyggnaden till fyra spår närmar sig
Christian
Sonesson
Kommunstyrelsens
ordförande

I snart tio år har Staffanstorps
kommun systematiskt arbetat
med att öka energieffektiviseringen i kommunen. Genom
att minska energianvändningen kan vi bidra till att utsläppen av koldioxid minskar, vilket ju är den växthusgas som
i störst utsträckning bidrar till
växthuseffekten.
Kommunens främsta miljöpåverkan är uppvärmning och
kylning av våra fastigheter,
det vill säga skolor, förskolor,
badhus, bibliotek med mera.
Målet har varit att maximera
nyttan av varje använd kilowattimme i våra fastigheter.
Under perioden 2007-2013
minskade energiförbrukningen
(mätt som kWh/m2) med
drygt 20 procent i våra fastigheter, en stor vinst för miljön.
I en nyligen publicerad rapport från Near4you (ett samarbete mellan fyra bolag i
installations- och klimatsystemsbranschen) rankas vi som
den kommun i landet som har
sjunde lägst energiförbrukning
per invånare när det gäller
energianvändning i fastigheter.
I snitt låg energiförbrukningen
i svenska fastigheter på 13,3
megawattimmar/person. I
Staffanstorp var motsvarande
siffra 7,5 MWh. Staffanstorp
hade dessutom minskat förbrukningen med 31 procent
per invånare den senaste tioårsperioden.
Staffanstorps (samtliga invånares) energieffektivisering
motsvarar mer än 5 000 ton
koldioxidutsläpp årligen i
minskade utsläpp.

Utbyggnaden av järnvägen till
fyra spår mellan Arlöv och Lund
närmar sig nu med stora steg.
Planerna tar alltmer detaljerad
form.
Hösten 2017 inleds den stora
utbyggnad som planerats i
många år och som kostar staten
fem miljarder kronor. Den preliminära tidplanen är satt. Upphandling av totalentreprenör
pågår och ska vara klar i vår.
– Totalentreprenören tar ansvar
för i vilken ordning arbetet ska
ske. Entreprenörerna har i regel
de bästa lösningarna och därför
är tidplanen än så länge preliminär, säger Eva Oskarsson som
är kommunikationsansvarig på
Trafikverket.
De som vill följa hela utbyggnadsarbetet kan göra detta på
Trafikverkets webbplats.
– Man behöver bara kunna den
korta webbadressen trafikverket.se/lund-arlov, säger Eva. Där
publiceras löpande alla nyheter
och så fort vi i höst startat vårt
nyhetsbrev kan man även gå in
där och anmäla sig för en prenumeration.
Stort intresse
Nyligen har Trafikverket genomfört en rad informationsträffar för de boende i de berörda områdena med promenader
längs järnvägen. Intresset har
varit stort.
– Vi fick många frågor om den
provisoriska stationen och vilka
passager som kommer att finnas
för cyklister och gående, säger
projektledare Kerstin Jensen på
Staffanstorps kommun.
– Den tillfälliga stationen ska
inte upplevas som provisorisk,
det blir nybyggda säkra plattformar, så många cykelställ som
behövs, och handikapparkering.
Det kommer att finnas cykel-

överfarter från både östra och
västra Hjärup vid Botildas väg
som blir ett viktigt nav under
ombyggnadstiden.
– I övrigt handlade frågorna
mest om tidplanen och vilka
störningar man kan vänta sig.
Det är ju en lång byggtid, säger
Eva Oskarsson.
– Trafikverket har under lång tid
gjort attitydmätningar som visar
att nästan alla är positivt inställda till utbyggnaden. Alla är
vi ju på något vis drabbade av
de många tågförseningar vi haft
längs stambanan på senare år.
Ett gigantiskt arbete
Det är ett gigantiskt projekt
som inom kort sätts igång av
Trafikverket. Sträckan från
Malmö till Arlöv är redan utbyggd till fyra spår. Nu är det
dags för de elva kilometerna
från Arlöv till Lund. I korthet
är det följande som ska ske,
från Arlöv till Lund:
E6 och E20: en helt ny järnvägsbro för fyra spår byggs över
motorvägen.
Efter Kronetorpsvägen i Arlöv
ska järnvägen grävas ner i ett
gigantiskt ”dike” för att förbi
Åkarp passera sex meter och i
Hjärup fyra meter ner i marken.
Lommavägen i Hjärup stängs av
2018 och öppnar igen 2021.
Tillfällig pågatågstation
Mellan 2019 och 2021 får Hjärup en tillfällig pågatågsstation
strax söder om den nuvarande,
vid Botildas väg.
Tågen ska gå på provisoriska
spår på östra sidan av järnvägen
och bullerskydd sätts upp mellan spåren och bostäderna.
Förbi Hjärups station ska tågen
passera fyra meter under marknivå.
Fyra meter över marknivå planeras en 28 meter bred stations-

bro som ska knyta samman hela
Hjärup, inklusive Jakriborg och
nya Västerstad. Över bron ska
både bilar, cyklar och gående
samsas.
– Bilvägen svänger 90 grader
in och 90 grader ut, så det blir
låga hastigheter över bron,
säger Kerstin Jensen. Från bron
ska även finnas nedgångar och
hissar till perrongerna.
– Det nya stationsområdet blir
mycket fint och smyckat med
till exempel smågatsten, granithällar och även en liten stationspark, berättar Kerstin Jenssen.
Från Hjärup fortsätter järnvägen med dess fyra spår förbi
Vragerupsvägen där en ny bilöverfart byggs över spåren, för
att sakta åter nå marknivå strax
före väg 108 där en ny järnvägsbro ska byggas.
En ny pågatågsstation byggs på
Klostergården i Lund.
Vid Högevalls idrottshall ska de
fyra spåren övergå i två, just där
järnvägen svänger i en kraftig
gir in mot Lund C.
Invigdes för 160 år sedan
År 2023 ska hela utbyggnaden
vara klar. Då är det tänkt att
snabbtågen till Stockholm, Göteborg och Köpenhamn ska gå
i spåren i mitten utan att fördröjas av långsammare tåg som
pågatåg och godståg som ska gå
i ytterspåren.
Järnvägen mellan Malmö och
Lund invigdes 1856 och byggdes §ut med två spår 1901.
Utredningar och diskussioner
om fyra spår mellan Arlöv och
Lund har pågått i många år
och från början var det tänkt
att järnvägen skulle byggas ut i
markplan, men detta motsatte
sig både Burlövs och Staffanstorps kommuner av bullerskäl.
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En verkligt historisk invigning!
Det har varit en historisk vecka
på nya Uppåkraskolan i Hjärup
som fick en ståtlig invigning som
pågick fyra dagar.
Allt kulminerade på lördagen
den 24 september när kommunstyrelsens ordförande Christian
Sonesson klippte bandet inför
tusentals besökande, samtidigt
som det bjöds på konsert, kändisbesök och massor av spännande aktiviteter. Men redan
tidigare i veckan fick eleverna
en historielektion av professor Dick Harrison som även
sparkade igång det allra första
historiska Uppåkraloppet.
Unik sammanlänkning
På höjden intill Uppåkra kyrka,
bara några hundra meter österut, vajar de stolta flaggorna på
Uppåkra arkeologiska center
(UAC). Skolbarnen och lärarna
på Uppåkraskolan ska få sitta
på första parkett när det gäller all utveckling som sker på
Uppåkra. Den nya skolan länkas samman med den historiska
platsen på ett helt unikt sätt.
– Det har nog aldrig hänt att
barn fått en så stor roll i utvecklingen av ett historiskt besöksmål som eleverna på Uppåkraskolan, säger historieprofessor
Dick Harrison.
De 280 eleverna bjöds därför på
en fascinerande historielektion
häromdagen i idrottshallen i
den nya skolan:
– Ni har alla läst om Birka som
ligger nära Stockholm. Där levde människor under 175 år och
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Under invigningen presenterades en tidskapsel som barnen gjort med saker från
vår tid. Kapseln ska sedan gömmas undan till framtiden på hemlig plats.

platsen är sju hektar stor, ungefär
som ett par stora fotbollsplaner.
– Fyndplatsen Uppåkra är mycket
större, cirka 40-50 hektar stor.
Här levde folk i 1000 år och
hittills har bara ett par promille
grävts ut. Vi har alltså 1000 års
mänskliga historiska erfarenheter
på hemmaplan i Hjärup, berättade professor Harrison.
– Här har vi Nordens äldsta
stad på andra sidan motorvägen.
Forskarna har räknat fel på 1200
år när de pratat om när städerna
kom till Norden.
– Här har vi hittat ett stort hus
i två våningar med bjälkar, med
fynd efter offer av både djur och
människor. Huset har av allt att
döma varit ett tempel. Forskarna
visste inte tidigare att man hade
tempel på den här tiden och detta
betyder att vi måste skriva om
vår historia tack vare Uppåkra.
– Detta är ingen liten marginalgrej i vår historia och hade Upp-

åkra legat närmare Stockholm
hade det varit superkänt idag!
Barnen på parkett
– När vi har utgrävningar blir
barnen på Uppåkraskolan de
första som får veta vad vi
hittat, berättar Karin Nilsson
som är verkställande ledamot i
UAC.
– Det handlar inte så mycket
om fynden utan mer om helheten för att barn ska förstå.
Hur pratade vikingarna? Hur
luktade det på Uppåkra en
gång i tiden?
– Det är viktigt att inte låsa
in sig i fack i början av ett
sånt här projekt, utan alla ska
känna sig som en del i processen, och sen tar vi det steg för
steg, med forskarna, barnen
och lärarna.
– Det första projektet är att
skolbarnen ska få göra en
utställning till Uppåkra inför
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nästa år, säger Karin Nilsson.
Inget är spikat än men i mitt
huvud ska det vara en skapande
process, det finns ingen färdig
mall utan vi kopplar in Malmö
Högskola med forskningskompetens som tillsammans med
lärare och skolbarn och vårt
vetenskapliga råd tillsammans
ska forma den första barnutställningen på Uppåkra.
Byggd på rekordtid
Nya Uppåkraskolan har byggts
på rekordtiden två år och har
i höst tagit emot 280 elever i
klasserna F-6. Men skolan är
förberedd för utveckling och ett
framtida högstadium och har
totalt plats för hela 520 elever.
Den nya skolan kan användas
mer än bara på skoltid. Dess
lokaler kan även hyras av föreningslivet, för konserter och
andra event och ändamål.
Fyra dagar
Festligheterna pågick i fyra
dagar. Det var studiebesök av
skolledare, politiker och tjänstemän från hela Skåne, besök
av näringslivet, paneldebatt om
den snabba byggprocessen och
naturligtvis även barnens egen
VIP-kväll med röda mattan,
disko och TV-spel.
– Det har varit jätteroligt
och otroligt positivt, vi fick
så mycket energi. Det var ett
väldigt trevligt program, allting
har funkat och vi känner oss
så stolta över både invigningen
och skolan, säger rektor Ulrika
Narling.
Foto: Mats Schöld

Fotbollsstjärnorna Marta och Lotta
Schelin från FC Rosengård gästade
invigningen av Uppåkraskolan.

Tänk att få ha en riktig professor i historia! Dick
Harrison höll ”läxförhör” efter att ha invigt
världshistoriens första Uppåkralopp där barn i
årskurs tre fick springa en fem kilometers slinga
snitslad med faktaskyltar kopplat till den historiska platsen.

Härmed är Uppåkraskolan invigd! Här klipper
kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (i mitten) bandet assisterad av representanter för byggföretag och fastighetsbolag.

Foto: Mats Schöld
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Kungörelser
Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i
Rådhuset, sammanträdeslokal
Bjällerup, måndagen den 17
oktober 2016, kl. 18.
Vid sammanträdet kommer
bland annat delårsrapporten
för Staffanstorps kommun att
behandlas.
Fullständig dagordning finns
på kommunens anslagstavla
och staffanstorp.se. Handlingar till sammanträdet kan
hämtas på Medborgarkontoret i Rådhuset.
Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt
på staffanstorp.se eller i medborgarcafeét i Rådhuset.
Yvonne Nilsson (C)
Ordförande
Foto: Marie Schyllert

Lämna trädgårdsavfall i Hjärup
Lördagerna 10 oktober samt
24 oktober är det åter dags
för möjligheten att lämna
trädgårdsavfall i Hjärup. Det
ställs upp containrar på parkeringen i hörnet SlättvägenFäladsvägen. Platsen kommer
att vara bemannad under
öppettiden kl. 9-15.
Foto: Sysav

Poke Party och italienska schlagers
– Namnet fest ger en gladare ingång, jag gillar fest mer än natt,
säger Stefan Svensson som tar
över ansvaret för Kulturnatten
som fyller 21 år och samtidigt
byter namn till Kulturfesten.
Den 21 oktober går Kulturfesten av stapeln och det utlovas
flera nyheter.
– Jag vill förädla konceptet som
Lions byggt upp, men det krävs
också viss förnyelse. Det är ett av
skälen till att jag döper om den.
Ett av de nya inslagen är ett
Pokemonparty. Staffanstorp får
under Kulturfesten besök av
många nya Pokémontyper av
alla karaktärer.
– Jag har anlitat DJ David
Szmak, en av de drivande bakom publiksuccén Poke Party i
Folkets Park i Malmö. Han ska
hålla i ett Poke Party under Kulturfesten och han tar med sig ett
stort antal Pokémon GO-figurer
som alla våra besökare kan vara
med och jaga, berättar Stefan.
En annan nyhet är att det blir
italienskt tema på Medelpunkten med ljuvliga italienska
smaker från Medelhavet och på
scenen ett liveband som spelar
gamla italienska schlagers.
Mix av gammalt och nytt
Tanken är att det ska bli mer
liv och fest på gator och torg.
Torget blir Kulturfestens hjärta
och ska bada i ljus. Här reses
två stora tält som Staffanstorps
kommun och Företagsgruppen
gemensamt skaffat in. Staffanstorps Handbollsförening monterar upp dem.

– Här blir det bland annat utställning med konsthantverkare,
möten och mingel.
En kulturfest bygger på många
medverkande så att centrum
verkligen kan blossa upp i ett
vackert kulturfyrverki och det är
många delaktiga som möjliggör
arrangemanget. Det blir en fullmatad kulturfest där bland annat musikskolan bjuder på målning till musik, instrumentloppis
och sambatåg. På biblioteket
blir det cirkus och bokloppis.
I konsthallen sker utdelning av
kulturpris och kulturstipendium.
Det blir både utställningar och
arkeologisk grävning i rådhuset.
På S:t Staffan blir det internationell matfest i integrationens
tecken, konstutställning på Gästis, skånska visor på Folkets hus
och gospel i Betaniakyrkan. Det

blir även veteranbilstävling och
en hel del affärer och företag i
centrum har öppet.
Över generationsgränserna
Lions Club Staffanstorp har
genom åren gjort en jätteinsats
och genomfört 20 kulturnätter. I
vintras frågade de Stefan på tidningen Spegeln om han kunde
tänka sig att ta över ansvaret
för arrangemanget.
– Det är ett trevligt arrangemang
på en årstid när det brukar vara
mörkt och tråkigt, så det vore
hemskt om det bara försvann.
– Jag brinner för kultur och
vill gärna vara med och skapa
glädje, fylla Staffanstorp med liv
och locka ut folk över generationsgränserna. Nästa år hoppas
jag kunna bygga ut Kulturfesten
till hela helgen, säger Stefan.

LRF:s pris till tjänsteman
Hydrogeolog Marie-Louise
Folkesson, klimatstrateg och
vattensamordnare på Staffanstorps kommun, har fått årets
LRF-pris för sina insatser inom
vattenfrågor i kommunen.
Farligt avfall-bilen till Staffanstorp
Farligt avfall-bilen kommer
tisdag 18 oktober mellan
kl. 17.30-18 att finnas vid
återvinningsstationen vid
Malmövägen/Domsagovägen.
Hämtningen sker i samarbete
mellan Staffanstorps kommun
och Sysav.

Pristagaren offentliggjordes av
Ingrid Jönsson, LRF Staffanstorp, vid Skördefesten i Balders
Hage och motiveringen lyder:
”Pristagaren har på ett föredömligt sätt synliggjort kommunens lantbruk i rådhuset samt
varit till stor hjälp för lantbruket kring vattenfrågor vid ett
flertal tillfällen.”

– Detta är bland det finaste jag
nånsin har fått, säger en mycket
glad Marie-Louise Folkesson.
Egentligen fick jag priset för
något självklart, nämligen att vi
alla ska ha ett samarbete. Jag är
anställd för medborgarnas skull
för att bidra till att vi ska få ett
robust samhälle som ska klara
klimatförändringar. Då är det
alldeles tvunget att alla är med
på båten. Det upplever jag som
ganska självklart.
Detta var femte året som LRF
i Staffanstorp delar ut sitt pris.
Tidigare pristagare är Hvilan
Utbildning AB, Richard Lars-

son på Per Larssons Traktormuseum, miljöinspektör Jenny
Hugert, Staffanstorps kommun,
samt förre chefen för Business
Port Staffanstorp Claes Nilsson.

staffanstorp.se

– De flesta som hör av sig vill veta mera!
Staffanstorps kommun söker just
nu bostäder till de nya invånare
som kommunen ska ta emot i år.
Samtidigt söks också vänfamiljer
som vill göra ankomsten lättare
för de nyanlända.
”Vi har plats” är budskapet på
ett flygblad som nyligen sänts ut
till alla hushåll i Staffanstorps
kommun. Målet är att hitta
boendelösningar för de nyanlända. Förfrågan har tagits emot
positivt av de allra flesta.
– Jag fick 25 telefonsamtal på
bara ett par dagar direkt när
flygbladet gått ut till hushållen.
De allra flesta var nyfikna och
ville veta mera och alla utom
ett par stycken var positiva,
berättar Tyler Gniewotta som
tillsammans med Karin Magnusson nyligen anställts som
nya integrationssamordnare av
Staffanstorps kommun för att ta
hand om det praktiska arbetet
med mottagandet av nyanlända.
– Vi jobbar på flera sätt. En
av våra uppgifter är att hjälpa
till att leta upp bostäder och
matcha dem mot de nyanlända
personer som anvisats till kommunen.
Uppehållstillstånd
Det är regeringen som har bestämt att Staffanstorps kommun
ska ta emot 99 nyanlända med
uppehållstillstånd under 2016.
Anvisningarna utförs av Arbetsförmedlingen månad för månad. Migrationsverket ordnar
med den praktiska flyttningen.
Ansvaret för mottagandet delas
mellan Arbetsförmedlingen,
kommunerna, landstingen samt
ett antal myndigheter.
De nyanlända är vuxna i åldrarna 18-65 år, ibland med barn.
Fyra familjer har redan anlänt,
varav två bor i Hjärup och två
i Staffanstorp. Även två ensamstående har flyttat in. Boende
har ordnats i villor eller lägenheter, ingen bor än så länge i
hyresrum.
– Ytterligare ett 70-tal väntar på
sin bostad i Staffanstorp. Vi har
en del på gång, men behöver
fler. Vi söker allt från enstaka
rum till lägenheter eller villor
och boendet måste vara ett utrymme där den boende kan låsa
om sig, med tillgång till toalett,
bad och kök samt relativt nära
till kollektivtrafik.
– Vi söker hållbara lösningar

5

Sammanträden
Okt-nov 2016
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut
Kommunfullmäktige
17/10 kl. 18
Kommunfullmäktige är
öppet för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.
Barn- & utbildningsnämnden
18/10 kl. 8.30
Kommunstyrelsen
31/10 kl. 18
Tekniska nämnden
1/11 kl. 18
Barn- & utbildningsnämnden
7/11 kl. 18
Kultur- & fritidsnämnden
8/11 kl. 18

Staffanstorps kommuns två nya integrationssamordnare Tyler Gniewotta och
Karin Magnusson tar hand om mycket av det praktiska arbetet i mottagandet av
våra nya invånare som anvisats till vår kommun.

och vill gärna att hyresvärden
ska vara beredd att skriva kontrakt på minst ett år.
Hjälp till självhjälp
– Vi arbetar med en slags hjälp
till självhjälp. Vi ska se till så
att allt fungerar så smidigt som
möjligt för dem som kommer
hit, med samverkan på många
olika nivåer, inom kommunen,
med föreningar, mellan olika
kommuner, med Migrationsverket, försäkringskassan samt
arbetsförmedlingen.
– Vi hjälper de nyanlända att
kontakta olika myndigheter,
arbetsförmedlingen, svenska för
invandrare, förskola för barnen,
skola, vårdkontakter. Vid behov
går vi in och hjälper till om det
inte funkar och vi tar hjälp av
olika resurser inom kommunen
när det gäller att matcha de nyanlända mot till exempel utbildningar och jobb.
Matchas mot jobb
Tyler och Karin jobbar nära
kommunens arbetsmarknadshandläggare när det gäller att
matcha mot jobbehovet och
samarbetar även med Business
Port Staffanstorp i kontakterna
med näringslivet.
– Flera anställningsformer kan
vara aktuella i starten, till exem-

pel språkpraktik där huvudsyftet inte alltid är att det måste
leda till ett jobb på just den
arbetsplatsen, utan de får chans
att utveckla sina kunskaper i
svenska i en arbetsmiljö.
– En del arbetsgivare har även
uttryckt att det kan vara svårt
att rekrytera rätt kompetenser
i kommunen så vi hoppas att
det här kan vara en ”win-win”
för alla parter, säger Karin och
Tyler.
Tanken är att de nyanlända
inom två år ska ha hunnit
orientera sig på den svenska
arbetsmarknaden och ha skaffat
tillräckligt stora erfarenheter för
att komma in i arbetslivet och
samhället i övrigt.
Söker fler vänfamiljer
En annan viktig uppgift är att
hitta vänfamiljer till de nyanlända. Genom initiativet
”vänperson/-familj” matchas
etablerade och nyanlända kommuninvånare mot varandra i
syfte att öka samhörigheten och
skapa nya sociala kontakter.
– Alla som flyttar in får frågan
om om de vill matchas med vänfamiljer och hittills har alla tackat ja. Vi behöver definitivt fler
som kan tänka sig att matchas
mot nyanlända. Det kan vara
en spännande möjlighet att lära

Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
9/11 kl. 18
Socialnämnden
9/11 kl. 18
sig mer om varandras kulturer
och ger den nyanlände chans
att träna sin svenska. Detta är
verkligen informellt, det finns
inga regler om att man ska träffas si och så många gånger, säger
Karin och Tyler.
– Kommunen engagerar sig i
matchningen och vi kan även
boka tolk första tillfället om
det behövs, annars är det helt
upp till bägge parter hur deras
kontakter ska se ut.
Till sin hjälp har Karin och
Tyler även en styrgrupp med
Svenska kyrkan i Staffanstorp,
Röda korset, Rädda barnen
samt Lions Vikingen. Även Hjärups byalag, Staffanstorps bowlingklubb och Skåneidrotten har
engagerat sig i mottagandet.
Mer information
Är du intresserad av att hyra ut
en bostad eller del i bostad eller
vill du bli vänfamilj för nyanlända?
På staffanstorp.se/viharplats
kan du läsa mer.
Du kan även kontakta integrationssamordnarna Karin Magnusson 046-287 17 62 eller
Tyler Gniewotta 046-25 11 78
så berättar de mer.
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Besökshunden Signe skapar trygghet på Pilegården
Får vi presentera Pilegårdens nya
medarbetare. Hon heter Signe,
är besökshund och får sin lön i
köttbullar.
– Hon är perfekt som besökshund. Hon är så lugn och cool
och hon har en bra av och
påknapp.
Signe är en 17 månaders shetland sheepdog. Hennes matte
Maria Persson är undersköterska på växel- och korttidsboendet på Pilegården sedan 2,5 år.
– Jag skaffade henne för att
hon skulle bli min agilityhund,
men eftersom jag jobbar med
demenssjuka så frågade jag
demenssjuksköterska Susanne
Bresby om inte Signe kunde få
bli vår besökshund och ibland
vara med mig på jobbet.
Forskning visar att ett hundteam inom demensvården ofta
har en lugnande effekt på patienterna. Livskvaliteten och
välmåendet ökar. Hundteamet
blir ett stöd och ett sällskap,
ger motivation, uppmuntran
och aktivitet, väcker positiva
minnen och skapar glädje. Rent
medicinskt har det konstaterats
att besökshunden kan sänkablodtrycket och även minskar
smärta och stress hos patienten.
Perfekt för jobbet
Signe fick göra ett lämplighetstest innan hon antogs till utbildningen vid Svenska Terapi-

eller bara sitta still på en stol
intill patienten och bli klappad,
hon kan leka och trixa med
leksaker, sitta vackert och räcka
vacker tass. Hon tycker om att
bli klappad, hon har lärt sig
att hälsa fint på de boende och
hon är alltid försiktig. Hon är
faktiskt perfekt för detta jobbet,
säger Maria.

Besökshunden Signe ökar livskvaliteten för patienterna på Pilegården.

hundskolan. Hon har i sommar
genomgått både miljöträning
och passivitetsträning och är nu
diplomerad som besökshund
med specialitet att få demens-

sjuka att må bättre i vardagen.
Staffanstorps kommun har
bidragit ekonomiskt till utbildningen.
– Hon kan ligga stilla i soffan

Guldstund i vardagen
– Jag ser hur glada de boende
blir när hon kommer hit. Jag vet
själv att jag skulle bli jätteglad
om en hund kommer och hälsar på när jag blir gammal. Det
piggar upp, blir en guldstund i
vardagen. Jag ser boende och
patienter här som aldrig pratar, men de kan plötsligt börja
sträcka sig efter Signe.
– Hon är med ett par dar i
veckan när det passar verksamheten, ofta på kvällarna. Kanske
kommer hon även att få göra
hembesök tillsammans med mig
inom kommunen. Det är mysigt
för våra patienter att få sitta
och klappa henne eller promenera med henne. Hon blir även
ett samtalsämne. Många har
haft hund tidigare och gamla
goda minnen kommer tillbaka,
säger Maria Persson.

Stärkt skydd för personuppgifter i kommunen
En ny dataskyddsförordning som
träder i kraft i maj 2018 stärker
medborgarnas skydd vid behandling av personuppgifter i alla
länder inom hela EU.
– Vi har redan börjat arbeta
med att förbereda för den nya
dataskyddsförordningen inom
Staffanstorps kommun. Den
kommer att påverka arbetsrutinerna för många kommunanställda, säger kvalitetsutvecklare
Hillevi Ventura.
– Den enskildes rättigheter
stärks i den nya lagen som
innebär att alla personuppgifter
behandlas på ett säkrare sätt i
hela EU. I korthet innebär den
nya dataskyddsförordningen
att den enskildes möjlighet till

insyn stärks, det blir enklare att
göra invändningar och lättare
att bli struken ur vissa myndighetsregister. Överföringar av
personuppgifter mellan olika
EU-länder förenklas när rutinerna och reglerna blir mer lika.
Nya rutiner
Hillevi Ventura har utsetts
till personuppgiftsombud och
dataskyddsombud i kommunen
i samband med att den nya förordningen införs.
– Många arbetsrutiner ute i
verksamheterna måste förändras och utbildningen blir omfattande, säger hon.
– Alla personuppgiftsansvariga och berörd personal inom
kommunen ska utbildas på sina

nivåer, men framför allt ska
verksamheterna skapa nya rutiner för sin hantering av personuppgifter. Här kommer jag att
vara ett stöd.
Vissa nationella undantag
Den gamla personskyddslagen (PUL) tillkom 1998 för att
skydda människor mot att deras
integritet kränks när personuppgifter behandlas. Inom EU
tillämpas idag flera varierande
lagstiftningar på området. EU
vill därför skapa en enhetlig
skyddsreform för personskyddet inom hela unionen. Så här
kommenterar justitieminister
Morgan Johansson den nya
reformen:
– Vi har lyckats försvara vik-

tiga svenska intressen i förhandlingarna om den nya
EU-regleringen, exempelvis vår
grundlagsreglering om offentlighetsprincipen och yttrandefriheten. Det är nu viktigt att den
svenska lagstiftningen anpassas
för den personliga integriteten
samt näringslivets och myndigheters behov av att kunna
behandla personuppgifter.
Innan dataskyddsförordningen
genomförs i sin helhet 2018
kan varje land komplettera
med vissa nationella regler och
undantag kopplade till den egna
lagstiftningen. En statlig utredning tittar just nu närmare på
detta.

staffanstorp.se
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Höstlovskul
Här är programmet, här hittar du
allt skojigt som alla våra barn
och unga i alla åldrar kan göra
under höstlovsveckan!
Lördag 29/10
Gratis inträde på Bråhögsbadet
Kl. 19-22.30 för årskurs 6 till
och med 18 år.
Arr: Fritid, Staffanstorps kommun.
Måndag 31/10
Följ med till Vellingeblomman
Kl. 12.30-16.30. Anmäl dig på
Skåningen/Fritid Hjärup. Begränsat antal platser.
Arr: Fritid, Staffanstorps kommun.

Film och popcorn – mys i höstmörkret med en bra film
Kl. 13 på Hjärups bibliotek.
Från 7 år. Ingen föranmälan.
Fråga bibliotekets personal vilken film som visas!
Arr: Biblioteken, Staffanstorps
kommun.
Måndag 31/10 till tisdag 1/11
LAN på Skåningen
Kl. 14-10 för årskurs 6 till och
med 18 år. Anmälningsblankett
hämtas på Skåningen/Fritid
Hjärup. Kontakt: 0709-351126.
Arr: Fritid, Staffanstorps kommun.

Lyssna på ruskiga spökhistorier... om du vågar!
Kl. 14 från 6 år.
Kl. 14.30 från 10 år.
Ingen föranmälan. Staffanstorps
bibliotek.
Arr: Fritid, Staffanstorps kommun.

Här följer det veckoprogram
som arrangeras av Staffanstorps kommun i samarbete med
Region Skåne, Nationell samverkan för psykisk hälsa samt
Hjärnkoll Skåne.
11 oktober
Välkommen att besöka Staffanstorp kommuns öppna verksamhet för psykisk hälsa. Kom
och träffa personligt ombud kl.
11-12, arbetsterapeut kl. 11-12
och boendestöd kl. 11-14. Vi
bjuder på fika. Citypunkten,
Torget 5, Staffanstorp.
Teaterförställning ”LAIF”, en
föreställning om livet med
Kreativa Akademin. Kreativa
Akademin använder sig av
teater som arbetsmetod. Syftet
är att få deltagarna att komma
närmare ett arbetsliv, sig själva
och att omgivande samhälle
ska få en större förståelse för
hur det är att vara utanför. Kl.
16.30. Bibliotekets Hörsal, Blekingevägen 1, Staffanstorp.

Utflykt till Vattenhallen
Samling på Skåningen kl. 12.
Anmäl dig på Skåningen/Fritid
Hjärup. Begränsat antal platser.
Arr: Fritid, Staffanstorps kommun.
Onsdag 2/11
Halloweenpyssel på Skåningen
& Fritid Hjärup
Kl. 14-21.
Arr: Fritid, Staffanstorps kommun.

Vecka för psykisk hälsa
Skåneveckan för psykisk hälsa är
en vecka för ökad kunskap och
samtal kring ämnet. I hela Skåne
arrangeras seminarier, kulturarrangemang och mötesplatser.

Tisdag 1/11
Mangaworkshop
Lär dig rita manga av ett riktigt
proffs! Elise Rosberg, erfaren
mangatecknare och lärare på
Malmö Kulturskolas mangateckningskurs, lär dig att göra
din egen mangafigur.
Kl. 13-15 på Staffanstorps
bibliotek. Från 9 år. Begränsat
antal platser. Föranmälan.
Arr: Biblioteken, Staffanstorps
kommun.

12 oktober
Föredrag ”Jag, min familj och
vårt liv, helt enkelt”. Hjärnkolls
ambassadör och bloggare Lisa
Aronsson Höglund besöker oss
och berättar om sitt liv med
ADHD, Tourettes och autistiska
drag. Kl. 16.30. Medelpunkten,
Pilegården, Torget 7, Staffanstorp.
13 oktober
Välkomen att besöka Staffanstorp kommun öppna verksamhet för psykisk hälsa. Representant från boendestöd,
biståndshandläggare och arbetsterapeut finns på plats för information och frågor. Vi bjuder
på fika. Kl. 13-15. Citypunkten,
Torget 5, Staffanstorp.
”Sveriges vanligaste psykfall”.
Malin Jensen, konsult i arbetspsykologi samt attitydambassadör för Hjärnkoll, föreläser
utifrån egen erfarenhet av
depression och attityder till
psykisk ohälsa i samhället. Kl.
16.30. Medelpunkten, Pilegården, Torget 7, Staffanstorp.

Mangaworkshop
Lär dig rita manga av ett riktigt
proffs! Elise Rosberg, erfaren
mangatecknare och lärare på
Malmö Kulturskolas mangateckningskurs, lär dig att göra
din egen mangafigur.
Kl. 13-15 på Hjärups bibliotek.
Från 9 år. Begränsat antal platser. Föranmälan.
Arr: Biblioteken, Staffanstorps
kommun.
Robotprogrammering
Kom och prova på programmering i Kojo, Arduino, LegoMindstorms & Makey Makey
med Vattenhallens ExperimentExpress.
Kl. 10-12 samt 13-15 på
Staffanstorps bibliotek. Från 7
år. Begränsat antal platser. Föranmälan. Datorer finns på plats.
Arr: Biblioteken, Staffanstorps
kommun.

Torsdag 3/11
Bakning på Skåningen & Fritid
Hjärup
Kl. 13-19.
Arr: Fritid, Staffanstorps kommun.
Pärlplatteverkstad
Gör pärlplattor med oss! Du
kan även testa att göra 3D- och
Minecraftpärlplattor.
Kl 13 på Hjärups bibliotek.
Ingen föranmälan. Från 7 år.
Arr: Biblioteken, Staffanstorps
kommun.
Film och popcorn – mys i höstmörkret med en bra film
Kl. 15 på Staffanstorps bibliotek. Från 7 år. Ingen föranmälan. Fråga bibliotekets personal
vilken film som visas!
Arr: Biblioteken, Staffanstorps
kommun.

Fredag 4/11
Spökrunda i Sockerbruksparken
Kl. 19. Alla som vill gå spökrundan samlas på parkeringen
utanför Järnvägskrogen (fd
MI&NI).
Arr: Fritid, Staffanstorps kommun.
Hela veckan
Pärla in biblioteket!
Hela höstlovsveckan på Hjärups
bibliotek. Alla åldrar. Hjälp oss
klä in vår pelare i biblioteket
med pärlplattor! Alla som gör
en pärlplatta till biblioteket är
med och tävlar om biobiljetter
och andra priser.
Bråhögsbadets öppettider
Måndag 31/10 stängt
Tisdag 1/11 kl. 9-20.30
Onsdag 2/11 kl. 9-20
Torsdag 3/11 kl. 9-16.30 samt
kl. 19-20.30
Fredag 4/11 kl. 9.19
Lördag 5/11 stängt
Söndag 6 /11 kl. 10.30-15.30
Morgonsim kl. 6.30-8 tisdagfredag.
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Evenemang
Kulturkalendern
Oktober-november 2016
Vernissage: Annika Bryngelson –
slow motion

Söndag 9 oktober kl. 13-16
Kl. 13.10 Magnus Lunderquist, vice
ordf. i kultur och fritidsnämnden hälsar välkommen. Utställningen pågår
9/10–27/11.
Konsthallen.
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Höstvandring i Hjärups omgivningar med Lise-Lotte Martins

Söndag 9 oktober kl. 11
Samling vid Församlingsgården.
Varma oömma kläder, matsäck och
eventuell kikare.
Arr: Hjärups byalag.

Högmässa: Tacksägelsedagen

Söndag 9 oktober kl. 11
KEB-kören.
Kyrkheddinge kyrka.
Arr: St Staffans församling.

Tala film – tala liv

Söndag 9 oktober kl. 16.30
På väg med miss Daisy. Vi ser filmen
tillsammans och pratar sedan i mindre
grupper om livet och de tankar och
känslor som filmen väckte. Samtalet
förs utifrån en känsla, en person och
en scen som var och en fastnat för.
Församlingsgården.
Arr: St Staffans församling.

Magiska ögonblick i markerna

Måndag 10 oktober kl. 19
Brutus Östling en av världens bästa
fågelfotografer tar oss med på en storslagen fotografisk resa jorden runt.
Hörsalen biblioteket.
Arr: Naturskyddsföreningen Staffanstorp i samarbete med Studiefrämjandet

Musik: Humlorna från Veberöd

Måndag 10 oktober kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.

Service/hjälp med hörapparater
Torsdag 13 oktober kl. 15-16
Försäljning av batteri och tillbehör.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr: Hörseltjänst.

Klädbytardag

Lördag 15 oktober kl. 13-15
Klädinlämning på Hjärups bibliotek
10-14/10 under bemannade öppettider. Plaggen du tröttnat på blir nya
och roliga för någon annan. En enkel
insats för miljön och garderoben!
Hjärups bibliotek.
Arr: Biblioteken i Staffanstorp & Hjärups
byalag.

Klädinsamling

Lördag 15 oktober kl. 11-14
Tillsammans med Stadsmissionen
Skåne samlar vi in varma kläder till
hemlösa, gärna herrskor, jeans och underkläder. Allt tas emot med tacksamhet och enda önskemålet är att det är
helt och rent. Kontakt: Inger Nilsson:
046-274 25 06.
Församlingsgården.
Arr: St Staffans församling.

Jazzcafé med Burlövs Saxband

Söndag 16 oktober kl. 16.30
Swing och storbandsmusik från 30-,
40- och 50-talet. Entré 100 kr, förköp
på biblioteket.
Plats: Konsthallen.
Arr: Kultur & Fritid i samarbete med SPF Seniorerna Club 230.

Spaghettigudstjänst

Tisdag 18 oktober kl. 17
Brågarps kyrka.
Arr: St Staffans församling.

Kulturfesten i Staffanstorp
21 oktober kl. 12-01
Kulturfest i Staffanstorps centrum
med många evenemang för alla åldrar.
Fullständigt program kommer att finnas på spegeln.se samt i Spegeln med
utgivning den 15-16 oktober.

Arr: Medelpunkten

Arr: Klubb Spegeln.

Kriminalvården före och efter
rättegång

Dan Bornemark: Lilla Trams
musikföreställning

Onsdag 12 oktober kl. 19
Georg Kyhlberg berättar. 40 kr för
medlem och 60 kr för icke medlem
(inkl. förtäring). Anmälan senast 9/10
till Britta Palklint 046-25 64 60 eller
Sonja Kempe 046-25 31 57.
Staffanstorps bibliotek, Hörsalen.
Arr: Föreningen Glimtarna.

Reseberättelse från Lofoten med
Gert Kittel

Onsdag 12 oktober kl. 14
Bykrogen, Centrumstigen.
Arr: Medelpunkten Hjärup.

Ekonomiska klubben: Aktiecafé
Torsdag 13 oktober kl. 15
Börsrådet och börsen online, fri diskussion. Kaffeservering med bröd mot
självkostnad.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr: S Cederpil, Aktiespararna.

Söndag 23 oktober kl. 15
Familjeföreställning. Medlemshushåll
fri entré, övriga 50 kr.
Hjärupslundsskolan.
Arr: Hjärups byalag.

Det gröna Staffanstorp nu och i
framtiden

Måndag 24 oktober kl. 15
Teknisk chef Peter Norlander och
parkingenjör Linnea Saarlea.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr: Staffanstorp-Stanstorp Rotaryklubb.

Musikunderhållning: Blandfärs
Tisdag 25 oktober kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr: Medelpunkten.

Våra ungas självkänsla… och din
Onsdag 26 oktober kl. 19
Interaktiv föreläsning av Johanna
Salama FreeZone, fördjupning i ämnet
självkänsla. Medlem fri entré, övriga
50 kr.
Hjärupslundsskolan.
Arr: Hjärups byalag.

Trivselkväll med Kent Borgström
Torsdag 27 oktober kl. 18
Entré 140 kr. Föranmälan senast
25/10.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr: Medelpunkten.

Alice eller konsten att flytta en
mamma

Fredag 28 oktober kl. 19
En varm feelgoodkomedi med underfundig humor, igenkänning och ett uns
av vemod. Medlemmar 150 kr, övriga
200 kr, ungdom: 50 kr.
S:t Staffans församlingsgård.

Medelpunkten, Pilegården.
Arr: S Cederpil, Aktiespararna.

TV-profilen Bertil Svensson kåserar om sina år i TV-världen

Tisdag 8 november 2016 kl. 19
Medlem 40 kr, övriga 60 kr (inkl. förtäring). Anmälan senast 5/112016 till
Mary Fält 0761-02 34 09 eller Anne
Nilsson 0706-44 11 37.
Staffanstorps bibliotek, Hörsalen.
Arr: Föreningen Glimtarna.

Författarkväll: Annelie Jordahl
Tisdag 8 november kl. 19.15
Annelie Jordahl, aktuell med en ny roman Som hundarna i Lafayette Park.
Biljettsläpp 25 /10. 35 gratisbiljetter
till byalagets medlemmar (max två per
hushåll), icke medlemmar 70 kr.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups byalag & Hjärups bibliotek.

Arr: Staffanstorps teaterförening.

För barn

Teater: Anders Granström ger två
föreställningar

Jack och bönstjälken med Banditsagor (3-8 år)

Söndag 30 oktober kl. 17 & kl. 19
Kl. 17 Spökhistorier för barn
Kl. 19 För vuxna: Mördaren på 10
Merrilbone Lane. Medlemmar fri
entré, övriga 50 kr, barn 25 kr.
Hjärupslundsskolan.
Arr: Hjärups byalag.

Andhämtningsmässa
Söndag 30 oktober kl. 18
Lunds Kammarkör.
Nevishögs kyrka.
Arr: St Staffans församling.

Tala film – tala liv

Söndag 6 november kl. 16.30
Film är ännu inte bestämd. Vi ser
filmen tillsammans och pratar sedan i
mindre grupper om livet och de tankar
och känslor som filmen väckte. Samtalet förs utifrån en känsla, en person
och en scen som var och en fastnat för.
Församlingsgården.
Arr: St Staffans församling.

Trygghetspromenad

Måndag 7 november kl. 17.30
Efter promenaden fikar vi på Medelpunkten.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr: Medelpunkten.

Föredrag: Eric Mårtensson,
”kända skåningar som jag mött”

Onsdag 9 november kl. 14
Den f.d. intendent vid Svaneholms
slottsmuseum berättar.
Medelpunkten, Pilegården.

Lördag 29 oktober kl. 10.30
En modern tolkning av den klassiska
sagan. Entré 25 kr (både vuxna och
barn behöver biljett).
Biljetsläpp 15/10 på Hjärups bibliotek,
046-25 15 94
Hjärups bibliotek.
Lördag 19 november kl. 11
En modern tolkning av den klassiska
sagan. Entré 25 kr (både vuxna och
barn behöver biljett). Biljetsläpp 4/11
på Staffanstorps bibliotek, 046-25 12 65
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Biblioteken i Staffanstorp och Staffanstorps
Teaterförening.

Björnen som inte ville sova med
Expressteatern (från 4 år)

Fredag 28 oktober & lördag 29
oktober
Om att hitta sig själv och att hitta
hem. Mim ord och musik. Entré 25 kr.
Biljettsläpp 14/10 på Staffanstorps
bibliotek, 046-51265
Arr: Biblioteken i Staffanstorp och Staffanstorps
Teaterförening.

Utställningar i Staffanstorps
konsthall
Öppettider: mån-tor 10-19, fre 10-18, lör 10-14
samt söndag 9/10 samt 27/11 kl. 13-16.

Annika Bryngelson: Måleri med
mera

9 okober–27 november

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Arr: Medelpunkten.

Ekonomiska klubben: Aktiecafé

Torsdag 10 november kl. 15
Börsrådet och börsen online, fri diskussion. Kaffeservering med bröd mot
självkostnad. Ingen anmälan.

Fullständig information hittar
du på staffanstorp.se/kalender

