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Christian har ordet Fastighetsmässa

Historiskt
avstamp!

Christian
Sonesson
Kommunstyrelsens ordförande
Planeringen av den nya stadsdelen Sockerstan har nu kommit
så långt att byggstarten beräknas
till 2015.
Planprogrammet för området
är snart färdigt och ska gå ut på
samråd för att informera och för
att inhämta synpunkter. Nästa
steg blir att sätta igång arbetet
med detaljplaner för området.
Målet är att sockerbruksområdet
ska utvecklas till en levande, inspirerande och inbjudande stadsdel
i Staffanstorp med unika kvaliteter
och egen identitet. Blandade
boendeformer, kontor, handel
och service skapar en spännande
blandstad.
Bebyggelsen i området ska ta
avstamp i platsens historia. Det
finns all anledning att försöka
bevara intressanta byggnader och
strukturer. Alla byggnader är inte
i sådant skick att de kan bevaras,
men många är det och rymmer
ett stycke skånsk industrihistoria.
Sockerstan kommer att byggas ut i flera etapper. Även om
inflyttningstrycket i Sydvästskåne
säkerligen kommer att fortsätta
vara högt de närmaste decennierna, är projektet så stort att
utbyggnadstiden kan sträcka sig
över 10-20 år.
Bostads- och byggmarknaden
får avgöra hastigheten. Just nu
funderar vi på en bomässa inom
området kanske år 2018.
140 år efter det att sockerbruket
stod färdigt och lade grunden för
det som idag är Staffanstorp, kan
alltså utbyggnaden av Sockerstan
påbörjas – och därmed i sin tur
bidra till kommunens utveckling
många år framåt.

Redaktion
Nr 6 2013.
Medborgartidning som ges
ut av Staffanstorps kommun
med 7 nummer per år.

SVT:s Uppdrag granskning har tittat på olika kommuners medverkan
i Mipim, en av världens största fastighetsmässor som årligen äger rum
i Cannes, Frankrike, i början av mars.
En av flera kommuner som granskats är Staffanstorps kommun.

Därför deltog Staffanstorp
i fastighetsmässan
- Ger nödvändig näring
för vårt utvecklingssarbete
- Det stora utvecklingsarbete och den stora förändring som pågått i Staffanstorp i flera decennier, hade inte varit möjlig utan
utblickar, studiebesök, influenser, inspiration och idéer utifrån,
säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.
Staffanstorp har ända sedan
kommunen bildades 1952 varit en
framtidskommun med ett modigt
nytänkande.
De båda nationella bomässorna
Bo i villa 1970 och Bo 97 arrangerades i Staffanstorp.
I början av 90-talet inleddes en
stor ”extreme makeover” då Staffanstorps centrum byggdes om helt.
Kommunen godkände i slutet
av 90-talet uppförandet av det helt
unika bostadsområdet Jakriborg – en
pastisch av en hansastad och idag ett
av kommunens främsta besöksmål.
Inom en nära framtid ska hela
sockerbruksområdet bli Sockerstan.
På tjugo hektar gammal sockerfabriksmiljö ska en ny stadsdel med
drygt 1 000 bostäder, skola och plats
för nya företagsetableringar skapas.
Här söker kommunen idag samarbetspartners.
Dagens styrdokument, framtidsvision och översiktsplan bär namnet
Framtidens kommun – perspektiv
2038.
- Vi siktar på att stå som värd för en
ny nationell bomässa igen något av
de närmaste åren i samband med att
Sockerstan färdigställs, säger
Christian Sonesson.

Utan utblickar
avstannar
visionsarbetet

Fastighetsmässan har en utställningsdel där regioner, kommuner och företag
från hela Europa ställer ut sina framtidsprojekt.

Viktigt bevaka sin samtid
Staffanstorp är en tillväxtkommun mitt
i Öresundsregionen, med ambitionen
att fortsätta utvecklas vad gäller såväl
befolkning som företagande.
Detta ställer krav på kommunen att vara
konkurrenskraftig för att kunna locka
företag att investera i kommunen.
- En kommun som har ambition att växa
och locka tusentals nya bosättare och
nya starka företag, som vill expandera
och vara Framtidens kommun i Öresundsregionen, måste våga följa med sin
tid och bevaka sin samtid, säger
Christian Sonesson.

Alla behöver influenser

- Vår geografiska placering mitt
emellan Malmö och Lund kräver att
vi positionerar oss aktivt och tydligt.
Vårt framtidsarbete kräver impulser
och inspiration utifrån, annars riskerar utvecklingsarbetet att avstanna,
utblickar är absolut livsnödvändig
näring för vårt visionsarbete.

Politikerna i Staffanstorp är, oavsett
partitillhörighet, eniga om många av de
viktigaste framtidssatsningarna.
- Vi har upplevt det som viktigt att vi har
alla nyckelpersoner med oss i framtidsvisionerna. Inte bara en utan många är
delaktiga i detta framtidsarbete och alla
behöver få nya influenser.
- Därför reser både politiker och verkställande tjänstemän med på dessa resor
– eftersom det ger oss väldigt mycket
positiva impulser att ta med hem,
tillägger Christian Sonesson.

Ansvarig utgivare
Ingalill Hellberg, Kommundirektör

Grafisk form
Johan Bergstrand

Redaktion
info@staffanstorp.se
Lisbeth Svensson
Ivar Sjögren
Johanna Liwenborg

Distribution:
Delas ut till alla hushåll i Staffanstorps
kommun som bilaga i Lokaltidningen
Staffanstorp och tidningen Spegeln.

Det är inte alltid det går att peka
direkt på konkreta resultat av en resa.
Men nya tankar väcks, nya idéer får
fäste, nya visioner börjar ofta ta form
under den här typen av studieresa.
- Här har vi även stor chans att träffa
företag som vi inte ens kände till att
de fanns, säger Torbjörn Lövendahl,
styrelseledamot i Staffanstorps
Centrum AB.

Alltid viktigt
att bevaka
sin samtid
Byggplaner för en miljard
Staffanstorps Centrum AB äger cirka
100 000 kvm verksamhetslokaler till
ett värde av drygt en miljard kr.
Under kommande 10-15 åren planeras byggnation för ytterligare uppemot en miljard kronor.
Medverkan vid mässan har haft som
syfte att bidra till att marknadsföra
Staffanstorps kommun som en intressant och attraktiv etableringsort för
utländska företag och organisationer, samt att knyta viktiga kontakter
för att långsiktigt skapa en positiv
utveckling för vår kommun.
- Det är alltid angeläget att ta del av
det senaste som händer inom den
globala fastighets- och byggbranschen och att studera vilka
lösningar andra städer och regioner
funnit på likartade utmaningar, säger
Torbjörn Lövendahl.
- Vi bjuder också in intressanta personer och företag till Staffanstorp,
men fastighetsmässan är ytterligare
ett viktigt sätt att finna nya kontakter.
Att bara bjuda in dem vi redan känner till Staffanstorp hade begränsat
urvalet, tillägger Christian Sonesson.

Många är
delaktiga och
behöver inspireras
Löser knutar
På fastighetsmässan sker informella
möten med både nya och gamla
samarbetspartners då många knutar
kan lösas och nya tankar och idéer
sammanförs som kan leda till viktiga
saker i framtiden.
Även de spontanmöten som alltid
uppstår är av stor vikt.
Ett konkret exempel på detta nätskapande är kontakten med Hemsö,
företaget som just nu bygger en ny
förskola i Hjärup.
- Mitt första möte med detta företag
skedde just vid Mipim är 2012 då vi
löste vissa problem som gjorde att arbetet kunde inledas, säger Christian
Sonesson.

Adress
Staffanstorps kommun
Torget 1
245 80 Staffanstorp
staffanstorp.se
Telefon
046 25 11 00

3
Fastighetsmässa

Så hölls kostnaderna nere
- Vi har verkligen försökt göra resan till fastighetsmässan till så
låg kostnad som möjligt. Vi har bott mycket enkelt och inte
tagit ut traktamenten, utan istället, för att det skulle bli billigare,
tagit kostnader i bolaget, säger Christian Sonesson.

En lång rad intressanta workshops
och seminarier arrangeras under
fastighetsmässan.

MIPIM
En av världens
viktigaste mässor
Mipim är en av världens största
och viktigaste mässor för investeringar i framför allt fastigheter
och infrastruktur.
Utställarna kommer huvudsakligen från Europa och är till stor
del städer, kommuner och regioner men även fastighetsägare,
banker och konsultbolag.
Mässan besöks av tusentals personer från hela världen och omfattar dels en stor utställningsdel,
dels ett stort antal seminarier och
konferenser.
Staffanstorps kommunägda bolag, Staffanstorps Centrum AB,
har under åren 2011, 2012 och
2013 deltagit i denna mässa.
Mipim är en förkortning av Marché International – des Professionnels d’Immobilier.

Bodde i stugor

Lågprisbiljetter

Staffanstorps Centrum AB:s styrelse
bodde under resan inkvarterade i
enkla semesterstugor.
Stugbyn är belägen två mil utanför
Cannes och har kostat i genomsnitt
400 kr per natt och person.
De sju resenärerna har under resan
delat toalett och dusch.
Resan skedde i mars, under vinterhalvåret.
Normaltemperaturen i Cannes är
vid den tiden på året i genomsnitt 7
grader på natten och 14 grader på
dagen och temperaturen i havet är i
snitt 13 grader. En av dagarna under
årets resa snöade det i Cannes.

Gruppen var borta under 7,5 resdagar. Mässan varade i fyra dagar.
Övrig tid användes dels som resdagar
men även till styrelsekonferens när
alla ledamöter var samlade.
- Genom att resa lördag till lördag
fick vi betydligt billigare flygbiljetter.
Stugorna kan bara hyras veckovis.
Deltagarna har inte tagit ut traktamenten utan bara de faktiska kostnaderna för uppehälle, såsom mat,
toalettpapper och liknande.
2013 sänktes traktamentet för tjänsteresor till Frankrike från 793 till
616 kr per dygn, vilket gjort att
kostnaden i år blev totalt cirka
1 300 kr högre för samtliga deltagare tillsammans, än med
traktamente.
- Räknat över alla tre åren har
besparingen varit mer än 30 000 kr
jämfört med att ta ut traktamente,
säger Christian Sonesson.

Ingen har rest billigare
Totalt kostade resan till fastighetsmässan Mipim i vintras 131 605 kr,
per person18 801 kr. Av detta utgör
deltagaravgiften 7 074 kr/person.
Kostnaderna har legat på ungefär
samma nivå alla de tre år Staffanstorps Centrum AB medverkat vid
den stora fastighetsmässan.
- Ingen annan kommun som vi känner till har rest billigare. Flera större
grannkommuner reser till fastighetsmässan Mipim varje år och vi vet
med säkerhet en kommun vars resa
blev tre gånger dyrare än vår, över
450 000 kr för bara fem personer
under fyra dagar.

Här bodde delegationen från
Staffanstorp, i en stugby två mil
utanför Cannes.

Så här såg rummen ut som deltagarna
från Staffanstorp bodde i under fastighetsmässan.

Kostnader för deltagandet i fastighetsmässan 2013
Deltagaravgift, per person
Flyg tur och retur, transfer och utlägg för transporter,
per person
Boende, per person och dag
Bilhyra, biltullar och parkering, per person
Utlägg kost, representation, med mera, per person och dag

7 074 kr
3 342 kr
369 kr
1 561 kr
599 kr

Föreningarnas dag
en riktig folkfest

I strålande solsken genomfördes Föreningarnas dag med
Familjefesten i Staffanstorp och Jubileumsloppet mellan
Hjärup och Staffanstorp lördagen den 14 september.
Hundratals staffanstorpare och
massor av barnfamiljer gick man ur
huse denna soliga dag för att uppleva
allt vad föreningarna hade att bjuda
på eller delta i Jubileumsloppet,
sjunga barnallsång, hoppa hoppborg,
åka karusell, prova backklättring,
spela amerikansk fotboll med mera.
Detta var andra året i rad som evenemanget genomfördes och i år hade
dagen förstärkts med en familjefest
i Balders Hage där alla intäkter gick
till Barncancerfonden.
Jubileumsloppet mellan Hjärup och
Staffanstorp lockade nära hundra
deltagare.

Vinnare i damklassen blev Johanna
Edman, tvåa kom Anneli Holm och
trea Jenny Lindskog.
Vinnare i herrklassen blev Karl Dannestam, tvåa Martin Persson och trea
Jonas Fastrup.
- Detta är ett så trevligt och lyckat
arrangemang att jag vågar lova att vi
kommer att genomföra Föreningarnas dag och Jubileumsloppet även
nästa år, sa Kultur & fritidsnämndens
ordförande Eric Tabich när han förrättade prisutdelningen i Jubileumsloppet på eftermiddagen framför
Rådhuset.

Det blev en riktigt folkfest när Föreningarnas dag genomfördes i Staffanstorp med både Familjefest och Jubileumsloppet.

Johanna Edman och Karl Dannestam
vann Jubileumsloppet i sina respektive
klasser.
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Kungörelser
Allmänheten hälsas
välkommen att närvara vid
kommunfullmäktiges
sammanträde
i Rådhuset,
sammanträdeslokal Bjällerup,
måndag den 21 oktober 2013,
kl 18.00
Vid sammanträdet kommer bland
annat motioner att behandlas.
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

Samråd kring detaljplan
för Åkerslundshusen,
Hjärup 8:16 m fl, i Hjärup.
Måndagen den 21/10 2013
kl 18:00 i Hjärupslundsskolan,
Hjärup.
Syftet med planen är att möjligöra
ca 47 nya bostäder bestående av
fribyggartomter och ett grupphusområde med radhus i sydöstra
Hjärup. Planen ska ge möjlighet
att utforma sitt eget hus i kollektivtrafiknära läge och samtidigt värna
om markanvändingen.

Samråd kring detaljplan
för Almlunda förskola,
Kyrkheddinge 8:37 m fl,
i Kyrkheddinge.
Tisdagen den 29/10 2013
kl 18:00 i Hemvärnsgården,
Kyrkhedinge
Syftet med planen är att möjligöra
för en ny förskola i Kyrkheddinge
som fullt utbyggd ska rymma upp
till sex avdelningar.
Detaljplanerna finns under tiden
2013-10-14 - 2013-11-10
tillgängliga på följande platser:
Rådhuset, Torget 1, Staffanstorp,
Staffanstorps bibliotek,
Blekingev 1, Staffanstorp, Hjärups
bibliotek, Ämnesvägen,
Hjärup och www.staffanstorp.se
Den som har synpunkter på
detaljplanerna kan framföra dessa
skriftligen senast den 10 november
2013 till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
Staffanstorps kommun,
245 80 Staffanstorp, eller till
stadsbyggnad@staffanstorp.se.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Fler lekplatser, större gympasal,
större skolgård…
Mellanvångsskolans
nära 300 skolbarn
från f till 5 har
tillfälligt bytt skollokaler och
flyttat in i Bråhögsskolan.
Eleverna är förtjusta, främst
över de nya stora lekytorna!

Ida, Kevin och deras lärare Kim Liddell är
nöjda med den tillfälliga flytten till Bråhögsskolan.
- Detta är ett väldigt bra alternativ mot att
vara i paviljonger på en byggarbetsplats,
säger läraren Kim Liddell.

Skylten har följt med i flytten! Fram
till januari 2015 får Bråhögsskolan
heta Mellanvångsskolan.

Vi besökte en tredjeklass i de tillfälliga skollokalerna och frågade hur
eleverna trivdes. Hela klassen utropade så det rungade i väggarna:
- Braaaaaaa!!! Större skolgård, fler
lekplatser, större gympasal, fler platser att spela fotboll på…
All skolutrustning, bänkar, möbler,
böcker, skolmateriel, flyttades över
under sommaren.
- Jag måste säga att flyttningen har
gått över förväntan. Vi avslutade
vårterminen med att packa ner
allting i lådor och sedan startade vi
hösten med att packa upp allting
här. Allt har fungerat smidigt, säger
Henrik Svensson som är lärare i
årskurs 5.

Alla stöttar varandra

Från i augusti har Mellanvångsskolan fått en ny rektor och pedagogisk
ledare.
- Min upplevelse som helt ny rektor
här är att jag redan de första
veckorna såg en fantastisk förmåga
hos pedagogerna att se möjligheter,
säger rektor Alma Salcinovic som
efterträtt Kerstin Levin som blivit
rektor för Borggårdsskolan.
- Alla stöttar varandra, hjälper
varandra, löser småbekymmer tillsammans,
ser framåt och försöker verkligen göra allt
så bra de kan för alla
elever och personal
här på skolan.
- Här finns en så stark sammanhållning. Många pratar om Mellanvångsandan. Den ska vi verkligen
försöka bevara även här och smitta
även mig med, skrattar Alma Salcinovic som är riktigt nöjd med de
tillfälliga skollokalerna.
- Här är så ljust och fräscht och en
stor skolgård som gör att nästan alla
eleverna vill vara ute på rasterna
och leka, säger hon. Det är verkligen
jättebra.

Positiva elever

I år är Mellanvångsskolan en f-5-skola med 10 klasser plus en förskolegrupp men nästa år utökas skolan
med två sjätteklasser och blir då en
f-6-skola
Vi frågade eleverna i den trea vi
hälsar på i, hur de trivs på Bråhögsskolan. Alla barnen är entusiastiska.
- Här är fler lekplatser, sparkcyklar
och kärror än på förra skolan, säger
Alex.
- Det är mycket större plats här, säger
Sara.
- Jag tycker det är bra
att här även är småbarn
för de är så gulliga, säger
Louise.
- Här finns fler ställen att
spela fotboll på, en bra
bandyplan och en bra basketplan,
säger Liam.
- Och mycket större gympasal, säger
Emilia.
- Mer områden man kan vara och
leka på, säger Olivia.
- Jättebra med mycket större skolgård, säger Kevin.
- Och världens största gympasal,
säger Ida.
Även läraren Kim Liddell är nöjd
med flytten.

Här är
så ljust
och fräscht

- Det går väldigt bra, detta är ett mycket
bra alternativ mot att vara kvar på en
byggarbetsplats, säger hon.

Längtar till 2015

Trots att de stortrivs så vet alla barnen
i klassen att de våren 2015 ska flytta
tillbaka till sin nygamla skola när nya
Mellanvångsskolan är färdigbyggd.
På frågan om de längtar efter att få återvända 2015 utropar den positiva klassen
åter igen samstämt:
- Jaaaaaaaaa!!!
Text & foto: Ivar Sjögren

Stor satsning på skolan
Staffanstorp storsatsar för att
bli en av landets främsta skolkommuner.
I vintras byggdes Centralskolan om till nya Baldersskolan.
Just nu rivs Mellanvångsskolan för att ge plats åt en helt
ny fin skola.

Uppförandet av nya Mellanvångsskolan beräknas kosta över 100 miljoner kronor.
- Vi genomför både en stor pedagogisk och ekonomisk satsning på
skolorna i Staffanstorps kommun,
säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic.
- Satsningarna på Baldersskolan och
Mellanvångsskolan kommer att följas
av ytterligare om- och nybyggnation av fler av våra skolor inom de
närmaste åren.

- Den gamla Mellanvångsskolan byggdes
i början av 70-talet och är drygt 40 år
gammal. Byggnaden var av en typ som
det skulle bli dyrt att renovera, den är
inte av sådan grundkvalitet att det hade
lönat sig med en kostsam renovering
Därför togs beslutet att istället satsa ytterligare och få en ny riktigt bra, fräscht
och modernt utformad energieffektiv
skolbyggnad, byggd med sunda material
och hållbar byggnadsteknik, säger Nino
Vidovic.
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En viktig dag som ska
inspirera till fler unga jobb

En helkväll
med Thomas
Ravelli!

Alla ni ungdomar som snart går ut skolan, alla ni unga som
inte har jobb: se hit, den här dagen är speciellt skapad för er
skull!
Torsdag 7 november kl 15 – 20
genomförs en arbetsmarknadsdag
i Staffanstorp för framför allt skolorna, ungdomarna och företagen i
Staffanstorps kommun.
”Sikta rätt - utbildning och arbete för
dig” ska inspirera och visa ungdomar
vägen till jobb och företag ska stimuleras att söka nya medarbetare bland
de unga i Staffanstorp.
- En av förhoppningarna är att långtidsarbetslösa ungdomar och några
av våra lokala företagare ska hitta
varandra, säger Ann Rosell.
Alla ungdomarna bjuds på kanelbulle och fika så långt det räcker.

Att vara ”anställningsbar”

Dagen utformas som en jobbmässa
med utställningar. Den är speciellt riktad till ungdomar
men alla är välkomna.
Ett 20-tal företag medverkar och det blir en
rad korta spännande
föreläsningar.
Arbetsmarknadsdagen har framför allt tre
syften.
Högstadieelever som ska
välja till gymnasiet ska få en
inblick i vilka utbildningar som finns,
vilka jobb som finns och vilka som är
bristyrken idag.
De som går ut gymnasiet ska få en
inblick i vilka utbildningar som finns,
konkret vilka jobb som finns, vilka
jobb som är bristyrken, samt vad det
innebär att vara anställningsbar.
Tredje syftet är att lokala företagare ska få en chans att visa upp sig
och hitta nya medarbetare bland de
litet äldre ungdomarna.

Viktigt alla aktörer är med

- Målet är att berätta var jobben
finns, vilka jobb som finns och hur
man hittar dem, säger personalchef
Ann Rosell på Staffanstorps kommun
som arrangerar arbetsmarknadsdagen tillsammans med Businessport
Staffanstorp.

- Jobben finns i regel inom det privata näringslivet samt inom kommunen som är en stor arbetsgivare, säger
Claes Nilsson, VD i Businessport.
- Många lokala aktörer är med från
både handel, anläggning och industri. De ska berätta om vad som krävs
för ett jobb inom deras sektor. Vi vill
även ge ungdomarna chans att ställa
frågor till de olika arbetsgivarna.

Öppet hus

Huvudföreläsare är den unge skånske
entreprenören Finnur Sverrisson
För musikunderhållningen svarar
The Reason från Hjärup.
Föredragshållare är ett tiotal representanter som berättar om sina
verksamheter och vilka yrken de
företräder.
Patrik Hansson från Citygross
berättar om olika handelsyrken, det blir information
om kommunala yrken,
Staffanstorps Energi AB
berättar om elarbete, Johan Olsson från Svenskt
Näringsliv i Stockholm
berättar om bristyrken,
Arbetsförmedlingen ska
prata om jobb i Danmark, om
bristjobb, med mera.
- Elektriker är till exempel ett bristyrke, säger Ann Rosell.
- VVS-montör är ett annat, tillägger
Claes Nilsson.
Det blir även nyföretagarinformation
från Nyföretagarcenter Syd.

Jakt & Skyttes lokaler

Det är första gången arbetsmarknadsdagen genomförs och många
är engagerade. Kommunledningen,
rektorerna från högstadieskolorna,
studie och yrkesvägledare, representanter för Kometskolan, arbetsmarknadsenheten, förebyggandeenheten,
Businessport, med flera.
Arbetsmarknadsdagen hålls i Jakt &
Skyttes lokaler på Kometvägen, och
är ett initiativ från kommunstyrelsen
i Staffanstorp.

Staffanstorp
får fint
fotbollsfrämmande
tisdagen den
5 november.
Målvaktslegenden
Thomas Ravelli kommer på
besök för att hålla föreläsning för föreningslivet.
Det blir en helkväll med Thomas
Ravelli i Hagalidskolans aula från
klockan 19.00.
- Vi vill bjuda hela föreningslivet
på en intressant och berikande
föreläsning, säger kultur- och fritidschefen Mats Schöld i Staffanstorps kommun.
- Thomas Ravelli är oerhört folkkär, en av de allra mest meriterade
och en av de verkligt stora profilerna inom svensk fotboll. Han har
en enorm erfarenhet, säger Mats
Schöld.
- Han ska prata om individens
utveckling och vidareutveckling i
grupp, om hur humor kan hjälpa
till i utvecklingen för att man
ska bli så bra som möjligt. Han
kommer givetvis även att bjuda
på anekdoter från sin tid inom
fotbollen.
Thomas Ravelli har åtta SM-guld
i fotboll, vilket är svenskt rekord.
Två med Östers IF och sex med
IFK Göteborg. Han fick Guldbollen 1981. Han har spelat två VMturneringar och var en av de stora
stjärnorna i det landslag som tog
hem bronset i VM 1994 då han
också togs ut som andremålvakt i
världslaget.
Ravelli var länge vår meste landslagsspelare med 143 landskamper
- innan Anders Svensson gick om
honom i senaste VM-kvalmatchen.
Hans besök i Staffanstorp den 5
november sker i samarbete mellan
Staffanstorps kommun och Skåneidrotten.

Oktober – november 2013
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps kommun
beslut:

Kommunstyrelsen
7/10 18.00
Barn- & utbildningsnämnden
8/10 18.30
Kommunfullmäktige
21/10 18.00
Tekniska nämnden
22/10 18.00
Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
29/10 18.00
Socialnämnden
30/10 18.00
Kultur- & fritidsnämnden
5/11 18.00
Kommunstyrelsen
11/11 18.00
Barn- & utbildningsnämnden
13/11 18.30
Socialnämnden
20/11 18.00
Kommunfullmäktige är öppet för
allmänheten.
På www.staffanstorp.se kan du se
mötet i direktsändning och ”on
demand”, när det passar dig.

Höstlovsprogram för dig som går i skolan
Måndag 28/10 kl. 14
Kom och lyssna på
spökhistorier,
om du vågar…
Staffanstorps bibliotek
Arr. Biblioteket

Tisdag 29/10 kl. 13-15
Skrivarverkstad
för dig som är 9-12 år
Gillar du att skriva
berättelser eller dikter?
Eller skulle du vilja prova?
Staffanstorps bibliotek, hörsalen
Arr. Biblioteket

Onsdag 30/10
Staffanstorps bibliotek kl. 10.30
Hjärups bibliotek kl. 13
”Den vimsige trollkarlen”
Trolleriföreställning med
trollkarlen Måns Areskoug
som glömt hur man trollar.
Arr. Kultur & Fritid,
Staffanstorps kommun
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Säker & Trygg

Fyra kommuner samverkar mot droger
De fyra skånska kommunerna Ystad, Simrishamn, Landskrona
och Staffanstorp har gått samman i ett stort nyskapande
projekt mot droger och attityder till droger.
Metoden går ut på att högstadieungdomar själva ska erbjudas att spela in
lokala informationsfilmer om drogproblematik och utanförskap.
- När ungdomar är engagerade i en
fråga och möter andra unga med sitt
stort engagemang kan de välta berg.
Ungdomar med rätt kunskap och
verktyg lär varandra att göra smarta
val. Vi vill göra ungdomarna till
verktyg för varandra, säger projektledaren Katarina Anjert.
Projektet är ett inititativ av de fyra
kommunerna tillsammans.
- Anledningen är att missbruket och
den tillåtande attityden för cannabis
och spice är ett växande problem
bland ungdomarna i Skåne, säger
analysstrateg Patrik Runesson på
Staffanstorps kommun.
- Vi vill förändra de ungas inställningar så att de aktivt och av egen
vilja bestämmer sig för att avstå från
droger. Det ska vara filmer som är för
livet, som ska kunna visa vägen till en
bra framtid.

Årskurs sex och sju

I Staffanstorp kommer projektet att
genomföras med elever i årskurs sex
och sju. Så många unga som möjligt
ska vara med i filmskapandet.
Fyra informationsfilmer ska göras, en
i varje kommun.
- De ska spelas in i lokal miljö och
ungdomarna ska själva skriva manus,
musik och ha roller i filmerna. Det är
viktigt med den lokala förankringen,
säger Katarina Anjert.

Ansvariga politiker och tjänstemän från de fyra kommunerna Ystad, Simrishamn, Landskrona och Staffanstorp vid möte om projektet i Staffanstorp i september. Från Staffanstorp medverkade Patrik Runesson, analysstrateg, Andreas Andersson, fältgruppen,
Anneli Nilsson, chef för förebyggande enheten för barn och unga, Nino Vidovic, ordförande BUN, Anci Stierna, produktionschef,
Ingalill Hellberg, kommundirektör, Liliana Lindström, ordförande socialnämnden och Carina Roth, stationschef vid polisen.
- Temat blir cannabis. Där ser vi en
attitydförändring som måste motverkas. Det finns en legaliseringsrörelse
som är mycket stark och attityden
är delad även bland vuxna. Fler
och fler ungdomar provar cannabis,
var femte ungdom i årskurs två på
gymnasiet har missbrukat cannabis,
samtidigt som fler och fler forskningsrapporter pekar på hur farlig den är,
hur drogen skadar de kognitiva funktionerna i hjärnan och att unga som
röker cannabis regelbundet i unga år
får bestående skador på hjärnan.

Alla ska inkluderas

Förhoppningen är att hundratals
barn ska kunna bli involverade i filmskapandet de närmaste två åren.
- Vi ska försöka styra filmskapandet
så att många kan delta med större
eller mindre ansvarsområden, säger
Katarina Anjert.
Ungdomarna ska själva ta hand om
hela filmprocessen och använda sig

av kreativa redskap genom ett nytt
sätt att arbeta när de ska producera
filmmanus, filmmusik, spela rollerna
samt stå bakom kameran. Hela tiden
coachas de av professionella filmteam
och skådespelare.
- Alla som vill vara med ska kunna
inkluderas, säger Katarina Anjert.

Bryta attityder

Projektet kommer att ledas av
skolpersonal under överinsyn av en
projektgrupp och en styrgrupp med
representationer från alla kommunerna.
De färdiga filmerna ska visas och
spridas så mycket som möjligt.
Projektet pågår i tre år men är hittills
bara planerat för två år.
- Tredje året ska vi göra en utvärdering och se om detta kan bli en
metod som skolorna kan använda i
framtiden. Denna gång har vi valt att
arbeta med film, men nästa gång kan
det vara teater om mobbning eller
något annat angeläget.

Nöjda med sin Irlandsresa!

Jättebra resa

Alla sex är överens om att resan varit
jättebra.
- Man blir helt enkelt bättre på att ta
hand om sig själv, säger Linn
- Man blir mera självständig, säger
Elin.
- Jag blev mest chockad av att jag inte
visste att jag kunde så mycket engelska, säger Ebba. Men det bästa var
att man fick lära känna nya människor, se hur de har det i vardagslivet.
De har haft ett intensivt program.
Engelsklektioner i internationella
skolan i Killarney på dagarna och på
kvällarna konserter, besök på historiska platser, i nationalparken och
kajakpaddling med mera.
Om det blir fler ungdomsresor är
inte klart, men utbytet med Killarney

Vid ett tidigare tillfälle, 2001, skapades
en film med titeln ”Typ Key West” om en
17-årig staffanstorpsbos död i en överdos
heroin.
Filmen gjordes i ett samarbete mellan
kommunerna Ystad, Trelleborg och
Staffanstorp.
- De ungdomar som producerade den
filmen gjorde därpå över 800 skolbesök
runtom i landet. De ungdomarna blev
lyssnade till i de klassrum de var ute i,
säger Katarina Anjert.
- Det är vägen som är det viktiga, det är
metoden som ska ge resultat, det är under vägen genom projektet som ungdomarna lär sig.
Text: Ivar Sjögren
FOTNOT. Bakom samverkansprojektet
står de fyra kommunerna samt länsstyrelsen, Region Skåne, Folkhälsoinstitutet,
Socialstyrelsen, Polisen, FN:s organ mot
droger och kriminalitet, Ecad – European cities against drugs med 250 europeiska städer anslutna, med flera.

Sex ungdomar från
Staffanstorps kommuns tre högstadieskolor fick i somras
resa på språkstipendium till vänorten
Killarney på Irland.
Fr v Anna Vass, Ebba
Dahlberg, Christina
Nilsson, André Paulsson, Elin Andersson
Engler och Linn
Guldåker. Framför
dem Staffanstorps
kommuns Patrik
Runesson samt Nino
Vidovic, ordförande
i barn- och utbildningsnämnden.

I somras reste sex sjundeklassare från Staffanstorp till Killarney
på Irland för en veckas studier. De sex var speciellt utvalda från
de tre högstadieskolorna i Staffanstorp.
- Det har varit jättebra, jätteintressant. Vi hade gärna gjort om det
och stannat längre, säger de sex
ungdomarna. Vi har bott hos snälla
familjer och allt har varit bra.
I september besökte de sex staffanstorpsungdomarna Rådhuset för
några timmars utvärdering av resan
tillsammans med Patrik Runesson
som ansvarar för vänortskontakterna med Killarney samt Barn- och
utbildningsnämndens ordförande
Nino Vidovic.
Målet med resan var att de sex skulle
utveckla sina språkkunskaper och
skapa framtida kontakter.
Redan från resstart talade de sex
engelska även med varandra.
- Vi började till och med tänka på
engelska, skrattar ungdomarna.

Vägen det viktiga

pågår på många plan och kommer
att fortsätta.
- Vi samarbetar i många olika former, berättar Patrik Runesson och
Nino Vidovic. Bland annat inom
säkerhet och trygghet, seniorverksamhet, samverkan mellan skolorna,
utbyte med konferensverksamhet,
turism, kultur och mycket annat.
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Claes Nilsson claes.nilsson@businessport.se

Naturprodukter på Persbogård
Företaget Naturkosmetikkompaniet har nyligen slagit
ner vitala delar av sina bopålar på en gård intill väg
108 i Staffanstorps kommun.
Naturkosmetikkompaniet omsätter 34 miljoner kronor och har 26
anställda.
Största delen av verksamheten, produktion, logistik och ekonomiavdelning, finns i Gamleby i Småland.
Men marknadsavdelning, försäljning,
produktutveckling, företagsledning,
inköp, butik och kundtjänst ligger i
Staffanstorp.

Strategisk placering

Naturkosmetikkompaniet och butiken Lendelundens ligger i Persbogård på Flintevångsvägen 100, en
avtagsväg från 108:an ungefär vid
påfarten till Malmövägen.
- Staffanstorp är en jättetrevlig kommun. Allting finns här. Det är nära
Lund och Malmö och ligger väldigt
centralt om vi ser strategiskt på läget,
säger Elisabeth Lendelund som vuxit
upp i bl a Södra Sandby. Hon äger
företaget tillsammans med sin make
som startade Naturkosmetikkompaniet redan 1986.

- Jag jobbade en period som vegetarisk kock på gourmetrestauranger
och hälsohem i Skandinavien, England och USA, berättar Finn Lendelund.
- Jag har alltid varit väldigt begeistrad i naturliga råvaror och kvalitet.
Under perioden som kock väcktes
min nyfikenhet ytterligare och jag
började ge kurser i fasta, hälsokost
och vegetarisk mat som ledde vidare
till kurser i tillverkning av hud- och
hårvårdsprodukter..

Makarna Elisabeth och Finn Lendelund har etablerat delar av sitt företag Naturkosmetikkompaniet på Persbogård i Staffanstorp.

Ekologiska hälsoprodukter

Företaget säljer ekologiska råvaror
utifrån ett skaparkoncept där kunden
blandar sina egna produkter.
- Genom oss ska man kunna skapa
sitt eget recept och sin egen doftsättning.
Utöver egna varumärken inom
naturlig kroppsvård har man agentur
för ett antal stora kända varumärken
inom branschen. samt har siktat in
sig på konceptet good food. Man

söljer även ekologiska kryddor, så kallad
superfoods och kläder.
Företaget når sina kunder via webbsida,
kataloger och återförsäljare runt om i
landet och via egna kurser och temakvällar i Lendelundens butik samt via egen
bokutgivning.
- Vi har runt 1 000 återförsäljare om vi
räknar alla som säljer våra produkter
till slutkund, från Ica till presentbutiker,
parfymerier, spa och hälsokost.

- Vi har alla slags kunder, privata
kunder, återförsäljare, butiker,
grossister, terapeuter och spa, hela
spektrat, stora som små, som beställer från små, små flaskor till stora fat,
berättar Elisabeth Lendelund.
- Även många yngre går på våra kurser idag. Medvetenheten ökar också i
de yngre generationerna.
Text & foto: Ivar Sjögren

Ny bensinmack
vid Borggårdsrondellen
En ny bensinstation ser snart dagens ljus vid 108:an i Staffanstorp och en gammal klassisk mack vid Malmövägen är snart ett
minne blott.

Inom kort öppnar en ny automatiserad bensinstation vid Borggårdsrondellen invid väg 108. Det är macken från Malmövägen i Staffanstorp som byter placering.

Det är den gamla OKQ8-macken
vid Bil & MC som flyttas ut till Borggårdsrondellen vid väg 108.
Arbetet är i full gång och skyltar på
plats berättar att den nya automatmacken ”öppnar inom kort”.
- Macken öppnar i början av november om allt går som det ska. Den
gamla stängs någon gång i slutet av
november eller början av december.
Det blir några veckors överlappning,
säger Anders Celander på Bil & Mc
som driver den gamla macken och
även kommer att ansvara för den nya
automatmacken.
Den nya automatmacken placeras
där det tidigare legat en crossbana.
- Marken är såld till OKQ8 och affären går ungefär jämnt ut med de
kostnader vi haft för att projektera,
planera, flytta ledningar och annat,
säger samhällsbyggnadsingenjör Joel
Sandler på Staffanstorps kommun.

”I alla tider”

Många staffanstorpare har minnen
från macken vid Malmövägen som
legat på samma plats i många år.

- Det är en klassisk bensinmack som
försvinner från centrum. På den
gamla platsen har det funnits en
mack ”i alla tider” och det har varit
en form av knutpunkt för många,
säger Joel Sandler.
- Den här funnits där sedan 1958,
först var det en Gulf-mack och sedan
blev det en OKQ8-mack, och visst
har det varit en mötesplats i många
år, säger Anders Celander som själv
är född 1957 och har bott i Staffanstorp hela sitt liv.

Nya läget ett ”jätteplus”

Han äger själv marken vid Malmövägen där han drivit mack och bilfirma
i snart tio år.
- Jag tror flytten av macken blir
positivt för det ger mig bättre plats
till bilförsäljningen vid Malmövägen.
Jag har en del planer, men ingenting
som är klart än.
Han tror mycket på det nya läget för
macken.
- Läget är ett jätteplus, säger han. Det
finns ju ingen miniprisanläggning
längs 108:an, utan bara bemannade
mackar.
Text & foto: Ivar Sjögren
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Evenemang

Torsdag 10/10 kl. 15
Ekonomiska
klubben, aktiecafé
Börsrådet, börsen online,
fri diskussion. Kaffe.
Pilegården.
Arr. Aktiespararna

Fredag 11/10
Kulturnatt
i Staffanstorp.
Se separat programblad som utkommer
inför kulturnatten.
Fredag 11/10 kl.21
Musik i hösttid
Uppåkra kyrkokör med
Håkan Carlsson och Mats
Larsson under ledning av
Ingeborg Johannesson.
Uppåkra kyrka.
Arr. Uppåkra församling

Söndag 13/10 kl.11
Söderåsens
nationalpark
Guidad vandring 4 km.
Medtag fika eller fika på
plats. Samåkning från
Studio S, Staffanstorp.
Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening

Söndag 13/10 kl. 18
Mia Karlsson!
Mia Karlsson, Staffanstorps kommuns kulturpristagare 2013, i dag
musikalartist i London,
sjunger i kvällsmässan.
Brågarps kyrka.
Arr. S:t Staffans församling

Lördag 19/10 kl. 19
Komedi: Grymt
Galet
En komedi om två par i
en förort. Carina Perenkranz (Judit i ComHemreklamen) och Inger
Nilsson (Pippi). Servering.
Medlem: 180:-, ej medlem: 230:-, ungdom: 50:S:t Staffans församl.gård.
Arr. Staffanst. Teaterförening

Söndag 20/10 kl. 08
Fåglar i Falsterbo
Se finkar, trastar, ringduvor och rovfåglar.
Vid samåkning samlig
Studio S. Medtag fika.
Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening

Måndag 21/10 kl. 14
Skånskt café
Skånska visor med
Ingeborg Johannesson.
Hjärups församlingsgård.
Arr. Församlingskåren i Uppåkra församling

Torsdag 24/10 kl. 14
FN-dagen
– öppet café

PG Hansson m.fl. berättar om besöket i FN-huset
i New York. Uppåkra
arbetsförening bjuder på
kaffe. Lotterier/till förmån
för Mänskliga rättigheter.
Hjärups församlingsgård.
Arr. Uppåkra församling

Torsdag 24/10 kl. 15
Ekonomiska
klubben
Börsrådet och börsen online, fri diskussion. Kaffe.
Pilegården.
Arr. Aktiespararna

Fredag 25/10 kl. 10
Frukost och allsång
Hjärups församlingsgård.
Arr. Församlingskåren i Uppåkra församling

Lördag 26/10 kl. 10-13
Släktforskarforum
Släktforskarhörnan på
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Staffanstorps Släktforskarförening

Lördag 26/10 kl. 11-13
Klädinsamling
Stadsmissionen Skåne tar
emot avlagda vinterkläder
och skor och bjuder på
kaffe, kaka och musik.
Arr. S:t Staffans församling

Söndag 27/10 kl. 11
Oktobervandring
med Anders Wester
Samling vid Hjärups församlingsgård kl.11.00 för
ca tre timmars vandring.
Varma, oömma kläder,
matsäck, kikare m.m.
Arr. Hjärups Byalag i samarbete
med Staffanstorps Naturskyddsförening

Måndag 28/10 kl. 19
Zinat Pirzadeh:
”Fjäril i koppel”
Zinat Pirzadeh persisksvensk komiker, skådespelare, föreläsare som flytt
från tvångsäktenskap om
sin uppväxt och flykten i
boken ”Fjäril i koppel”.
Entré. Förköp.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Kultur & Fritid, S:t Staffans
församling & SPF Club 230.
Mediasponsor: Spegeln

Torsdag 7/11 kl. 12.30
Sopplunch
med föredrag
Ulrika Hvistendahl,
hållbarhetskommunikatör
på IKEA, om IKEA och
bomull. Soppa, efterätt.
Hjärups församlingsgård.
Arr. Uppåkra församling

Torsdag 7/11 kl. 15
Ekonomiska
klubben, aktiecafé

Agneta Samefors agneta.samefors@staffanstorp.se

Börsrådet, börsen online,
fri diskussion. Kaffe/bröd.
Medelpunkten,
Pilegården i Staffanstorp.
Arr. Aktiespararna

Torsdag 7/11 kl. 19
Trivselkväll på
Åstradsgården
Gert Åkesson om gamla
Staffanstorpsprofiler.
Kaffe/hembakat.
Åstradsgården (bakom
Brågarps kyrka).
Arr. Staffanstorps Hembygdsförening

Söndag 10/11 kl. 18
Mozarts Requiem
S:t Staffanskören, kammarkören Feliciatas och
Lunds nya kammarorkester. Solister och instrumentalister från Musikhögskolan i Malmö.
Fri entré. Biljetter på församlingsexp från 28/10.
Vill du sjunga: Kontakta
dirigent Emma Jonasson
046-274 25 05.
S:t Staffans församl.gård.
Arr. S:t Staffans församling

Torsdag 14/11 kl. 19
Aktieträff med Ratos och Kentima AB
Entré 20:-, ej medl 50:Anm 046 253547, 0760
466 794, 046 253151.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Aktiespararna

Torsdag 14/11 kl. 19
Ett kåseri om sillen
Carl Sonesson från Sil�lakademien. Fika. Anm
senast 11/11 tel 046-25 86
01, 070-525 86 01, 046-25
31 57, 070-747 37 44.
Bråhögsplatsen 4.
Arr. Glimtarna

Torsdag 14/11 kl. 19
”Bomull – en solkig
historia?”
Öppet café med författaren Gunilla Ander, om sin
bok och det verkliga priset
för en billig T-tröja.
Hjärups församlingsgård.
Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening & Uppåkra församling

Lördag 16/11 kl. 16
”I afton dansk”
Manskören Staffan med
gäst Mikael Neumann.
Entré. Förköp fr 4/11.
S:t Staffans församlsgård.
Arr. S:t Staffans församling

Lördag 16/11 kl. 19
Ramelbuljong
- Musikalisk underhållning av Povel-Diggarna.
Sång, tipstävling, soppa.
Anm Biblioteket Hjärup

senast 11/11. Entré.
Hjärupslundsskolan.
Arr. Hjärups Byalag i samarbete
med Kultur & Fritid Staffanstorps kommun

Måndag 18/11 kl. 14
”Mellan änglamark
och himlajord”
Sven Sjunnesson berättar.
Hjärups församlingsgård.
Arr. Församlingskåren
i Uppåkra församling

Söndag 24/11 kl. 16
Bob Dylan
på svenska
Visprogram om Dylan
med Lars Fernebring och
Thomas Wiehe. Entré.
Servering. Bokning av
bilj/dryck 046-25 47 66,
0708-64 02 44, 046-25 32
08, 0704-71 65 65 eller
tea.staf@hotmail.se.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Staffanstorps Teaterförening

Måndag 25/11 kl. 19
Författarafton med
Karin Wahlberg
Entré. Medl. i Hjärups
Byalag gratis.
Hjärupslundsskolan.
Ar. Hjärups Byalag i samarbete
med Kultur & fritid Staffanstorps kommun

Seniorkalendern
Staffanstorp
Måndag 7/10 kl. 17.30
Kvällspromenad
Samling vid Pilegårdens
entré. Fika efteråt.
Arr. PRO, SPF Club 230 &
Medelpunkten

Tisdag 8/10 kl. 13.30
SPF - månadsmöte
”En resa till Europas huvudstäder”. Resten med
Bästen. Kaffe, lotterier.
S:t Staffans församl.sgård.
Arr. SPF Club 230

Onsdag 16/10 kl. 13
PRO - månadsmöte
Viktoria och George
underhåller.
Folkets Hus Staffanstorp.
Torsdag 24/10 kl. 14
”Sömnen och dess
funktion”
Läkare Christer Hernfrid,
specialist i klinisk neurofysiologi berättar.
Medelpunkten.
Pilegården i Staffanstorp.
Arr. Anhörigverksamheten

Måndag 28/10 kl. 14
Bertil Svensson
Kåserar om krukväxter
och annat.
Medelpunkten,

Pilegården i Staffanstorp.
Arr. Staffanstorp-Stanstorp
Rotaryklubb

Torsdag 31/10 kl. 18
Trivselkväll
Dinos orkester underhåller. Mat/dryck, kaffe och
kaka. Avgift. Föranmälan
046-25 12 99, sen 29/10
Medelpunkten,
Pilegården i Staffanstorp.
Tisdag 12/11 kl.13.30
SPF Club 230
Månasdsmöte, mötesförhandlingar, information, minnesstund. ”Från
visa till operett” m Anita
Wismar och Kjell-Ove
Dahlman. Kaffe/lotterier.
S:t Staffans församl.gård.
Onsdag 20/11 kl. 13
PRO - månadsmöte
Föredrag om ”Utgrävningar i Uppåkra”.
Folkets Hus.

Hjärup
Bykrogen
Onsdag 16/10 kl. 14-15
Träffa kundvalsentreprenörerna.
Kaffe/våffla. Rundvandring på Klöverlyckan.
Arr. Medelpunkten

Tisdag 22/10 kl. 14
Uppvisning och
prova på stepdans
”The Tap Ladies from
Lund – aging with
grace”.
Arr. Medelpunkten

Måndag 25/11 kl. 14
Staffanstorpspolisens chef Carina
Roth informerar
Frågor gärna i förväg till
Taina Ahola.
Arr. Medelpunkten

Barnkalendern
Lördag 12/10 kl. 13
Knittes Sagoteater
Besök av Nils Karlsson
Pyssling. Fri entré.
Hjärups bibliotek.
Arr. Hjärups Byalag i samarbete
med Kultur & Fritid Staffanstorps kommun

Fredag 18/10 kl. 9.30
”En skräphistoria”
med Teater Pepino
Föreställning för barn
3-6 år om ensamhet och
vänskap. Bilj. fr. 4/10.
Hjärups bibliotek.
Arr. Staffanstorps Teater
förening & Kultur & Fritid

Fredag 18/10 kl. 10.30
”Lite skräp”
med Teater Pepino
Ett äventyr för barn 1,5-3
år bland sopor och annat.
Biljetter från 4/10.
Hjärups bibliotek.
Arr. Staffanstorps Teaterförening & Kultur & Fritid

Onsdag 6/11 kl. 9.15
och 10.15
”Stjärnträdet”
Rytmikföreställning för
barn 3-6 år om omtanke,
att vilja ha en vän m.m.
Barnen får spela med
musikerna och vara med i
sånger och rörelser.
Biljetter från 23/10.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Kultur & Fritid, Staffanstorps kommun

Torsdag 14/11 kl. 14.30
”Bä, lilla Bä”
Rytmik och rörelser för
barn 1-3 år. Vi följer de
små lammens dag till delar av Mozarts klarinettkonsert och nyskrivna
visor i den trygga ramen
av Bä bä vita lamm.
Biljjetter från 31/10.
Hjärups bibliotek.
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun

Fredag 22/11 kl. 9.15
och 10.15
Lördag 23/11 kl. 10.30
”Krifs krafs hoho plask”
med Teater 23
Teater för barn 3-6 år om
Jonas som blir mörkrädd.
Biljetter från 8/11.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Staffanstorps Teaterförening och Kultur & Fritid

Utställningar
Staffanstorps
konsthall
Öppettider: Mån-tor
10-19, fre 10-18, lör 10-14
& sön 13-16 (när utställning pågår)
8/9 - 27/10
Gerry Johansson
- Foto
Arr. Kultur & Fritid, Staffanstorps kommun

Söndag 3/11 kl. 13-16
Vernissage:
Ulf Trotzig - Måleri
Utställning 3/11 – 19/1.
Arr. Kultur & Fritid, Staffanstorps kommun

Höstlovsprgram
för dig som går
i skolan. Sid 5

