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Christian har ordet

En tid för
varandra

Skyltlördag i Staffanstorp
Lördag 30/11

Julmarknad
S:t Staffans
församlingsgård

Lördag 23/11
Kl. 13 - 16
Musik med Två Gringos
& Agneta Grundström. Glögg,
kaffe, lotterier, handarbeten,
hembakat, julkort, ljus,
fiskdamm med mera.

Christian
Sonesson
Kommunstyrelsens ordförande
November är en av årets mörkaste månader, men man kan
alltid glädja sig med att det snart
vänder. Om mindre än en månad
infaller vintersolståndet och
därefter blir dagarna längre och
nätterna kortare.

Arr. Kyrkliga arbetskretsen i samarbete med Internationella gruppen
och Bibliska figurer, S:t Staffans
församling

Julmarknad

Samma sak gäller för ekonomin.
Ända sedan finanskrisen 2008 har
olika dåliga nyheter avlöst varandra, med tillbakagång i många
länder och en skuldkris som fått
allvarliga konsekvenser, inte minst
för Europa. Men nu ser det ut att
finnas många tecken på vändning
också vad gäller ekonomin i stort.

Staffanstorps bibliotek,
hörsalen

Lördag 30/11
Kl. 11 - 15
Julmarknad
med lokala utställare.

Arbetslösheten sjunker och är
nu nere på 7,3 procent. Det är en
siffra över det historiska snittet,
men det går åt rätt håll. Antalet
sysselsatta har ökat med 90 000
personer det senaste året.
I Staffanstorps kommun är den
öppna arbetslösheten 2,5 procent
bland personer i åldrarna 16-64 år.
Ungdomsarbetslösheten sjunker
till 3,7 procent vilket är extra
glädjande eftersom det är väsentligt att få in unga på arbetsmarknaden och undvika utanförskap.
Konjunkturinstitutet räknar
med att tillväxten tar fart nästa år
och att BNP stiger med 2,5 procent. Det stöds också av den senaste konjunkturbarometern som
steg ordentligt i oktober och som
nu indikerar att ekonomin är på
rätt väg. Detta kommer även att
ha positiv effekt på kommunens
ekonomi under kommande år.
Då detta är årets sista StaffanstorpsAktuellt vill jag passa på att
önska er alla en riktigt God Jul
och ett Gott Nytt År! En tid att ta
hand om varandra och ägna en
tanke åt de som är ensamma eller
har det svårt, såväl i kommunen
som utomlands.

Arr. Glimtarna

Julmarknad
Medelpunkten,
Pilegården

Onsdag 11/12
Kl. 10 - 14
Kom och baka pepparkakor, sjung med
Tomteorkestern och smycka Apelsinlunden!
Kom till Torget framför Rådhuset i
Staffanstorp den 30/11 mellan kl 13
och 16.
Den präktiga granen finns på plats
och lyser upp dansen.
Alla snälla barn får träffa den riktiga
tomten som hälsar på i Staffanstorp
denna lördagseftermiddag.
På plats finns Tomteorkestern, Linda

Det blir smyckning av Apelsinlunden.
Hur många apelsiner får plats?
Gemensamt pepparkaksbak där alla
kan komma och baka och smaka av
julens kakor.
- Med ”Tillsammans i Staffanstorp”
vill vi skapa en skön stämning för alla
inför julen. Och vem vet… kanske
även Tomten rockar loss tillsammans
med tomteorkestern och alla barnen,
säger Linda Lundqvist.

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.

Lundqvist med kapell som underhåller både små och stora med Pepparkaksrock och Lussebullsjazz.

Försäljning av hembakat, julpynt,
smycken, med mera - eller nåt gott
med en anknytning till jul.
Medelpunkten bjuder på glögg
och pepparkakor till alla besökare.
Kl.10.00 blir det julsånger av elever
från klass 5 Anneroskolan.

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

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

Julmarknad i Hjärups Jakriborg

December 2013

Helgerna 14 - 15/12 samt 21 - 22/12
Åter dags för den traditionella
stämningsfulla julmarknaden
i Jakriborg i Hjärup två
decemberhelger före jul.
Med sin unika medeltidsmiljö är
det lätt att komma i julstämning i
Jakriborg, vars julmarknad påminner
väldigt mycket om dess populära motsvarigheter i Tyskland, med hantverk,
matförsäljning, gycklare, tomte, luciatåg, ponnyridning och mycket annat.

Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps kommun
beslut:

- Det är fullbokat med utställare
och vi räknar med bortåt 20 000
besökare i år igen, säger Chatarina
Bergquist på Jakri AB.
Jakriborg ligger mycket lättillgängligt
mellan Malmö och Lund.
- Vi ligger bra här. Med pågatåget
som stannar utanför Jakriborg tar det
endast tre minuter från Lund och nio
minuter från Malmö. Så välkomna
ur tåget och in i medeltiden!
Öppettider för julmarknaden är
klockan 11 – 17. Det är fri entré.

Kommunfullmäktige
2/12 16.00
Kommunstyrelsen
9/12 18.00
Kultur- & fritidsnämnden
10/12 18.00
Tekniska nämnden
10/12 18.00
Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
11/12 18.00
Socialnämnden
11/12 18.00
Barn- & utbildningsnämnden
16/12 17.00
Kommunfullmäktige är öppet för
allmänheten.
På www.staffanstorp.se kan du se
mötet i direktsändning och ”on
demand”, när det passar dig.

Så ska skolan behålla sin tätplacering:

- Stabilitet och självständiga rektorer

- Det känns som om
Staffanstorp hittat ett
lugn i skolfrågorna utan
att tappa utvecklingsgreppet,
säger Maria Stellinger Ernblad,
ny chef för humanistisk service
i Staffanstorps kommun.

- Jag tror att vår höga ranking beror
på att vi skördar efter en längre tids
utveckling. Den röda tråden är att
rektorer och lärarkollegiet har stor
inverkan på hur budgeten fördelas
i skolorna. Vi ska nu fortsätta att
värna om vår stabila skolorganisation
och om rektorernas självständighet.
En självständig rektor är en viktig del
av framgångsfaktorerna.
- Vi ska även värna det fantastiska
Resurscentrum vi har i Staffanstorp
som ger oss möjlighet att vara en
inkluderande skola där vi kan göra
insatser för alla elever som riskerar
att hamna utanför.

- Att behålla rankingen eller rent av
stiga är absolut ett mål vi ska formulera. Personligen kan jag dock känna
att skillnaden i topp fem är marginell
och påverkas av tillfälligheter. Men
det har krävts en ordentlig satsning
för att nå hit och det krävs en stor
satsning för att stanna kvar, säger
Maria Stellinger Ernblad.
- Rektorerna, skolans produktionschef och kommunens utbildningsstrateger har i sitt gemensamma arbete
ett stort fokus på kvalitetsuppföljning
och kvalitetssökning. Det är självständighet och bra resurser som gör
skolan i Staffanstorp så bra.

Ordentlig satsning

Kriterierna

Vid Lärarförbundets senaste nationella skolranking Årets skolkommun
tog Staffanstorps kommun ett stort
kliv upp till plats fyra, efter Piteå,
Vellinge och Luleå, men en bra bit
före Lund och Lomma som brukar
finnas med i toppen.
För tre år sedan låg Staffanstorps
kommun på plats 73 och förra året
på plats 28.

En undersökning vid Lunds universitet 2009 visar att alla svenska
kommuner som satsar på skolan
har samma chans att nå toppen i
rankingen, trots skilda strukturella
omständigheter.
Kriterierna till grund för rankingen
är bland annat följande: Resurser
till undervisningen, utbildade lärare,
lärartäthet, friska lärare, lärarlöner,

andel barn i förskola, betygsresultat,
godkända elever i alla ämnen i årskurs nio, med flera.
- Just att det är Lärarförbundet som
ger högt betyg är positivt, för det visar
att lärarna har det bra, vilket är grunden till att även eleverna får det bra,
säger Maria Stellinger Ernblad.

Tio i topp
Årets 10 bästa skolkommuner
med förra årets placering inom
parentes:
1. Piteå (13).
2. Vellinge (1).
3. Luleå (5).
4. Staffanstorp (28).
5. Hammarö (2).
6. Älvsbyn (14).
7. Nybro (44).
8. Habo (93).
9. Rättvik (8).
10. Lund (9).
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Utbyggnadsområden

Nytt bostadsområde nära naturen
Park, motionsslinga, nära
till upplevelser i naturen!
Bostäderna i det nya
spännande området Vikhem
i Staffanstorp ska börja byggas
i vår, men redan nu är markarbetena i full gång.
- För enskilda invånare är kanske inte
va-ledningar och gator det mest intressanta, utan det mest spännande är
när bostadshusen börjar byggas, säger
exploateringsingenjör Joel Sandler på
Staffanstorps kommun.
- Men det som bereds i vinter är de allmänna platser som är en grundläggande
förutsättning för ett utbyggnadsområde;
park, dagvattendammarna, gator, gångoch cykelbanor, träd, torg, belysning,
va-ledningarna - allt i närmiljön som är
kommunalägt och där människorna ska
vistas.
Det är danskägda företaget Barslund AB
som fått entreprenaden att anlägga de
kommunalt ägda delarna.
Under hösten och vintern görs markarbetena i Vikhem klara och i maj ska
området stå redo för fem byggföretag
att börja uppföra nya friliggande villor,
radhus och stadsradhus.
- De har startat sitt arbete med att
schakta och flytta runt stora jordmassor
i området för att anlägga dagvattendammarna och parkstråket i norra delen,
berättar Joel Sandler.

Vikhem är det nya bostadsområde som anläggs i den gröna triangeln norr om
Kronoslättsvägen. Bilden togs innan markarbetena inleddes i höstas.
- Samtidigt håller vi, byggarna och
kommunen, på att tillsammans ta
fram en marknadsföringsplan för de
nya bostäderna, där vi även ska sälja
in Staffanstorp som helhet.

Säkra överfarter

Anders Johansson är Staffanstorps
kommuns byggledare på plats. Han
berättar så här om läget:
- Vi håller på med va-arbetena, vi går
fram med dagvatten- och spillvattenledningar och vi gör en helt ny gatuanslutning ute på Kronoslättsvägen
där nya gatan ska gå in i området.
Här skapar vi litet förhöjningar och
gupp så att det ska bli säkra överfarter för cyklister och gångtrafikanter.
- Vi har även terrasserat upp ytorna

Nu finns
Samlaren
i våra
matbutiker

där villorna ska ligga och gjort två
dagvattenmagasin som ska ta hand
om allt dagvatten.
- Vi drar fram anslutningar till varje
villa och radhus, så att dagvatten,
spillvatten, vattenavslutning och el
går in på samma ställe.
- Vi har byggt bullervallar ut mot
Kronoslättsvägen. Bort till Hagalidområdet finns en befintlig bullervall
som vi förlängt.
- I maj ska vi vara så klara att byggarna kan börja och när de har byggt
färdigt går vi in och färdigställer.
Vikhem får 75 nya bostäder i sin
första etapp. Andra etappen med
ytterligare 55-60 radhus och villor
beräknas starta 2015. Sista och tredje
etappen befinner sig ännu i sin linda.

Stora jordmassor har schaktats runt
i höst, dagvattendammar anlagts och
va-ledningar lagts ned i jorden. Till
våren börjar villor och radhus byggas
på nya Vikhemsområdet.

Fribyggaranda

- En spännande del av arbetet är
fribyggartomterna. Kommunen ska
sälja sex fribyggartomter i området
och vi har nu gått vidare med fyra
intressenter från den kommunala
tomtkön. De är fyra par som träffas och pratar om gemensamma
problem och frågeställningar: hur
tänker ni, vilken husleverantör har ni
valt, med mera. Det är en intressant
process att följa.
- Det är roligt att kommunen kan förmedla tomter och spännande att få
uppleva den nybyggaranda som finns
hos fribyggarna, säger Joel Sandler.

Öppna förskolan i Hjärup
öppnar 28/11
Den 28 november kl 14.00 invigs
Öppna förskolan i Hjärup.
- Tanken är att skapa en pedagogisk
mötesplats för föräldrar och barn
där samspel och nya relationer kan
skapas, utvecklas och fördjupas.
– Vi vill komplettera så att utbudet
för barn och föräldrar i Hjärup blir
så stort som möjligt, säger Eva
Mellberg, förskolechef.
Verksamheten erbjuder bland annat
sångsamling, fika, matlagning, ut-

Säkerhetsskåpet Samlaren
är specialgjort för insamling
av glödlampor, lågenergilampor, småbatterier och
småelektronik i butiker och
finns nu hos City Gross, Ica,
Willys i Staffanstorp och
Tempo i Hjärup.

flykter och skapande verksamhet och
finns precis som tidigare på Centrumstigen 4 i Hjärup, 046-25 15 18.
Preliminära öppettider:
Måndag
13 - 16
Tisdag
9 - 16
Onsdag
Stängt
Torsdag
9 - 16
Fredag
Stängt
Mer info: staffanstorp.se/
oppnaforskolanhjarup

TÄVLA!
Samlaren gör det enkelt att återvinna sådant som annars lätt skulle
hamna i soporna, till exempel glödlampor, lågenergilampor, batterier
och småelektronik. Samhällsnyttan
blir dubbel – dels hjälper vi till att
avgifta kretsloppet från farliga ämnen
och dels så återvinns värdefulla
metaller som kan användas i produktion av nya varor. Nu blir det enklare
att göra rätt, med insamlingsskåpet
Samlaren i din matbutik. Samlaren
är ett komplement till insamlingen
som sker på återvinningscentraler
och via Farligt Avfall-bilen.
Skåpet har två inkasthål per fraktion.
Att hålen är placerade på olika höjd
gör det tillgängligt för alla.

Detta kan du lämna
i Samlaren
Glödlampor och
andra smålampor

om VIP-biljetter
till MELODIFESTIVALEN
2-30:e PRIS
2014!

presentkort på
MYRORNA
(värde 100 kr)

Lågenergilampor
Småbatterier
Småelektronik
Med småelektronik menas
mobiltelefon, rakapparat,
eltandborste och liknande.

BASERAD PÅ DIG OCH DINA SANNA SOPOR

WWW.KOPINTESKRAP.SE
�
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Kungörelser

Hemsjukvårdens besök – ett kärt avbrott
- De ska ha högsta betyg.
Deras besök är ett kärt avbrott,
vem som än kommer, säger
80-årige Nils-Erik Svensson.
Alla i Staffanstorps kommun som
har svårt att klara sin vardag och inte
på egen hand kan ta sig till vårdcentralen har rätt till sjukvård i hemmet.
Staffanstorps ambition är att vara en
av de tryggaste kommunerna i landet
även inom hemsjukvården.
Nils-Erik har hjärtsvikt och diabetes.
Han behöver regelbunden tillsyn och
provtagning av sjukvårdspersonal.
Var fjortonde dag kommer distriktsköterska Eva Lundgren och tar
de livsviktiga blodproverna.
- Nils-Erik äter hjärtmedicinen varan
så han måste lämna blodprov varannan vecka, berättar hon.
Samtidigt som Eva tar proverna
fyller hon på medicindosetterna och
sitter ner och pratar en stund.

Byggt villan själv
Nils-Erik tillhör de allt fler äldre i
Staffanstorp som bor kvar hemma
och som får all den sjukvårdshjälp de
behöver i hemmet.
- Jag har svårt att gå långt på grund
av mitt dåliga hjärta. Det är väldigt
bra att få den här hjälpen hemma.
- Jag är inväxt i väggarna här och vill
inte flytta härifrån, skrattar han. Jag
byggde villan själv strax innan äldsta
dottern skulle börja skolan.
Nils-Erik flyttade till Staffanstorp
med sin familj från Jämjö i Blekinge i
början av 60-talet.

Vid sammanträdet kommer bland
annat att behandlas investeringsbudget 2014 för Staffanstorps kommun, representationsreglemente
och motioner.
Idag bor han och katten Dumle
ensamma i villan.
Han har jobbat som murare, är
gammal idrottsman, brottare och
fotbollsspelare, och har även tränat
ungdomslag i IFK Malmö.

Eva har 43 patienter
Hemsjukvård finns att få dygnets alla
timmar sju dagar i veckan.
Även hemrehabilitering finns för
dem som har behöver det på grund
av handikapp eller ålderskrämpor.
- Vi är fem distriktssköterskor på fyra
områden, berättar Eva Lundgren.
Vi arbetar enbart med hembesök,
och gör omläggningar, byter kateter,
ombesörjer läkarkontakter och annat
som behövs.
- Jag har själv just nu 43 patienter
som jag besöker för behandling,
provtagning, kontroller. Jag håller i
kontakter med lasarettet och har även
ibland vårdplanering i hemmet med
biståndshandläggare.
- Jag har planerade besök varje dag
och jobbar även vid datorn med

dokumentation, enligt socialstyrelsens
regler. Så det är mycket att göra.

Delegerar vissa uppgifter
- Vissa uppgifter kan jag dock delegera till undersköterskorna som rapporterar till mig.
En gång i veckan eller var fjortonde
dag åker jag ut och ser till patienterna.
- Vid behov har vi med läkare från
vårdcentralen. Skulle läkarbehovet
vara akut ringer vi in Falcks läkarbil.
Distriktsköterskorna är anställda av
kommunen, undersköterskorna är
anställda inom den privata sektorn.
- De gör ett bra jobb. De är bra allihopa. Varje besök är ett kärt avbrott,
vem som än kommer, säger Nils-Erik
när han vid besökets slut följer Eva
Lundgren till dörren.
Mer information om hemsjukvård
och hjälp i hemmet: staffanstorp.se/
omsorg/hjalp-i-hemmet/ eller ring 046251100.

SIDA-projekt ökar tryggheten i Namibia

Staffanstorps kommun har parallellt
drivit två spännande Sida-projekt
i staden Mariental med 15 000 invånare
i Namibia i sydvästra Afrika.
Det ena bestod i att utveckla och utbilda
den lokala brandkåren och det är nu
avslutat. Det andra projektet berör stadsbyggnad och miljö och pågår 2013 ut.
- Det känns som om vår utbildning av
deras brandmän haft stor betydelse och
utvecklat deras organisation, säger Bo
Gertsson, utvecklingschef på Staffanstorps kommun.

Alla kostnader för biståndsprojekten,
inklusive resor, hotell, traktamenten och
löner, har finansierats av statliga Sida genom Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati, ICLD.
- Vi fick pengar till utbildning och träning, förebyggandearbete samt träning
på deras nya avancerade brandbil, säger
Bo Gertsson.

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

Ansökan
om fana eller flagga
Föreningar och organisationer kan
ansöka om fana eller flagga hos
Staffanstorps kommun.
Ansökan ska vara Kultur- & fritidsnämnden tillhanda senast torsdagen den 12 december 2013.
Ytterligare upplysningar kan
lämnas av kultursamordnare
Agneta Samefors, tel.046-25 12 66
som också skickar blankett.
Ansökan skickas till Staffanstorps
kommun, Kultur & Fritid,
245 80 Staffanstorp.
OBS! Detta datum gäller endast
föreningar och organisationer.
Enskilda personer ansöker om
flagga till våren.

Räddningstjänsten i Staffanstorps
kommun har bidragit till att öka
tryggheten för invånarna i staden
Mariental i Namibia i ett SIDAfinansierat biståndsprojekt som
nyligen har avslutats.

Sida betalar allt

Allmänheten hälsas
välkommen att närvara vid
kommunfullmäktiges
sammanträde
i Rådhuset,
sammanträdeslokal Bjällerup,
måndag den 2 december
2013, kl 18.00

Brandmän från Mariental med diplom på att de fått utbildning inom hjärt- och
lungräddning och första hjälpen. Till höger Marianne Danell-Kindberg från
Räddningstjänsten i Staffanstorp. Foto: Räddningstjänsten, Staffanstorp.
Räddningstjänstens Bertil Persson
hade huvudansvar för utbildningen:
- När vi startade fanns det bara fem
frivilliga brandmän i hela Mariental.
Alla har ordinarie jobb på dagtid.
I dag är de tolv och jobbar i två
arbetslag med sex brandmän i varje.
Brandkårerna i Namibia övergick
nyligen från statligt till kommunalt
ansvar. I samband med det fick kommunerna nya avancerade brandbilar.
Men brandmännen fick inte adekvat
utbildning i tillräcklig mängd.

- Det ingick bara en dags utbildning
som gavs i huvudstaden Windhoek.
Alla brandmännen kunde inte delta,
berättar Bertil Persson.
- När vi förstod behovet lade vi till ett
delprojekt med utökad utbildning för
alla deras brandmän i hur bilen och
dess avancerade utrustning fungerar.

Äldre och skolbarn

Övriga utbildningar som skett är förebyggandearbete, rökdykning, hjärtoch lungräddning, första hjälpen,

konditionstest, skära/ta loss skadade
ur krockade bilar, med mera.
- Vi har varit med dem i områden
med många äldre och kollat brandsäkerheten i bostäderna, lärt brandmännen vad de ska titta på och även
hur de ska instruera skolbarn vid
brandövningar i skolorna.
Utbildning och träning har ägt rum
både i Mariental och i Staffanstorp.
Projektet inleddes i maj 2012 och
avslutas i höst med att en delegation
från Staffanstorp besöker Namibia.

”Värdefullt för oss”

Att Räddningstjänsten i Staffanstorp
spelat stor roll för brandkåren i Mariental bekräftas av stadens kommundirektör Paul Nghiwilepo:
- Ni har tränat våra brandmän i essensen av att vara ”firefighters”. Med
Staffanstorps hjälp har våra brandmän utvecklats mycket. Det har varit
mycket värdefullt för oss.
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Säker & Trygg

Alla enheter under samma tak
– lyckad satsning inom barn och familj
- Det har blivit jättehäftigt för nu kan vi skapa förändringar på riktigt. Med
allt samlat kan vi agera direkt. Sammanslagningen har gett oss helt nya
möjligheter, säger Petra Strandberg på Resurscentrum – barn och familj.
Även Öppna förskolan i Staffanstorp tillhör Resurscentrum liksom
Modersmål och Svenska som andraspråk.
Resultatet av har blivit mycket lyckat.
- Staffanstorp är en fantastisk skolkommun som gett oss dessa möjligheter. Man vågar prova nytt. Vårt
samarbete med rektorer och förskolechefer har blivit så enkelt. Vi är en
stödfunktion och nu kan till exempel
skolspsykologerna och logopederna
komma in mycket snabbare än tidigare, när vi inte hängde ihop, säger
Petra Strandberg som är chef över ett
drygt 80-tal personer inom Resurscentrum.

- Ett av mina viktiga mål är att lära
av elevernas erfarenheter, att ta reda
på vad det var som hände dem tidigare, var började det bli jobbigt och
varför.
En stor del av Kometskolans verksamhet är språkintroduktion för
nyanlända ungdomar.
- Det har varit ett stort lyft för oss att
få hit dem. De är ofta väldigt motiverade, de vill verkligen gå i skolan
vilket är väldigt stimulerande för de
andra eleverna. De nyanlända lyfter
hela verksamheten, de vill nå resultat
snabbt och här känner de att de kan
vara sig själva, för här är alla olika
och här är det OK att vara olika.

OK att vara olika

Aldrig permanent

Kometskolan är en gymnasieskola,
Introduktionsprogrammet, som ger
behörighet till nationella program.
Den hette tidigare IV-programmet.
Här går elever som inte uppnått behörighet för nationellt program samt
nyanlända, inte minst ensamkommande asylsökande ungdomar.
Antalet brukar variera mellan 20 och
50 per läsår. Idag går här cirka 25
elever.
- Vår uppgift är att hitta rätt form för
dem. Alla ska inte vidare till ett nationellt program, en del slussas mot
folkhögskolor eller andra yrkesutbildningar.

På Korttidsskolan kan högst fem
elever vistas samtidigt. Just nu finns
här inga alls.
- Korttidsskolan jobbar också ute på
skolorna, sitter med och ser när det
fungerar och när det börjar bli litet
oroligt och försöker tillsammans med
personalen på skolorna hitta nya
lösningar kring enskilda elever eller
elevgrupper.
- Vi försöker alltid hitta lösningen ute
på skolan så långt det är möjligt. Vi
kommer som team, med specialpedagog, kanske psykolog, vi kan koppla
på familjeteamet om även familjen
önskar råd och stöd.

- Vi försöker kartlägga svårigheter
och styrkor. I regel handlar det om
att förändra på hemskolan för att ge
eleven en ny chans att lyckas där.
Att tillfälligt flytta en elev är en
åtgärd som vidtas i absolut sista hand
och det får aldrig bli en permanent
lösning.
- Om ett barn ska komma till oss en
kort tid är det för att det på olika sätt
redan är exkluderat i klassen. Detta
sker mycket sällan eftersom våra
skolor är så duktiga på att själva lösa
sina problem.

Helst kvar i klassen

- De få gånger det sker kan vara efter
en långvarig sjukdom, eller kanske en
elev som inte kommer till skolan och
behöver slussas tillbaka via oss. Eller
det kanske inte fungerar alls i klassen.
Kanske händer det för mycket runt
eleven, kanske det är en otrygg situation där det behövs en liten timeout
medan vi och hemskolan tittar på
gruppen och ser vad som behövs för
att både eleven och övriga klassen
ska må bra.
- Just nu jobbar vi intensivt för att se
om ett par elever kan vara kvar i sina
klasser, för det är det vi vill. Vi har
även möte med ett par skolor nästa
vecka. Ibland hör skolorna av sig och
säger att de behöver en plats men då
möts vi först för att se om det finns
andra åtgärder vi kan prova först.

- I Staffanstorp vågar man prova nytt,
säger Petra Strandberg, chef för Resurscentrum, Kometskolan och Korttidsskolan.
- Jag träffar även rektorerna två gånger
per termin i uppföljningsmöten så att vi
på bästa sätt ska kunna möta deras behov
och förutsättningar.

Vill inte behövas alls

Det var Petra Strandberg som på kommunens uppdrag startade Korttidsskolan
2010.
- Vi bestämde då att skolan skulle ha ett
namn som visar vad det handlar om.
Den yttersta visionen för Korttidsskolan
är att inte behövas alls, men vi kommer
att finnas så länge det finns barn som
behöver oss, säger Petra Strandberg.

Mentorn – en vuxen kompis att ha för sig själv
Alla unga mellan 13 och 17 år i Staffanstorps kommun kan nu
anmäla sig för att få en egen mentor.
- En mentor är en extra vuxen kompis, en vägledare och förebild
och det måste vara en person som kan vara sig själv tillsammans med en tonåring.
- Ni ska veta att det finns vuxna som
är precis som ni unga, fast bara med
litet större erfarenhet, sa Jasmina
Dizdarevic från den ideella organisationen Mentor Sverige när hon mötte
elever på Baldersskolan nyligen.
- Många unga saknar en utomstående vuxen att prata förtroligt med. En
mentor är någon att ha för sig själv,
ett stöd och inte en pekpinne, en
kompis med erfarenhet, som du kan
prata med om allt som du kanske inte
kan prata med dina föräldrar om.
- En av världens mest kända mentorer är Luke Skywalkers mentor Joda.
Även andra kända personer, som
Barack Obama, har mentorer!

Matchning

Mentor arbetar för att förebygga
våld och droganvändning och skapa
stöd för barn och unga genom positiva förebilder och stärkt självkänsla.
Satsningen är ett samarbete inom
humanistisk service i Staffanstorps
kommun.

- Vi tror på detta. Det handlar inte
om unga med problem utan om att
ge alla unga möjlighet att få en vuxen
kompis att kunna prata vanliga livsfrågor med. Närvarande vuxna som
har tid för ungdomen är en skyddande faktor, säger Anneli Nilsson, chef
för förebyggande enheten
Innan mentorskapet inleds krävs
tillstånd av förälder eller motsvarande. Mentorn måste ta kontakt och
presentera sig för vårdnadshavaren.
Flickor får alltid en kvinna som mentor och pojkar alltid en man. Det är
viktigt att paren matchar varandra.
-De kan gärna ha samma intressen,
hästar, böcker, fotboll, vad som helst.

Söker mentorer

- Vi söker fler vardagshjältar som vill
göra skillnad, vanliga vettiga vuxna.
Mentorskapet är ideellt och mentorn
kan vara vem som helst, ha egna
barn, vara student eller tillhöra alla
slags yrkeskategorier. Man ska vara
över 20 år och avlägga tysthetslöfte.

- En mentor är en extra vuxen kompis, sa Jasmina Dizdarevic från Mentor Sverige
när hon mötte 7:or och 8:or på Baldersskolan.
- Alla mentorer utbildas och coachas.
Det är viktigt även för en mentor att
inte vara ensam, säger Jasmina.

Ökar framtidstron

Mentor är ett politiskt och religiöst
oberoende initiativ av WHO (Världshälsoorganisationen) och Drottning
Silvia och finns idag på många håll
även ute i världen.
I Sverigen finns kontor i Malmö,
Stockholm och Göteborg.
I Skåne är Mentor verksamma i åtta
kommuner.
För finansieringen står ett antal storföretag. Kommunsamarbetet finansieras delvis av Postkodlotteriet.
- Utvärderingar visar att mentorsskapet ökat framtidstron hos många

unga och att det ger många ett bättre
förtroende för vuxenvärlden.
- 97 procent har upplevt det som utvecklande att ha mentor och vill rekommendera det till sina vänner.
- Över hälften av mentorsparen fortsätter
ha någon slags kontakt även efter avslutat
mentorsskap.

Mer information

Du som skulle vilja prova att ha en mentor
kan ansöka via www.mentor.se eller prata
med din skola.
Du som vill bli mentor kan göra en intresseanmälan på www.mentor.se.
Du som har frågor om mentorskapet kan
vända dig till Andreas Andersson på
Staffanstorps kommun.
andreas.andersson@staffanstorp.se
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Claes Nilsson claes.nilsson@businessport.se

Kometen – kontorshotellet med ”all inclusive”
I höst har kontorshotellet Kometen slagit upp sina portar som ett nytt
och spännande landmärke i Staffanstorp.
Kontorshotellet erbjuder ”all inclusive”-service för sina hyresgäster och
morgonfika ingår i hyran.
- Vi tror på möten mellan människor.
Därför ingår gemensam morgonfika
klockan nio i hyran.
- Här finns både kommunala och privata
företag, men vi vill att alla ska träffas i fikarummet, för oavsett vad vi gör berikar vi
varandra, säger affärsområdesansvarige
Henry Roos.
- Vi är jättenöjda. Detta är ett fantastiskt
hus att tillbringa arbetsdagen i. Här finns
alla bekvämligheter och är ett perfekt val
för den lilla verksamheten som vill finnas
centralt mitt i expansiva Öresundsregionen, bara fem minuter från Lund och tio
minuter från Malmö.

Privat och kommunalt

- Det känns väldigt positivt att vara
här, särskilt för mig som jobbat hemifrån tidigare. Jag har redan knutit
nya kundkontakter, säger it-konsulten
Magnus Olsson på Solvito.

som äger och förvaltar byggnaden
och ingår i kommunkoncernen Staffanstorps Centrum AB tillsammans
med Staffanstorps Energi AB, Staffanstorps Fibernät AB och Staffanstorpshus AB. Samtliga har idag sina
kontor i Kometen.
På våning två har hittills sju externa
företag flyttat in: It-konsulten Solvito,
Skanska, Idus AB, Byggpartner Rolf
Jonsson, Torlöv Management,
Crosskeys AB och Businessport
Staffanstorp.
Våning tre inrymmer ett vackert
styrelserum med strålande utsikt över
Staffanstorp, duschutrymmen, vilorum, samt två takbalkonger.

- Stort, rymligt, luftigt, bra planerat,
allt finns samlat, det kan inte vara
bättre, säger Jan-Åke Persson på
Staffanstorpshus AB.

Den nya fastigheten är byggd i tre
våningar i en mycket öppen planlösning.
Innanför entrén möts besökaren av
en kundmottagning som servar samtliga bolag i huset och en luftig foajé
som är öppen hela vägen upp.
I första våningens kontorsutrymmen
huserar de kommunägda företagen:
Staffanstorps kommunfastigheter AB

Olika alternativ

Det finns plats för totalt ytterligare ett
20-tal externa hyresgäster i kontor,
öppna kontorslandskap samt ett antal
hotspots som är flexibla arbetsplatser
där hyresgäster som jobbar mycket
på fältet bara tar ett ledigt bord i anspråk när de är inne.
Hyrorna är modesta, hyran för ett
kontorsrum på 8 kvm ligger på 5 500 kr,

en arbetsplats i öppet kontorslandskap kostar 3 000 kr i månaden och
en hotspot ligger på 1 800 kr, allt inklusive bemannad kundmottagning,
postsortering, snabbt bredband, städ
ning, lånecyklar, tillgång till färgskrivare, konferensrum, gemensamma utrymmen som kök, pentryn
och duschutrymme.
Möblering av kontorsrummen kan
erhållas mot en mindre tilläggskostnad.
Det finns fem konferensrum i olika
storlekar. De har namn som Pluto,
Mercurius och Venus och är inredda
i behagliga nyanser av grönt och lila.
Det finns även ett stort ljust konferensrum som vid behov kan integreras
med caféet och ta in stora sällskap
- Miljön är tema och helhetskoncept,
berättar Henry Roos. Vi har lagt stor
vikt vid att hitta energisparande lösningar. Solfångare är beställda och
ska installeras på taket och vi söker
certifiering som miljöbyggnad i klassen Guld av Sweden Green Building.
Mer info: kometenhuset.se

Sikta rätt – lyckad arbetsmarknadsmässa för unga
Sikta rätt, utbildning och arbete för dig var en dag med syfte att inspirera ungdomar i Staffanstorps
kommun, visa vägen till utbildning och jobb och stimulera företag att söka nya medarbetare bland
de unga i kommunen.
Dagen var utformad som en jobbmässa med utställningar speciellt
riktade till ungdomar. Det genomfördes en rad korta spännande föreläsningar och ett 20-tal lokala företag
och organisationer medverkade.

Ett 20-tal staffanstorpsföretag kom för
att möta ungdomarna.

Hur blev arrangemanget, projektledare Ann Rosell?
- Logistiskt fungerade det alldeles
utmärkt. Vi hade 300 - 400 besökare.
Det var lyckat för att vara första
gången.
Blir det fler Sikta rätt-dagar?
- Nu ska vi i projektgruppen tillsammans göra en utvärdering och
resultatet av den avgör om det blir en
likadan satsning igen. Kanske ska vi
dela upp evenemanget, en dag för
åttor och nior och en dag för äldre.
En spontan synpunkt är att det kanske
var en aning för bred målgrupp.

ALMI
informerar om
nyföretagande
Mest publik till scenen drog numera rikskände fritidsledaren på Skåningen
Siavosh Derakhti som nyligen fick pris av president Obama, samt islänningen Finnur Sverrison som pratade om ungdomsentreprenörskap.

Inblick i utbildning och jobb
På Sikta rätt deltog representanter
från kommunens arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedlingen, Handelsföreningen, Svenskt Näringsliv, Kometskolan, Businessport Staffanstorp,
med flera. Ett 20-tal företag från det
lokala näringslivet tog chansen att
träffa de unga.
Syftet var att ge högstadie- och
gymnasielever samt arbetslösa unga

i Staffanstorps kommun en inblick
i vilka utbildningar som finns, vilka
jobb som finns, vilka som är dagens
bristyrken, hur man blir anställningsbar. Samt att ge lokala företagare
möjlighet att visa upp sig och hitta
nya medarbetare bland de litet äldre
ungdomarna.
Det var första gången arbetsmarknadsdagen genomfördes och många

har varit engagerade: Kommunledningen, rektorerna från högstadieskolorna, studie och yrkesvägledare,
representanter för Kometskolan,
arbetsmarknadsenheten, förebyggandeenheten, Businessport, med flera.
Arbetsmarknadsdagen hölls i Jakt &
Skyttes lokaler, och var ett initiativ
från kommunstyrelsen i Staffanstorp.

Tisdagen 26 november informerar
ALMI Företagspartner alla som går
i nyföretagartankar.
Plats: Rådhuset, Staffanstorp.
Anmälan: 0709-350099 eller
claes.nilsson@businessport.se.

Företagsmingel
Staffanstorps Handel, Företagarna
Staffanstorp och Företagsgruppen
bjuder in till företagsmingel
torsdagen 12 december på Gästis
i Staffanstorp. Deltagande till självkostnadspris 375 kronor. Anmälan till
staffanstorp@foretagarna.se

8

Nummer 7 2013

Evenemang

Söndag 24/11 kl. 16
Bob Dylan
på svenska
Lars Fernebring och
Thomas Wiehe.
Servering i pausen.
Bokning 046-25 47 66,
0708-64 02 44. E-post:
tea.staf@hotmail.se.
Staffanstorps bibliotek
Arr. Staffanstorps Teaterförening

Måndag 25/11 kl. 19
Adventskonsert
med Musikskolans
damkör ”Legatokören”
Nevishögs kyrka
Arr. Staffanstorps Musikskola

Måndag 25/11 kl. 19
Författarafton med
Karin Wahlberg
Entré: 40:-, medlem i
Hjärups Byalag gratis.
Hjärupslundsskolan
Arr. Hjärups Byalag i samarbete
med Kultur & fritid Staffanstorps kommun

Onsdag 27/11 kl. 19
Författarafton med
Kristina Ohlsson
Entré 70:-.
Bokning 046-25 12 66.
Staffanstorps bibliotek
Arr. Kultur & Fritid , S:t Staffans församling, SPF Club 230

Lördag 30/11 kl. 11 - 15
Julmarknad
Lokala utställare.
Staffanstorps bibliotek
Arr. Glimtarna

Söndag 1/12 kl. 13 - 16
Söndagsöppet i
Kulturforum Esarp
Arr. Kulturforum Esarp
Theodor Jönssons Stiftelse

Söndag 1/12 kl. 18
Adventsmusik
Medv. KEB-kören, Melodikören samt Fredrik
Lindgren, trumpet.
Kyrkheddinge kyrka
Arr. S:t Staffans församling

Måndag 2/12 kl. 16
Kommunfullmäktige
sammanträder
Rådhuset i Staffanstorp,
Arr. Staffanstorps kommun

Måndag 2/12 kl. 18.30
Barnens Luciatåg
Mölleberga kyrka
Arr. Uppåkra församling

Tisdag 3/12 kl. 19
Julkaffe & föredrag
”Sveriges familjenamn
1902-1965”. Magnus
Lindskog berättar. Kaffe,
te och lussekatter.
S:t Staffans församlingsgård
Arr. Staffanstorps Släktforskarförening

Tisdag 3/12 kl. 19.15
Lästips inför julen
Christina Odenhammer
ger tips på julläsning.
Hjärups bibliotek
Arr. Hjärups Byalag och Kultur
& Fritid

Torsdag 5/12 kl. 14
”Varje andetag
är en gåva”
Vispoeten
Gunnar Svebring
Hjärups församlingsgård
Arr. Uppåkra församling

Torsdag 5/12 kl. 18.30
Aktieträff samt
årsmöte med glögg
Boliden presenteras av
Investor Relations.
Anmälan 046 253547,
0760 466 794. Entre.
Staffanstorps bibliotek
Arr. Aktiespararna

Fredag 6/12 kl. 17
Julfest och julbord
Underhållning med Sven
Hansson & Bengt Nilsson
Entré 150:-, ej medlem 180:-.
Anmälan 040-46 13 16.
Hjärups församlingsgård
Arr. Församlingskåren
i Uppåkra församling

Söndag 8/12 kl.17
Luciagudstjänst
Församlingens barnkörer.
Nevishögs kyrka
Arr. S:t Staffans församling

Söndag 8/12 kl. 18
Musik i advent
Fredstema. Ungdomar
som sjunger och spelar
samt Uppåkra Scoutkår.
Uppåkra kyrka
Arr. Uppåkra församling

Söndag 8/12 kl. 19
Malmö Kammarkör
Advents- och julsånger
med Malmö Kammarkör.
Kyrkheddinge kyrka
Arr. S:t Staffans församling

Torsdag 12/12 kl. 15
Uppåkra arbetsförening har fikaförsäljning och lotteri
Kl.16.00: Luciatåg med
församlingens barnkörer.
Hjärups församlingsgård
Arr. Uppåkra församling

Fredag 13/12 kl. 19
Lucia
Görslövs kyrka
Arr. Uppåkra församling

Lördag 14/12
Staffanstorps Lucia
med tärnor besöker
Kl.12.15 Medelpunkten.
Kl.13.00 Staffanstorps
bibliotek.
Arr. Lions Club Vikingen

Agneta Samefors agneta.samefors@staffanstorp.se

Lördag 14/12 kl.15.30
och 18
Sjung in julen
Söderslätts Musikkår och
Uppåkra kyrkokör.
Uppåkra kyrka
Arr. Uppåkra församling

Lördag 14/12 - söndag
15/12 kl. 11-17
Julmarknad
på Jakriborg

Seniorkalender
Staffanstorp
Medelpunkten
(om inte annan plats anges).

Måndag 25/11 kl. 14
Adventsinspirerade
blomsterarrangemang
Arr. Staffanstorp-Stanstorp
Rotaryklubb

Arr. Jakri AB

Söndag 15/12 kl.18.00
Julens gospellåtar
Wings of Joy med solist
Sophia Kertész Rosén
och Halabaloo Band.
Nevishögs kyrka
Arr. S:t Staffans församling

Söndag 15/12 kl. 17
Luciakonsert
Staffanstorps bibliotek
Arr. Lions Club Vikingen

Söndag 22/12 kl. 18
”Vi sjunger in julen”
KEB-kören framför ny
och gammal julmusik.
Nevishögs kyrka
Arr. S:t Staffans församling

Torsdag 9/1 kl. 19
Jul i Åstradsgården
Anna-Lisa Persson berättar om julen och läser på
bygdemål. Risgrynsgröt,
kaffe, pepparkaka.
Åstradsgården
Arr. Staffanstorps Hembygdsföreningen

Söndag 12/1 kl. 13 - 16
Söndagsöppet i
Kulturforum Esarp
Arr. Kulturforum Esarp
Theodor Jönssons Stiftelse

Onsdag 22/1 kl. 19
Johan Unenge
”Hur får vi unga
att hitta läslusten?”
Johan Unenge, författare,
illustratör, serietecknare
om läsningens betydelse
för barn och unga. Entré.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun, S:t Staffans
församling och SPF Club 230.
Mediasponsor: Spegeln

Torsdag 23/1 kl. 19
Information om
släktforskning
Släktforskningsföreningen. Entré 40:-.
Anmälan 076-120 34 09.
Bråhögsplatsen 4
Arr. Glimtarna

Söndag 26/1 kl. 9
Vandra i Alnarpsparken i januari.
Alnarpsparken
Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening

Måndag 2/12 kl.17.30
Gemensam
kvällspromenad
Samling vid Pilegårdens
entré. Fika.
Arr. PRO, SPF Club 230 &
Medelpunkten

Onsdag 4/12 kl. 14
Konsumentrådgivning
Jurist Björn Anbring.
Arr: Anhörigverksamheten

Torsdag 5/12 kl. 14
Musikunderhållning
med Gun & Gert
Nordstrand
Onsdag 11/12 kl. 10
Julsånger
Elever från Anneroskolan.
Onsdag 11/12 kl. 10 - 14
Julmarknad på
Medelpunkten
Torsdagen 12/12 kl. 15
Ekonomiska klubben
Arr Aktiespararna.

Lördag 14/12 kl 12.15
Staffanstorps Lucia
med tärnor
Söndag 15/12 kl. 15
Julmusik
Staffanstorps Musikkår
Tisdag 17/12 kl.9.30 10.30
Julfrukost
Pris 25 kr Föranmälan
046-25 12 99.
Torsdag 19/12 kl. 14
Allsångsorkestern
sjunger julsånger
Onsdag 8/1 kl. 14
Musikunderhållning
Lars Bondesson.
Måndag 13/1 kl. 17.30
Kvällspromenad
Samling vid Pilegårdens
entré. Fika.
Arr: PRO, Club 230 SPF,
Medelpunkten

Tisdag 14/1 kl. 13.30
SPF Club 230
Månadsmöte
K Arne Blom om
”Staffanstorp, Uppåkra
och Lund – vår gemensamma historia”.
S:t Staffans församlingsgård
Arr. SPF Club 230

Onsdag 15/1 kl. 13
PRO månadsmöte
Hönsa-Lotta och Snacke
Per kommer på besök.
Folkets Hus, Staffanstorp
Arr.PRO Staffanstorp

Onsdag 22/1 kl. 14
Blandade visor
Kristina Backe
Måndag 27/1 kl. 14
”Vad tjänar vi på att
bli kontantsmarta?”
Med Lars Permsjö
Färs & Frosta Sparbank
Arr: Staffanstorp – Stanstorp
Rotaryklubb

Torsdag 30/1 kl. 18
Trivselkväll
på Medelpunkten
Kalastrion spelar; mat,
dryck, kaffe och kaka.
Entré 120 kronor.
Anmälan 046-25 12 99.
Arr. Medelpunkten

Hjärup
Bykrogen
Måndag 25/11 kl. 14
Polisen informerar
Stationschef Carina Roth.
Tisdag 3/12 kl. 14
Café
Måndag 16/12 kl. 14
Julsånger
Lapptäckets
förskola.
Måndag 13/1 kl. 14
Café
Tisdag 28/1 kl. 14
Allsångsorkestern
från Veberöd
underhåller.

Barnkalendern
Fredag 22/11 kl.9.15
och 10.15 samt lördag
23/11 kl. 10.30
”Krifs krafs
hoho plask”
med Teater 23
3-6 år. Teater om Jonas
som blir mörkrädd.
Bilj 25:-.
Staffanstorps bibliotek
Arr. Staffanstorps Teaterförening och Kultur & Fritid

Fredag 29/11 kl.9.30
och 10.30
”Boom!”
med Banditteatern
3-6 år. Om damen med
guldtanden som köpt sjön
där fiskaren fångar sin
mat. Bilj. à 25:- .
Hjärups bibliotek
Arr. Staffanstorps Teaterförening och Kultur & Fritid

Lördag 30/11 kl. 10.30
Julsagor och pyssel
med
Knittes Sagoteater
Sagoföreställning för
barn från 3 år.
Bilj. à 25:- fr.o.m.16/11.
Staffanstorps bibliotek
Arr. Kultur & Fritid

Måndag 13/1 kl.9.30
”Lill-Nisses
magiska luva”
3-6 år. Musikaliskt juläventyr med Celia Linde
och hennes handdockor.
Biljettpris: 25:- .
Staffanstorps bibliotek
Arr. Kultur & Fritid

Måndagen 21/1 kl.9.30
Sagostunder
Sagostunder i Staffanstorp pågår 20/1 – 12/5.
Staffanstorps bibliotek
Arr. Biblioteket

Fredag 17/1 kl.9.30
Sagoklubben
Sagoklubben i Hjärup
börjar för terminen
17/1 – 25/4.
Hjärups bibliotek
Arr. Biblioteket

Utställningar
Staffanstorps
konsthall
Öppettider: Mån-tor 1019, fre 10-18, lör 10-14 &
söndag 13-16
Stängt julhelgen, nyårshelgen, trettonhelgen
3.11 – 19.1
Ulf Trotzig
Måleri
Arr. Kultur & Fritid

