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Nu står skolan klar

Mellanvångsskolan invigdes den 28 januari
med tal, uppträdanden med mera
4

Aktiviteter för sportlovslediga
LAN, fotboll, lådbilsrally, ridning och varm
3
choklad är några exempel

Vardagshjälte hyllar hemtjänsten
Bojan Bengtsson vårdar sin demenssjuke
6
man i hemmet

Nya sotningsföretag i kommunen
Tre nya utvalda sotningsföretag tar över från
4
1 juli i år

2
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Så här styrs kommunen från årsskiftet
Christian
Sonesson
Kommunstyrelsens
ordförande

Vår kommuns storlek gör att vi
slipper många av storstädernas
bekymmer, men när det gäller
parkeringsplatser tycks de
alltid saknas. Även här. I alla
fall när man har bråttom och
följaktligen vill parkera riktigt
nära platsen dit man är på väg.
Dessutom är tålamodet att
parkera på lite avstånd nog
mindre än i de stora städerna.
Med all rätt i så fall, eftersom
en del av vår kommuns värde
ligger i just det småskaliga. Saker och ting ska vara nära – så
också parkeringsmöjligheterna.
Tyvärr har det idag blivit svårt
att hitta parkering centralt på
vissa tider. En orsak till detta
är att gällande parkeringsbestämmelser inte alltid respekteras. Man kan se bilar stå
parkerade i dagar trots att den
tillåtna parkeringstiden bara
är en timme. Det är inte acceptabelt. En annan orsak är helt
enkelt att p-platserna är för få.
I somras tog jag initiativ till ett
parkeringspaket innehållande
dels fler centrala parkeringsplatser (drygt 100 stycken fler
asfalterade p-platser), dels
parkeringsövervakning. Även
parkeringstiderna ska ses över
och bli mer generösa där så är
möjligt. Målen är bättre trafiksäkerhet, smidigare framkomlighet och förbättrad tillgänglighet. Övervakningen ska vara
mer serviceinriktad än polisiär.
Det ska fortsatt vara gratis att
parkera, men det blir snart
kostsamt för den som inte respekterar tidsbegränsningarna
och därmed förstör för alla
andra.
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En allians med fyra partier har
kommit överens om att styra
Staffanstorps kommun tillsammans de kommande fyra åren.
Alliansen består av M, FP, C och
KD och har en relativ majoritet
i kommunfullmäktige, vilket betyder att ingen annan koalition
är större. Alliansen har 20 av
41 mandat samt majoritet i alla
nämnder och styrelser.
Alliansen företräddes i sin
överenskommelse av Christian
Sonesson (M), Bo Polsten (FP),
Yvonne Nilsson (C) och
Magnus Lunderquist (KD).
Politisk ledning
Kommunstyrelsen
13 ordinarie ledamöter samt
ersättare.
Christian Sonesson (M), ordf.
Nino Vidovic (M), 1:e vice ordf.
Pierre Sjöström (S), 2:e vice ordf.
Kommunfullmäktige
41 ordinarie ledamöter samt
ersättare. Se bild nedan.
Yvonne Nilsson (C), ordf.
Shkurte Xhemaili (M), 1:e vice
ordf.
Björn Stigborg (S), 2:e vice ordf.

Barn- & utbildningsnämnden
Nino Vidovic (M), ordf.
Gisela Nilsson (FP), 1:e vice ordf.
Laila Olsen (S), 2:e vice ordf.
Socialnämnden
Liliana Lindström (M), ordf.
Birgitta Heyle-Wiahl (FP), 1:e
vice ordf.
Pia Jönsson (S), 2:e vice ordf.
Kultur- & fritidsnämnden
Margareta Pauli (M), ordf.
Magnus Lunderquist (KD), 1:e
vice ordf.
Richard Fridh (S), 2:e vice ordf.
Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
Eric Tabich (M), ordf.
Björn Larsson (C), 1:e vice ordf.
Carina Dilton (S), 2:e vice ordf.
Tekniska nämnden
Pierre Lindberg (M), ordf.
Anders Olsson (C), 1:e vice ordf.
Werner Unger (S), 2:e vice ordf.
Kommunala bolaget Staffanstorps Centrum AB
Vid årsstämman 7 april föreslås
Staffan Linde (M) som ny tillträdande ordförande medan
Pierre Sjöström (S), föreslås bli
omvald som vice ordförande.

Visste du detta om dina kommunalråd?
Christian Sonesson (M)
Gift, ett barn. Debuterade som
18-åring i kommunfullmäktige. Har läst statsvetenskap,
historia och samhällsgeografi
på Lunds universitet, franska
på universitet i Frankrike samt
fastighetsmäklarprogrammet
på Malmö högskola. Utsågs till
kommunalråd 2011 och valdes
till kommunstyrelsens ordförande i januari 2013. Gillar fotboll,
favoritlaget är MFF, tillbringar
gärna fritiden både på Österlen
och i trädgården i Staffanstorp.
Pierre Sjöström (S)
Utbildade sig till socionom inom
offentlig ekonomi (examen
1984) och är tjänstledig från sin
tjänst som avdelningschef på
Lunds kommuns ekonomiavdelning. Bor i Hjärup med sambo.
Två utflugna vuxna barn. Politiskt aktiv sedan 1984. Utsågs
till kommunalråd i opposition i
februari 2013. Gillar resor, mat
och socialt umgänge. Född i Belgien och pratar flytande franska.

Kommunfullmäktige fr v: David Wittlock (MP), Bo Malmberg (MP), Pia Jönsson (S), Agneta Nilsson (S), Richard Fridh (S),
Raili Pikkusaari (V), Marie Saltarski (S), Carina Dilton (S), Torbjörn Lövendahl (S), Pierre Sjöström (S), Hans Rochester
(M), Josefine Weber (C), Jonas Andersson (SD), Ulla Winrup (SD), Fredrik Andersson (SD), Mats-Åke Westeson(SD), Björn
Magnusson (FP), Åsa Ekstrand (M), Richard Olsson (SD), Nino Vidovic (M). Mellersta raden: Rickard Severin Ekström (S),
Magnus Lunderquist (KD), Björn Stigborg (S), Shkurte Xhemajli (M), Yvonne Nilsson (C), Liliana Lindström (M), Gisela
Nilsson (FP), Karin Palmqvist (M), Eric Hamilton (M), Henrik Lethin (M). Nedersta raden: Werner Unger (S), Helene Öhman (--), Laila Olsen (S), Cecilia Cavallin (MP), Christian Sonesson (M), Berit Lagergren (M), Margareta Pauli (M).
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Sportlov med helspäckat program!
LAN, fotboll, lådbilsrally, ridning och varm choklad är bara
några exempel på allt roligt som
händer i Staffanstorps kommun
under vecka 8.
Sportlovet rivstartar på måndag 16 februari med massor av
aktiviteter för sportlovslediga
barn och ungdomar – på fritidsgårdarna, biblioteken och på
Torget i Staffanstorp!
Som vanligt erbjuds ett helspäckat program för fritidsgårdarna med utflykter, LAN,
fotbollsturnering, breakdance
och mycket annat roligt.
På Torget framför Rådhuset arrangeras varje dag skojiga saker
för sportlovslediga barnfamiljer
och barn från förskolor och
fritidshem. Det blir gratis ponnyridning, korvgrillning, lekfullt
möte mellan barn och seniorer,
leksaksloppis, stort lådbilsrally
och såklart gratis varm choklad.
Räddningstjänsten bjuder in
till öppet hus onsdagen den 18
februari.
Även biblioteken erbjuder ett
digert sportlovsprogram.
Se de olika programmen här
nedan. På staffanstorp.se kan
du läsa mer!
Ung i Staffanstorp/Sportlovskul på fritidsgårdarna
Arr: Socialnämnden, Förebyggande
enheten barn och unga.

Mer information och anmälan
via webben finner du på
staffanstorp.se/ungistaffanstorp
Måndag 16/2
LAN
Åk 9-18 år i Pelarsalen vid Skåningen (deposition 50 kronor).
Tid: kl. 17-09.
Tisdag 17/2
LAN
Åk 4-6 på Mellanvångsskolan.
Tid: kl. 12-22.
Öppet på Forum Hjärup
Kom och baka semlor.
Tid: kl. 15-19.
Onsdag 18/2
Vi besöker Tjejmässan i Malmö
Samling på Hjärupslundskolan
för anmälda. Åk 6-18 år.
Tid: kl. 12-20.
Öppet på Skåningen
Kom och häng och gör det du
känner för just då.
Tid: kl. 14-18.
Torsdag 19/2
Fotbollsturnering i Staffanshallen
Anmäl ditt lag senast fredag
13/2. Kostnad: 50 kronor per

lag. Alla är välkomna att besöka
oss här, café finns på plats.
Tid: åk 4-6 kl. 9-12, åk 7-9 kl.
12-15.30
Fredag 20/2
Öppet på Skåningen
Tid: kl. 17-23.
Hip-hoptema på Skåningen
Lär dig göra beats och dansa
breakdance med mera. Åk 4-18 år.
Tid: kl. 14-19.
Filmtema på Forum Hjärup
Åk 4-18 år.
Tid: kl. 14-23.
Lördag 21/2
Öppet på Forum Hjärup och
Skåningen
Ge din ledare en utmaning, fika,
pyssla, spela eller bara ta det
lugnt, du bestämmer själv.
Tid: kl. 17-23.
Sportlovskul på Torget
Arr: Kommunstyrelsen.

För sportlovslediga barnfamiljer
och barn i förskole- och fritidshemsålder arrangeras lådbilsrally,
ponnyridning, korvgrillning,
leksaksloppis samt lekar och tävlingar mellan seniorer och juniorer på Torget i Staffanstorp. Alla
aktiviteter är kostnadsfria och
alla är välkomna! PRO och SPF
bjuder på gratis varm choklad
alla dagar, utom onsdag.
Måndag 16/2
Juniorer möter seniorer
Seniorer från PRO och SPF
utmanar sportlovslediga barn i
roliga tävlingar.
Tid: kl. 10-12.
Tisdag 17/2
Leksaksloppis
Sälj och/eller skänk bort gamla
leksaker. I samarbete med Lions.
Tid: kl. 10-12.

Tisdag 17/2
Filmworkshop
Prova på att göra film (10-15 år).
Tid & plats: 13-17 på Staffanstorps bibliotek.
Film för alla Gregs fans (från 7
år)
Tid & plats: kl. 13 på Hjärups
bibliotek.
Onsdag 18/2
Skapande verkstad
Drop in för alla åldrar.
Tid & plats: kl. 10.30-12 på
Staffanstorps bibliotek.
Dagboksverkstad för alla Gregs
fans (6-12 år)
Tid & plats: kl. 13 på Hjärups
bibliotek.
Torsdag 19/2
Dagboksverkstad för alla Gregs
fans (6-12 år)
Tid & plats: kl. 10.30 på
Onsdag 18 /2
Staffanstorps bibliotek
Korvgrillning
Torsdag 19/2
Staffanstorps scoutkår bjuder
på korv, grillad över öppen eld. Filmmaraton för alla Gregs fans
(från 7 år)
Tid: kl. 13.30-15.30.
Tre filmer och popcorn!
Torsdag 19/2
Tid & plats: kl. 13-18 (cirka) på
Gratis ponnyridning!
Staffanstorps Ridsportförening Staffanstorps bibliotek.
bjuder på ponnyridning. Hästar, hjälmar och ledare finns på Bråhögsbadets öppettider
Måndag 16/2
plats.
Stängt
Tid: kl. 10-12.
Tisdag 17/2
Fredag 20/2
Kl. 6.30-8, 9-20.30
Stor lådbilstävling!
Onsdag 18/2
Lådbilstävling för förskolor
Kl. 6.30-8, 9-20
och fritidshem. 25 anmälda
lådbilar i två klasser. Kom och Torsdag 19/2
Kl. 6.30-8, 9-16.30, 19-20.30
heja fram din förskola eller
Fredag 20/2
fritidshem!
Kl. 6.30-8, 9-19
Tid: kl. 9.30-11.30.
Lördag 21/2
Räddningstjänsten bjuder in Kl. 10.30-15.30
Söndag 22/2
Arr: Räddningstjänsten.
Kl. 10.30-15.30
Onsdag 18/2
Öppet hus på brandstationen i
Staffanstorp, Kometvägen 1.
Räddningstjänsten bjuder på
korv. Välkomna! Tid: kl. 11-13.
Sportlovskul på biblioteken
Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun.
Arr Filmworkshop: ABF.

Måndag 16/2
Kryp och kräl
Frank Madsen från Malmö
Reptilcenter visar ormar, ödlor
och spindlar (från 6 år).
Tid & plats: kl. 11 på Staffanstorps bibliotek.
Tid & plats: kl. 13 på Hjärups
bibliotek.
Filmworkshop
Prova på att göra film (10-15 år).
Tid & plats: 13-17 på Staffans- PRO och SPF bjuder på gratis varm
choklad.
torps bibliotek.
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Kungörelser
Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i
Rådhuset, sammanträdeslokal
Bjällerup, måndagen den 23
februari 2015, kl. 18.
Vid sammanträdet behandlas
bland annat fastställande av
verksamhetsområde för VA-anläggning 2015 samt motioner.
Fullständig dagordning finns
på kommunens anslagstavla
och staffanstorp.se. Handlingar till sammanträdet kan
hämtas på Medborgarkontoret i Rådhuset.
Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde via
webben på staffanstorp.se
Yvonne Nilsson (C)
Ordförande
Kulturpris 2015
Staffanstorps kommuns
kulturpris kan delas ut till
person, förening eller organisation som gjort särskilda
insatser på kulturområdet.
Alla invånare i Staffanstorps
kommun kan lämna förslag
på pristagare.
Kulturstipendium 2015
Staffanstorps kommuns
kulturstipendium utdelas för
att möjliggöra utbildning och
fortbildning inom konstnärliga områden. Stipendium
utdelas till person som under
2014 fyller högst 26 år och
som är folkbokförd i Staffanstorps kommun. Undantag
från detta kan medges om
man av utvecklingsskäl har
behov av att vara folkbokförd
på annan ort.
Blanketter och utdelning
Blanketter till såväl kulturpris som kulturstipendium
finns på staffanstorp.se, under
Uppleva/Priser och stipendier,
där du också kan läsa mer.
Priset, som kan delas mellan två stipendiater, delas ut i
samband med Kulturnatten.
Förslagsinlämning
Förslag till kulturpristagare/
kulturstipendiat ska inlämnas
senast 31 mars till:
Staffanstorps kommun
Kultur- och fritidsnämnden
245 80 Staffanstorp

Minska risken för översvämning
Felkopplade ledningar är vanligt
och kan få svåra konsekvenser.
Därför är det viktigt att alla fastighetsägare kontrollerar att de har
korrekta kopplingar av dag- och
spillvatten.
Arbetet med tillskottsvatten
är inte unikt för Staffanstorps
kommun, detta är något som
uppmärksammats i Sveriges VAkommuner. Många kommuner
har antingen startat arbetet med
bortkopplingen av tillskottsvatten eller ligger i startgroparna.
Staffanstorps kommun har
undersökt orsaken till de stora
översvämningar som skett i
Staffanstorps tätort de senaste
åren. En av orsakerna är felkopplade ledningar hos privata
fastighetsägare, både villaägare
och ägare av större fastigheter.
Ofta känner fastighetsägaren
inte till att ledningarna på tomten är felkopplade.
– Alla fastighetsägare måste se
till så att dag- och spillvatten
leds rätt och inte blandas samman genom felkopplingar, säger
VA-ingenjör Brittmarie Olsson i
Staffanstorps kommun.
Fastighetsägarna har eget an-

svar fram till tomtgränsen. Det
betyder att de ansvarar för att
vattnet leds rätt, men även att
de bekostar att ledningarna
dras rätt på den egna tomten
fram till förbindelsepunkten där
Staffanstorps kommun tar över
ansvaret för uppsamling och
bortledning av dagvattnet.
– Alla är välkomna att kontakta
oss på VA-verket för råd och
hjälp, säger Brittmarie.
Ökar risk för översvämning
Felkopplingar kan leda till att
dagvatten från stuprör, slitna
ledningar, felkopplade dräneringsledningar eller felkopplade
brunnar i källartrappor och
vid garagenedfarter läcker in i
spillvattensystemet som leder till
reningsverken.
– För mycket nederbördsvatten
i spillvattenssystemet leder till
ökad belastning på ledningsnät,
pumpstationer och reningsverk.
Detta ökar risken för allvarliga källaröversvämningar med
ökad miljöbelastning som följd.
Därför är det viktigt att vi alla
hjälps åt så att risken för översvämning minskar, säger Brittmarie.

Projekt på gång
Ledningsrenovering av kommunens ledningar har påbörjats i Författarbyn med start i
Forsbergs-, Lorenz Nils- och
Lenngrens väg. Nästa etapp
blir Lagerlöfs väg och delar av
Rudolph Bååths väg.
– När det gäller tillskottsvatten
så fortsätter vi med de redan
undersökta områdena och vi
kommer inom snar framtid att
undersöka fastigheter i delar av
Hjärup, avslutar Brittmarie.
Dagvatten = regnvatten,
smältvatten och spolvatten
som rinner från hustak,
källartrappor, garagenedfarter, vägar
och gator.
Spillvatten = det nya namnet på
avloppsvatten som ska ledas till
reningsverket och renas.
Foto: Lisbeth Svensson

Tre sotningsföretag att välja mellan
Mycket snart kan medborgarna
i Staffanstorps kommun själva
göra ett aktivt val mellan tre
olika företag för sotning och
brandskyddskontroll.
– Vi är nöjda med att ha upphandlingen i hamn. Tre nya,
utvalda sotningsföretag tar
över från 1 juli i år, säger räddningschef Roger Gustafsson och
brandinspektör Nils Persson vid
Räddningstjänsten i LommaStaffanstorp.
Tidigare sköttes all lagstadgad
brandskyddskontroll och sotningsrengöring i kommunen av
ett upphandlat sotningsföretag.
– Nu får medborgarna fler
sotare att välja mellan och kan
göra ett eget aktivt val. Det
blir större valfrihet, precis som
kommunen vill ha det.
Under våren kommer både
Räddningstjänsten och de tre
sotningsföretagen att sända ut
information till hushållen.
– Hushållen får vara beredda

på att det kommer en hel del
information i brevlådorna, säger
Nils Persson.
– Vi vill ha kontroll på all eldning som sker med öppen låga,
det gäller eldstäder såväl som
gaspannor, oljepannor och pelletspannor. Vi tror att det finns
många i kommunen som missat
sin sotning, som har äldre förbränningsanordningar eller nya
som vi inte känner till. Vi kommer därför att gå ut med förfrågan till alla hushåll i kommunen
om vilka eldstäder man har.
– Samtidigt kommer de tre
företagen att gå ut och marknadsföra sig gentemot kommuninvånarna och visa att de kan ge
bra service.
Gemensamt webbprogram
Det nuvarande sotningsföretaget har en kontrollbok i vilken
de noterar vem de sotat och
rengjort hos. Nu ska istället ett
nytt webbprogram användas
av företagen, direkt efter varje

utförd rengöringsinsats.
– Detta ger oss en samlad bild
och en mycket bättre kontrollfunktion än vi har idag.
Upphandlingen har skett i samarbete mellan Staffanstorps och
Lomma kommuner och utförts
med hjälp av Lunds kommuns
upphandlingsenhet.
Totalt har sex sotningsföretag i
sina anbud fått ge svar på frågor och krav kring bland annat
tillgänglighet, tidsavisering hos
kunden och möjlighet till förrättningar kvällstid.
– Vi har tillämpat ett poängsystem och de tre företag vi nu
tecknat avtal med uppfyllde alla
kraven, avslutar Nils.
De nya sotningsavtalen gäller i
första hand till och med 2017.
De tre företag Räddningstjänsten tecknat avtal med är:
Säker Bostad i Skåne AB
Skorstensfejarmästarna Syd AB
Skorstensfejarmästare Lundquist AB.

staffanstorp.se
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Sammanträden
Foto: Henrik Lethin

Februari-april 2015
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut
Kommunfullmäktige
23/2 kl. 18
Kommunfullmäktige är
öppet för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.
Kultur- & fritidsnämnden
24/2 kl. 18
Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
25/2 kl. 18
Barn- & utbildningsnämnden
2/3 kl. 18
Socialnämnden
9/3 kl. 18

På onsdagen den 28 januari
invigdes nya Mellanvångsskolan i
Staffanstorp med ett stort öppet
hus inramat av sång, musik och
dans. Totalt hade nära 600 personer hörsammat inbjudan. I den
stora öppna atriumgården minglade byggherrar, kommunchefer,
politiker, föräldrar och skolbarn.
– Vilken är den bästa skolan i
Staffanstorp? undrade ordförande för Barn- och utbildningsnämnden (BUN) Nino Vidovic i
mikrofonen.
– Mellanvångsskolan! utbrast
330 elever i en kör så högt och
samstämd att taket nästan lyfte
på den nya skolan.
”Superhärlig invigning”
– Vilket superhärlig invigning,
jag är supernöjd, det kunde inte
blivit bättre, sa rektor Alma
Salcinovic. Eleverna har varit
otroligt förväntansfulla och
övat jättemycket.
Invigningen förrättades av
kommunstyrelsens ordförande
Christian Sonesson (M) tillsammans med BUN:s ordförande
Nino Vidovic (M) som klippte
det blågula bandet tillsammans.
Båda höll tal.
– Detta är andra gången på
1,5 år som vi inviger en skola i
Staffanstorp, ett tydligt tecken
på hur mycket vi satsar på våra
barn och ungdomar i kommunen, sa BUN:s Nino Vidovic.

Även Mellanvångsskolan förra
rektor Kerstin Levin höll ett
uppskattat tal och lyckönskade
till den nya fina skolan.
Samarbete med Musikskolan
Festligheterna inleddes med att
årskurs 1 på brassinstrument under ledning av Gertrud Wendel
från Musikskolan i Staffanstorp
framförde en pampig version av
den kända eurovisionsmelodin
Prelude Te Deum Charpentier. I
ett projekt mellan Musikskolan
och Mellanvångsskolan sedan
hösten 2014 får eleverna i Fklass rytmikundervisning och
eleverna i Åk 1 får lektioner i
brassinstrument.
– All samlad forskning pekar
på hur viktigt det är för bland
annat minne och koncentration
att spela musik under lång tid
och framför allt att börja tidigt,
säger Lena Forén Naranjo, ansvarig för Musikskolan.
– Bleckinstrument är bra att
sätta i händerna på små barn,
det låter mycket ganska fort.
Efter musikframträdandet var
det dansuppvisning av elever ur
årskurs 2. Efter alla tal sjöng
Mellanvångsskolans elever
samstämt i en jättekör Mellanvångssången – med en text som
eleverna skrivit ihop tillsammans inför invigningen.
Som avslutning bjöds det på
mingelmat och guidade rundturer i den nya fina skolan.

Foto: Henrik Lethin

Tekniska nämnden
Tisdag 10/3 kl. 18
Kommunstyrelsen
Måndag 16/3 kl. 18
Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
Onsdag 8/3 kl. 18
Kommunstyrelsen
13/4 kl. 18
Socialnämnden
14/4 kl. 18

På staffanstorp.se finner du hela texten
till Mellanvångssången.

Ansökan om flagga för
privatpersoner
I samband med Sveriges
Nationaldag den 6 juni delar kommunen ut ett antal
flaggor. Ansökan ska vara
inne senast onsdagen den 25
mars 2015. Blankett finns att
hämta på Medborgarkontoret i Rådhuset. Lämna ifylld
blankett på Medborgarkontoret eller till Staffanstorps
kommun, Kultur & Fritid,
245 80 Staffanstorp.
Det går också bra att kontakta kultursamordnare Agneta
Samefors vid frågor och för
att få blankett, 046-25 12 66.
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”Hemtjänsten är mina änglar”
Bojan Bengtsson i Kyrkheddinge
vårdar sedan några år sin 90-årige svårt demenssjuke make i
hemmet. Hon är en vardagshjälte
som gör en fantastisk insats för
sin man varje dag, men själv hyllar hon hemtjänsten.
– Jag har lovat min make att
han ska få vara hemma så länge
det går och det har jag även lovat mig själv. Här kan han höra
mig när jag går omkring och
donar i huset.
Hon är så glad och nöjd över
allt stöd hon får från Staffanstorps kommun sedan maken
blev sjuk för cirka fem år sedan.
– Hemtjänsten är mina änglar.
Utan dem hade jag aldrig klarat
detta. De ser saker jag inte ser,
och kan komma med förslag,
som vi då diskuterar. Det är fantastiskt vad kommunen ställer
upp inte minst vad beträffar alla
hjälpmedel, säger Bojan.
Demensdiagnos
Bojan, 86 år, var tidigare personalchef på GB-glass i Kyrkheddinge. Maken Torsten är ingenjör. Hon berättar att paret haft
ett rikt liv tillsammans. De har
gjort fantastiska resor tillsammans och har ett sommarhus
på Österlen som maken byggt
med egna händer. Nästa år har
de varit gifta i 65 år. De har tre
barn och flera barnbarn.
Torsten insjuknade 2010 och
har sedan dess bara blivit sämre.
– Han blev alltmer förvirrad
och understimulerad. Till sist
fick jag honom röntgad och fick
tid hos minnesspecialist i Lund.
Efter slutförd demensutredning
blev det vårdplanering och dag-

många gånger tufft jobb. De är
väldigt rara och förstående och
visar empati för både Torsten och
mig. De är lyhörda inför mina
önskemål som alltid blir framförda genom min kontaktperson
i teamet, så jag känner mig alltid
trygg.

rehab på Pilevallen.
Men 2013 var maken så sjuk
att han erbjöds växelvård, tre
veckor i månaden hemma och
en vecka på Magnoliagården.
– En vecka i månaden skulle
jag få vara ledig, säger Bojan.
Men tankarna fanns där hela
tiden och jag besökte Torsten
varje dag. Det var jobbigt att
se honom ligga ensam i ett rum
eftersom han inte hade intresse
av att sitta och sova framför
TV:n. Så efter ett halvår tog jag
beslutet att vårda honom själv
hemma igen på heltid.
Lyhörda och empatiska
– Min akutläkare påtalade att
jag inte kunde ta hela ansvaret
själv och ansåg att jag genast
skulle begära hemtjänst, som jag
tidigare tackat nej till eftersom

Gråter och skrattar
Bojan är också mycket glad
över demens- och anhörigutbildningen som anordnas av
kommunen och anhörigsamordnare Pia Williams.
– Där har jag fått träffa demenssjuksköterskan Susanne Bresby,
arbetsterapeuter och biståndshandläggaren Anette Mathiasson, men framför allt andra
anhöriga i liknande situation. Vi
var en 8-9 personer som kunde
prata helt öppet med varandra
med tystnadsplikt. Vi träffas
sedan dess varje månad och det
jag ju inte ville ”ha dem springgör att jag inte känner mig enande” här hela tiden. Men jag
sam. Vi kan ringa och tala med
förstod att tiden var inne nu.
varandra. Vi både gråter och
Sedan dess tar hon och maken
emot stor hjälp av hemtjänsten. skrattar tillsammans. Gruppen
är en ventil.
– Det var jobbigt i början med
– Min make kunde inte ha det
olika personer varje dag, men
bättre än att få vara hemma i
det stabiliserade sig. De är unsin egen säng där han vet att jag
derbara änglar och är idag min
sociala bit utåt. Jag skulle sakna alltid är i närheten. Det känns
bäst för både honom och för
dem om jag blev ensam.
Hemtjänsten tar främst hand om mig själv. Vi är mycket tacksamma för all omsorg vi fått från
hygien, lägger om sår och ger
alla håll, säger Bojan.
maken mat morgon och lunch.
– På kvällarna ger jag själv hoInformation och kontakt
nom mat inför natten.
Två gånger i veckan får Bojan
Du kan läsa mer om hemtjänsavlösning och egen tid under tre ten på staffanstorp.se/omsorg.
timmar.
För råd och stöd kontakta anhö– Folk ska inte vara rädda för
rigsamordnare Pia Williams, 046att ta emot hemtjänst. Det var
25 12 23 och Silviasjuksköterska
jag tidigare. Men personalen på
Susanne Bresby, 046-25 12 09.
Attendo gör ett enastående och

Vill du göra skillnad?
Har ni funderat på att öppna upp
ert hem och skapa en trygg och
stabil tillvaro för ett barn?
Staffanstorps kommuns familjehemsvård behöver dig/er!
Staffanstorps kommun rekryterar kontinuerligt personer och
familjer som på olika sätt vill
hjälpa barn och ungdomar som
behöver stöd i form av kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem.

Just nu söker vi familjehem
till en pojke och en flicka
Vår pojke är i yngre tonåren
och har behov av trygga, stabila
och förutsägbara vuxna med
tålamod och förmåga att skapa
god relation. Han behöver stöd
i skolarbetet, kamratrelationer
och för en utvecklande fritid.
Är ni en aktiv familj med bil-,
sport- eller fotbollsintresse och
tycker om att resa och se er omkring så har ni dessutom mycket

gemensamt med vår pojke.
Vår flicka är 15 år och har bott
i Sverige i två år och är engelsktalande. Hennes stora intresse
är skolan och sina fortsatta
framtida studier. Som familjehem behöver ni ha ett intresse
för studier och bo inom Lundaregionen. Ni kommer vara
viktiga för att hjälpa henne att
utveckla det svenska språket
och en meningsfull fritid.

Kontakt
Vill du veta mer? Kontakta
Linda Thomsen, socionom,
på 046-25 11 11 eller via mejl
linda.thomsen@staffanstorp.se.
Ett familjehem är ett hem
som för kortare eller längre
tid tar emot barn eller ungdom och erbjuder vård, omsorg och
trygghet. I familjehemmets uppgifter
ingår ett samarbete med barnets
nätverk och inblandade myndigheter
där socialtjänsten är en.

staffanstorp.se

Ny organisation för överförmyndare
En ny organisation gör att det nu
är lättare för enskilda medborgare att ta kontakt med överförmyndaren.
De fyra samarbetskommunerna
Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge
och Lomma har sedan årsskiftet
gemensam handläggning av sina
överförmyndarärenden.
Den nya organisationen ska öka
rättssäkerheten, minska sårbarheten i verksamheten och göra
det enklare för enskilda att ta
kontakt med myndigheten.
Varje kommun har fortfarande
en politiskt tillsatt överförmyndare eller, som i Lommas fall, en
överförmyndarnämnd.
– Den politiska organisationen
ser precis likadan ut nu som
förut. Skillnaden är att de som
tidigare varit ensamma överförmyndare inte längre behöver
handlägga alla ärenden på egen
hand, säger överförmyndarhandläggare Mia Bengtsson som
tillsammans med sin kollega
Kristina Larsson är stationerade
i Lomma.
184 ärenden i fjor
I Staffanstorps kommun hanterades förra året 184 överförmyndarärenden. Överförmyndaren har nu fått avlastning i
den nya organisationen.

– Vi är fem handläggare varav
två jobbar heltid, säger Mia
Bengtsson. Vissa beslut får vi
dock inte lov att ta, utan de ligger kvar hos överförmyndaren.
Översyn över gode män
Ibland kan en person vara
förhindrad att själv ta hand om
eller tillvarata sina intressen.
Vid sjukdom, psykisk störning
eller liknande förhållanden kan
tingsrätten utse en god man till
den enskilde. Om personen är ur
stånd att vårda sig själv och sin
egendom kan förvaltare utses.
De viktigaste uppgifterna för
en överförmyndare är att utöva
tillsyn över förmyndare, gode
män och förvaltare så att de
sköter sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.
Överförmyndaren ska helt
enkelt se till så att personer som
inte kan ta hand om sig själva
inte förlorar sin egendom.
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Trygghetsresa till Santa Pola
Staffanstorps kommun erbjuder
anhörig och dess närstående
möjlighet att ansöka om trygghetsresa till Santa Pola i Spanien
under maj månad.
Syfte med resan är att skapa
möjlighet för anhörig som vårdar familjemedlem i hemmet att
resa tillsammans med sin närstående under trygga former. Syftet
är också att få chans att mötas,
bilda nätverk samt möjlighet för
den anhörige att få avlösning.
Kommunen bekostar boende
och aktiviteter för båda. Övriga kostnader bekostas av den
enskilde.
Resan vänder sig till dem som
har kontakt/stöd från vård och
omsorg. Anhörig och närstående
ska kunna delta och kunna tillgodogöra sig vistelsen samt planerade gruppaktiviteter. Närstående
ska vara 65 år eller äldre. Resan
omfattar max tio dagar och 16
platser, exklusive personal.

Vårdpersonal som följer med
på resan kan tillhandahålla
grundläggande hälso- och sjukvårdsinsatser enligt kommunens
riktlinjer. Tidigare beviljade
hemtjänstinsatser utförs enligt
beslut.
Informationsträff
Fredagen den 27 februari kl.
13.30 hålls en informationsträff
i Rådhuset i Staffanstorp med
såväl personal som tidigare
resenärer.
Intresseanmälan och kontakt
Intresseanmälan ska vara inne
senast 11 mars och skickas till:
Staffanstorps kommun, Vård
och omsorg, 245 80 Staffanstorp. När vi fått in intresseanmälan kontaktas ni per telefon
under vecka 9.
Vid frågor är ni välkomna att
kontakta Vård och omsorg
Susanne Bresby 046-25 12 09
eller Pia Williams 046-25 12 23.
Foto: Åsa Siller

Kontakt
Så här når du överförmyndaren:
overformyndare@lomma.se,
eller 040-641 10 00.
Öppettider: måndag, onsdag,
torsdag kl. 8-16.30. tisdagar
kl. 8-18 och fredagar kl. 8-15.
Besöksadress är Hamngatan
3, 234 81 Lomma. Besök efter
överenskommelse.

Frivilligverksamheten på Medelpunkten söker uppdrag
Cirka 50 personer i Staffanstorp
är frivilliga seniorer som stöd vid
sjukhusbesök, tandläkarbesök
eller helt enkelt bara som sällskap. Medelpunkten söker nu
uppdrag till de frivilliga stödjarna.
– Hör av er ni som behöver hjälp
med olika slags punktinsatser,
uppmanar Medelpunktens samordnare Taina Ahola. Frivilligverksamheten är kostnadsfri.
– Merparten av alla som behöver
stöd vill ha olika punktinsatser.
Kanske någon som följer med
till vårdcentralen, sjukhuset,
tandläkaren, på fotvård eller
annat. Mest för trygghetens
skull, om man inte vill åka själv
och känner sig litet osäker. Eller
bara som sällskap, någon att fika
med. Då ringer man bara mig så
möter vi upp med en frivillig.

stödet. Det ger en social gemenskap.

Tre frivilliga seniorer redo att ta sig an nya uppdrag med olika punktinsatser
för andra äldre som behöver stöd, fr v Herman Walter, Helge Wretling och Elsy
Jönsson, här tillsammans med Medelpunktens samordnare Taina Ahola.

– Är man ute i god tid kan man
få hinna träffa personen i förväg.
Merparten frivilliga är seniorer.
– Ibland behöver vi extra händer vid evenemang på Medelpunkten, det kan handlar om

att baka våfflor, ta hand om
musikunderhållarna, ställa fram
stolar och bord och annat. Att
vara frivillig senior ökar livskvaliteten både hos de frivilliga och hos dem som tar emot

Högläsare och gympaledare
Just nu behövs fler högläsare
och en som kan hålla i lättare
sittande gympa i Hjärup.
– Vi har precis utbildat åtta
seniorer i skolan. Nu behöver vi
högläsare på särskilt boende.
– I Hjärup behöver vi en frivillig
som kan leda gympapass för sittande motionärer, både i rullstolar och för dem som har svårt att
stå ett helt gympapass. Kontakta
mig du som har tid över och är
intresserad av att göra en medmänsklig insats, uppmanar Taina.
Kontakt
Medelpunkten och Taina Ahola
når du på telefon 046-25 12 99.
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Evenemang
Kulturkalendern
Februari-april 2015
Malin Birkler: Naturprodukter

Tisdag 17 februari kl. 19
Medlem 40 kr, övriga 60 kr. Anmälan
senast 9/2 till K. Andersson, 0704-71
47 40 eller S. Kempe, 0707-47 37 44.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.

Monica Braw Lompolo: Kvinnor i
Japan

Onsdag 10 mars kl. 18
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Bokfika för vuxna

Onsdag 11 mars kl. 18
Staffanstorps bibliotek.

Arr. Glimtarna.

Arr. Biblioteket.

Mattias Nilsson: Scandinavian
Jazz Piano (jazzkonsert)

Glimtarnas årsmöte
Onsdag 11 mars kl. 19
Anmälan senast 3/3 till I. Karlsson
0705-78 88 91 eller M. Ny, 0702-04
96 95.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.

Söndag 22 februari kl. 17
Biljett 120 kr från 23/1 på 046-25 12 66.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Kultur & fritid Staffanstorps kommun i
samarbete med Konsthallens vänner.

Röda Korsets kretsstämma

Måndag 23 februari kl. 19
S:t Staffans församlingsgård.
Arr. Röda Korset.

Kerstin Wiström: Barn och språk

Tisdag 24 februari kl. 18
Logoped berättar om språkutveckling.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Film: Unga Sophie Bell

Tisdag 24 februari kl. 18.30
Åldersgräns: 11 år. Förhandsbokning
på 046-25 12 66. Regissör Amanda
Adolfsson samtalar med publiken.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.

Arr. Glimtarna.

Max Carling Jazz Orchestra

Söndag 15 mars kl.16
Entré 140 kr. Information om förköp
meddelas senare. Konsertens överskott
går oavkortat till ungdomsverksamhet
i kommunen.
Baldersskolan, Staffanstorp
Arr. Staffanstorps Rotaryklubb.

Författarkväll: Liv Strömquist
Tisdag 17 mars kl. 19
Liv Strömquist berättar kring sitt nya
seriealbum Kunskapens frukt.
Biljett 70 kr från 28/2 på Staffanstorps
bibliotek, 046-25 12 65.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. ABF.

Arr. CineSkåne samt Kultur & Fritid

Författarkväll: Bodil Jönsson

Onsdag 25 februari kl. 19
Bodil Jönssons nya bok Silver handlar
om åldrande. Biljett 70 kr från 7/2 på
Staffanstorps bibliotek, 046-25 12 65.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket, S:t Staffans församling & SPF
Club 230.

Staffanstorps Hembygdsförenings
årsmöte

Torsdag 26 februari kl. 19
Åstradsgården (bakom Brågarps kyrka).
Arr. Staffanstorps Hembygdsförening.

Söndagsöppet i Kulturforum Esarp

Söndag 1 mars kl. 13-16
Kulturforum Esarp (f.d.Esarps skola).

Arr. Kulturforum Esarp Theodor Jönssons Stiftelse.

Agnes Berg & Karin Turesson:
Swing-It Alice

Söndag 1 mars kl. 17
Medlem 150 kr, övriga 200 kr, ungdom
50 kr. Bokning: tea.staf@hotmail.se
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Staffanstorps Teaterförening, Kultur & Fritid.

Ulf Malmberg: Från grottmålningar till amatörfoto

Onsdag 4 mars kl. 18
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Mats Wojidkow: sång och musik

Måndag 9 mars kl. 14
Hjärups församlingsgård.

Arr. Församlingskåren i Uppåkra församling i
samarbete med Sensus studieförbund.

JAZZt 4 FUN Jazz Quartet med
vokalissa

Lördag 21 mars kl. 14
Hjärups Byalag fri entré, övriga 50
kr, barn 25 kr. Anmälan senast 20/3
till Ulla-Britt, 040-460343, ubh13@
hotmail.se.
Hjärupslundsskolan, Hjärupssalen.
Arr. Hjärups Byalag i samarbete med Kultur &
Fritid Staffanstorps kommun.

Möt våren med Anders Wester

Söndag 22 mars kl. 11-14
Samling vid Hjärups församlingsgård
kl. 11.
Arr. Hjärups Byalag & Staffanstorps Naturskyddsförening.

Joakim Bengtsson om antikviteter
Onsdag 25 mars kl. 19.15
Biljett 70 kr från 7/3 på biblioteket.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Rädda barnens modevisning
Torsdag 26 mars kl. 19
S:t Staffans församlingsgård, cafeterian.
Arr. Rädda Barnen.

Marica Källner: Poesiworkshop

Torsdag 26 mars kl. 17
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

På safari i Sydafrika

Torsdag 26 mars kl. 19
Staffanstorps bibliotek, hörsalen
Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening.

Konsert: Malmö Underhållningsorkester

Söndag 29 mars kl. 17
Entré 100 kr. Bokning från 18/2 på
046-25 12 66.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Kultur & Fritid i samarbete med PRO
Staffanstorp.

Hans Rochester: Sjömannen och
prästen

Onsdag 8 april kl. 19
Hjärups Byalag fri entré, övriga 50 kr.
Hjärupslundsskolan, Hjärupssalen.
Arr. Hjärups Byalag samt Kultur & Fritid
Staffanstorps kommun.

Nicklaz Duncanson Höst: Från ax
till flaska

Torsdag 9 april kl. 18
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Ken Vegas: Elvis the King
Lördag 11 april kl. 19
Medlem 150 kr, övriga 200 kr, ungdom
50 kr. Bokning: tea.staf@hotmail.se.
Hagalidskolan, Staffanstorp.
Arr. Staffanstorps Teaterförening & Kultur &
Fritid Staffanstorps kommun.

Trivselkväll på Åstradsgården

Tisdag 14 april kl. 19
Göthe Svensson: Tiden som FN-soldat.
Åstradsgården (bakom Brågarps kyrka).
Arr. Staffanstorps Hembygdsförening.

Lennart Jönsson: Från danska
kroer till skånska Gästis

Tisdag 14 april kl. 19
S:t Staffans församlingsgård.

Arr. Staffanstorps Släktforskarförening.

Modevisning
Tisdag 14 april kl. 19
Medlem 40 kr, övriga 60 kr. Anmälan
senast 7/4 till A. Nilsson, 0706-44 11
37 eller L. Bredfell, 0704-44 78 30.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Glimtarna.

Bokfika för vuxna

Onsdag 15 april kl. 18
Staffanstorps bibliotek.

Barnprogram
Gör din egen dinosaurie (2-5 år)
Onsdag 18 februari kl. 15.30
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Evelina Hartwig: Sagoyoga (3-6 år)
Fredag 27 februari kl. 9.30 & 10.30
Lördag 28 februari kl. 13
Biljett 25 kr från 13/2 på biblioteket.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Teater Pepino: Vara vatten (3-6 år)
Fredag 27 februari kl. 9.30 & 10.30
Biljett 25 kr från 13/2 på biblioteket.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Sagofen Isadora: Fina fisken (2-4 år)
Onsdag 4 mars kl. 15.30
Biljett 25 kr från 18/2 på biblioteket.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Bubbel- och musiklek (från 3 år)
Söndag 8 mars kl. 16.30
Biljett 50 kr från 8/2 i konsthallen.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Familjelördag med kalas
Lördag 14 mars kl. 10-14
Lilla Spöket Laban fyller år! Sagostund,
film, fika och skapande verkstad.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Trollmor berättar: Askepjäsken
(från 4 år)

Lördag 14 mars kl. 14
Hjärups Byalag fri entré, övriga 50 kr,
barn 25 kr.
Hjärupslundsskolan, Hjärupssalen.
Arr. Hjärups Byalag samt Kultur & Fritid
Staffanstorps kommun.

Marco Rios & Ruth Safira: Sambalelé (3-6 år)

Onsdag 25 mars kl. 9.30 & 10.30
Biljett 25 kr från 11/3 på biblioteket.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Arr. Biblioteket.

Författarkväll med Pierre Schori

Torsdag 16 april kl. 19
Pierre berättar utifrån sin senaste bok
Minnet och elden – en politisk memoar
med samtida synpunkter. Biljett 70 kr
från 28/3 på Staffanstorps bibliotek.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Biblioteket & ABF.

Musikföreställning: Hunden Rund
planterar (1-4 år)

Onsdag 25 mars kl. 9.30 & 10.30
Biljett 25 kr från 11/3 på biblioteket.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Utställningar i Staffanstorps
konsthall

Familjebandet: Jazz, visor & pop
Söndag 19 april kl. 17
Biljett 100 kr. Bokning från 10/3 på
046-25 12 66.
Staffanstorps konsthall.

Öppettider: mån-tor 10-19, fre 10-18, lör 10-14
samt söndag 13-16 (då utställning pågår)

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun &
SPF Club 230.

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun

Fullständig information hittar
du på staffanstorp.se/kalender

Bengt Böckman: Måleri – 22
tarotkort

Magdolna Szabó: Måleri
15 februari- 22 mars

29 mars -24 maj

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun

