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Res kollektivt i hela kommunen
Christian
Sonesson
Kommunstyrelsens
ordförande

2014 blev det 17:e året i rad
som Staffanstorps kommun
uppvisade ett positivt ekonomiskt resultat. Detta i kombination med välskötta verksamheter och starka resultat i flertalet
mätningar och rankingar visar
på styrka. Men det saknas inte
utmaningar och det ekonomiska läget är tuffare än på länge.
• Förändringar i det kommunala utjämningssystemet gör
att kommunen förlorar 18
miljoner kronor årligen, 		
vilket motsvarar tio skol-		
klasser inom grundskolan.
• Nödvändiga renoveringar
och nya förskole- och skollokaler anstränger kommunens ekonomi de närmaste
åren.
• Under mark har omfattande
investeringar utförts när det
gäller vatten- och avloppsledningar.
• Den största utmaningen är		
dock den demografiska. Allt
fler blir allt äldre. Det är i 		
grunden något väldigt positivt, men samtidigt kommer
det innebära stor ekonomisk
påverkan. Fram till 2023 räknar vi med att antalet personer som är 90 år eller äldre
kommer att öka med 74 %,
många gånger snabbare än
befolkningen i övrigt. En enda
plats inom särskilt boende
kostar mer än en halv miljon
kronor per år, vilket vi måste
förbereda oss för.
God kostnadskontroll och ekonomiskt ansvarstagande krävs
även i fortsättningen. Men det
krävs även att det byggs mer så
att vi blir fler i vår kommun.
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Visste du att du kan resa kollektivt även om du bor långt från
fasta busslinjer och tåg i kommunen?
Utöver de vanliga bussarna och
tågen som trafikerar kommunen
finns det ytterligare två finmaskiga nät av kollektivtrafik inom
Staffanstorps kommun, kallat
närtrafik och beställningstrafik.
Rutterna trafikeras av taxibilar
och beställs i förväg via telefon.
Närtrafikens linjer går till
huvudorten Staffanstorp och
hämtar vid dörren.
Med närtrafik kan du resa till
och från till exempel Vragerup,
Svarthjärup, Flackarp, Lilla
Uppåkra, Bjällerup, Esarp,
Kornheddinge, Trulstorp, Mölleberga, Grevie, Särslöv och
Nordanå.
Beställningstrafiken hämtar vid
hållplatser längs fasta linjer och
även här sker trafiken med taxibilar efter förhandsbeställning.
Linje 101 trafikerar de östra
delarna och går från Trulstorp
via hållplatser till Storgatan i
Staffanstorp. Linje 102 går från

Hjärup till Staffanstorp. Linje
127 går från och till hållplats
Tyska krogen på Malmövägen,
där den ansluter till Malmöbussen via hållplatser i Görslöv,
Nordanå, Särslöv, Grevie, Nevisborg, till Storgatan i Staffanstorp.
Mest nyttjad är 102:an Staffanstorp-Hjärup, som på sommaren
förlängs till Lomma och då även
är en populär badbuss.
Alla har rätt att utnyttja både
närtrafik och beställningstrafik
som bokas på 0771-77 44 99
minst två timmar i förväg.
Linjerna och tidtabellerna finns
på Skånetrafikens hemsida.

Foto: Johanna Liwenborg

Skånetrafikens biljettpriser gäller och alla slags Jojokort kan
användas.
Närtrafiken finansieras av Region Skåne och beställningstrafiken finansieras av Staffanstorps
kommun.
Länk till webben
På www.reseplaneraren.skanetrafiken.se når du Skånetrafikens reseplanerare för beställningstrafik på linjerna 101, 102,
127 och närtrafik i kommunen.
Om du ska resa med närtrafiken
måste du klicka i ”Närtrafik”
till höger på sidan för att dessa
resor ska synas i Reseplaneraren.

Sök bygglov över nätet
Inom kort kommer alla medborgare i Staffanstorps kommun att
kunna söka bygglov över nätet.
Staffanstorps kommun förbereder sig just nu för att under
våren i år koppla upp sig mot
e-tjänsten mittbygge.se. Här ska
alla kommunmedborgare inom
kort kunna ansöka om bygglov,
samt anmäla speciella åtgärder.
– Det blir enklare och även
något billigare att söka bygglov,
säger bygglovsarkitekt Jonas
Bergenudd.
– Vi hoppas att e-tjänsten kan
förkorta handläggningen ytterligare i och med att den ställer
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Lisbeth Svensson
Ivar Sjögren
Johanna Liwenborg

relevanta kompletteringsfrågor
längs processens väg. Du guidas
framåt och laddar upp ritningar
digitalt, berättar Jonas.
Den som söker bygglov på detta
sätt loggar in med e-legitimation, skriver in fastighetsbeteckning och guidas sedan av hjälptexter. Det går även att börja
fylla i, pausa och därefter återuppta en påbörjad ansökan.
– När ansökan är klar matas
ärendet automatiskt in i vårt
system, vilket ger en något enklare administration. Men i övrigt
blir det precis som nu med en
pappersbaserad handläggning
där vi skriver ut alla handlingar.

Anmälan för bygglovsfritt
Enligt plan- och bygglagen måste
alla som ska bygga nytt/bygga till
och ofta även göra ombyggnad
utvändigt söka bygglov. Det gäller till exempel uterum, carport,
plank och ibland om du ska byta
färg på fasaden.
I den nya e-tjänsten kan du även
anmäla sådant som är bygglovsfritt sedan förra året, men som
måste anmälas före byggstart,
såsom tillbyggnad på max 15
kvm, Attefallshus, nya takkupor
etc. Priset för att söka bygglov
varierar, men för nästan alla
ärenden som söks via e-tjänsten
blir det en aning billigare.
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Skolbarnen tog det historiska första spadtaget!
Ett 40-tal skolbarn i Hjärup blev
historiska när de den 18 mars
glatt stormade en stor grushög
och tog första spadtaget till den
nya Uppåkraskolan.
Första grävskopetaget togs
direkt därefter av kommunstyrelsens ordförande Christian
Sonesson (M).
– Detta är första gången som
vi tillsammans med två aktörer,
Skanska och Hemsö, skapar det
som blir framtidens lärmiljö, sa
Christian Sonesson innan han
äntrade grävskopan.
På plats fanns förutom ett 60tal representanter för Staffanstorps kommun, byggföretaget
Skanska och fastighetsbolaget
Hemsö, även två klasser från
Hjärups Montessoriskola som
spontant anslutit till övriga
sällskapet när det var dags för
första spadtaget.
– Vad roligt att ni barn kommit hit med era spadar, ni har
förtjänat att ta första spadtaget innan vi vuxna tar vårt, sa
Christian Sonesson.
Given signal!
På en given signal stormade de
40 skolbarnen grushögen med
sina små spadar och började
gräva för glatta livet.
– Vi har utedag varje onsdag och
idag visste vi att detta skulle ske,
så vi sa till barnen att idag ska vi

inte gå till en lekplats utan vi ska
gå till en byggarbetsplats. Alla
barnen ska gå i den nya skolan
när den står klar 2016, så detta
är deras första besök vid den nya
skolan, säger montessorilärare
Daniela Netzer.
Vi frågade barnen om det var
kul att ta första spadtaget:
– Jaaaa, utbrast de historiska
skolbarnen i kör och viftade
glatt med sina spadar.

Ett 40-tal skolbarn från Hjärups Montessoriskola fick spontant ta de historiska
första spadtagen för nya Uppåkraskolan.
Foton: Henrik Lethin

Första grävskopstaget togs av Christian Sonesson.

Klar hösten 2016
Hjärup växer starkt och det är
framför allt barnfamiljer som
flyttar in. Idag används extra paviljonger vid Hjärups skola för
att alla skolklasser ska få plats.
Uppåkraskolan och idrottshallen byggs på ett 19 000 kvm
stort område och gränsar direkt
till Uppåkravallen och den planerade Hjärups park.
Hösten 2016 ska den nya skolan stå klar. Den blir 8 700 kvm
stor och två våningar hög med
tillhörande fullskalig idrottshall.
Den nya skolan ska ha elever
från f-klass till årskurs 6, med
möjlighet att i framtiden utöka
med årskurserna 7-9 och förskola om behov finns.
Den nya idrottshallen blir fullskalig, med åskådarläktare som har
plats för 350 personer och kan
användas även på kvällstid. Den
blir ett tillskott för föreningslivet
i Hjärup.

Livaktigt bibliotek fyller 40 år!
Lördagen den 25 april firar
Staffanstorps bibliotek att man
funnits 40 år i sina nuvarande
lokaler. Det sker med en fest med
massor av spännande upplevelser och aktiviteter. Allt är gratis,
även fika. Alla är inbjudna!
Det var år 1975 som flyttlasset
gick från gamla rådhusets källarlokaler till Blekingevägen 1.
– Lördagen den 25:e april firar
vi vårt kära bibliotek, säger
bibliotekschef Johan Rasmussen. Födelsedagsbarnet bjuder
på utställningar och boklotteri
samt ett trevligt program för
både barn och vuxna. Det kommer att bjudas på såväl tårta
och ballongknytning som teater.
Välkommen att fira med oss!

Jubileumsprogrammet
lördagen den 25 april
Kl. 10.15 Manskören St Staffan
& Staffans strängar
Kl. 10.30 Bageriet, med Lilla
Vilda Teatern. En lekfull musikteaterföreställning för alla barn.
Även kl. 13.
Kl. 11 Sinnen, med Emma Ribbing och Hege Waldeland-Lörstad. Dans & musikföreställning.
Cello: Hege. Dans & koreografi:
Emma.
Kl. 11.15 Ballongknytning för
alla barn.
Kl. 12 Underhållning med
Staffanstorps musikskola.
Kl. 13 Bageriet, med Lilla Vilda
Teatern.
Kl. 13.45 Manskören St Staffan
& Staffans strängar.

Aktivt och populärt
Biblioteket i Staffanstorp blir
allt populärare bland Staffanstorpsborna och ökade 2014
i jämförelse med året innan i
antal besökare.
– Totalt gjordes 180 000 utlån
förra året. Vi hade 150 000
besök ungefär, vilket var en
ökning med 3 000. Totalt finns
86 000 titlar att välja mellan,
varav 3 000 är e-böcker, berättar Johan.
Vardagskultur
Biblioteken i kommunen bjuder kontinuerligt på ett aktivt
kulturprogram. I Staffanstorp
bjuds det på cirka 30 teater-

föreställningar och ungefär 40
föreläsningar med både kända
och lokala föreläsare varje år,
samt sagostunder varje måndag,
Alltid på en torsdag med pyssel,
film, frågesport och sagor.
Biblioteket i Hjärup erbjuder
cirka 20 teaterföreställningar
och 18 föreläsningar per år,
Alltid på en onsdag med pyssel,
film, frågesport och sagor samt
sagostunder varje fredag.
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Kungörelser
Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i
Rådhuset, sammanträdeslokal
Bjällerup, måndagen den 27
april 2015, kl. 18.
Vid sammanträdet behandlas
bland annat årsredovisning
2014 för Staffanstorps kommun, införande av parkeringsövervakning i Staffanstorps
kommun, motioner och medborgarförslag.
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

Foto: Lisbeth Svensson

Bonnamarknaden
2015

Helgen den 8-10 maj är det
åter dags för Bonnamarknad
i Staffanstorp, Lions Club
Staffanstorps stora vårfest i
centrum.
Som vanligt blir det scenunderhållning, tivoli, barnkarusell och allehanda försäljning.
– Någon av knallarna kommer ända från Norrland för
att vara med, berättar generalen och tillträdande Lionspresidenten Peter Åström.
Tivolit kommer att finnas vid
Baldersskolan och barnkarusellen placeras vid SEB.
Scenunderhållningen är inte
helt klar än men presenteras
på www.lionsstaffanstorp.se
så snart allt är färdigbokat.

Kungörelser
Samråd kring Planprogram
för Hjärups Västerstad Hjärup,
Staffanstorps kommun
Utbyggnaden av Västerstad
kommer att pågå under en
längre tidsperiod. Då detaljplanering och genomförande
kommer att ske etappvis, har
kommunen beslutat att detaljplanerna ska föregås av ett
planprogram.
Planprogrammets syfte är att
skapa gemensamma utgångspunkter och lägga fast riktlinjer för den fortsatta planeringen med precisering av
områdets etappvisa planering
och utbyggnad.

Välkommen på samrådsmöte
Tisdag 28 april 2015 kl. 18
i Hjärups skolas matsal,
Hjärup.
Utställning 2 av detaljplan
för del av Kyrkheddinge 3:2,
8:2, Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge, Staffanstorps kommun
Syftet med detaljplanen är
att pröva lämpligheten för
bostadsutbyggnad i enlighet
med kommunens översiktsplan Framtidens kommun
– perspektiv 2038 där en
bearbetad ”Fördjupning av
översiktsplanen för Kyrkhed-

Visste du att?
dinge” är integrerad. Förslaget möjliggör byggandet av
cirka 70 bostäder samt anläggande av naturområde för
rekreation och fördröjning av
dagvatten.
Planhandlingarna finns under
tiden 2015-04-20-2015-05-18
tillgänglig på följande platser:
• Rådhuset, Torget 1,
Staffanstorp
• Staffanstorps bibliotek, 		
Blekingev 1, Staffanstorp
• Hjärups bibliotek, Ämnesvägen, Hjärup
• www.staffanstorp.se
Den som har synpunkter på
detaljplanen kan framföra
dessa skriftligen till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Staffanstorps
kommun, 245 80 Staffanstorp, eller till stadsbyggnad@
staffanstorp.se.
Yttranden ska ha inkommit
senast den 18 maj 2015.
Observera att den som inte
senast under granskningstiden/utställningstiden har
framfört skriftliga synpunkter
på förslaget kan förlora rätten
att överklaga beslut att anta
detaljplanen.

Det blir fjärde året som Guldkvällen arrangeras i Gästis
trädgård. Tidigare år har kvällen varit en publiksuccé och
staffanstorpsborna har gått man
ur huse för att njuta av underhållning och prisutdelningar.
Allmänheten är välkommen att
njuta av livemusik och prisutdelningar inom näringslivet och
idrotten i kommunen med mera.
Priser som delas ut
Bland annat kommer årets
idrottsprestation, årets guldkorn, årets eldsjäl, årets företagare, årets näringslivspris och
årets trygghetsambassadör att
utses.

Foto: Sysav

Trädgårdsavfall i Hjärup
Under tre lördagar i april
ställs det upp containrar i
Hjärup på parkeringen i hörnet Slättvägen-Fäladsvägen
där det finns möjlighet att
kasta trädgårdsavfall.
Platsen kommer att vara bemannad kl. 9-15 lördagarna
11/4, 18/4 och 25/4.
Ett samarbete mellan Sysav
och Staffanstorps kommun.

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Guldkvällen i Staffanstorp
Fredagen den 29 maj är det dags
för årets upplaga av näringslivsfesten Guldkvällen. Gästis trädgård är festplats även i år och är
öppen för alla från kl. 19.30.

Farligt avfallbilen kommer
till Hjärup
Farligt avfall-bilen kommer
tisdagen den 5/5 mellan kl.
17.30-18 att finnas på parkeringen i hörnet Lars vägBanvallsvägen i Hjärup.
Ett samarbete mellan Sysav
och Staffanstorps kommun.

Foto: Marie Schyllert

Foto: Claes Nilsson

staffanstorp.se

Det våras för 30 nya kolonilotter

Sammanträden

– Tänk att kunna visa sina barn
hur grönsakerna växer fram ur
jorden, säger Bodil Kiaer, ordförande i koloniföreningen Hagalid.
– Att ha en koloni ger livskvalitet. Det är en stor glädje att
kunna äta det man själv odlat,
att veta varifrån det kommer.
Koloniområdet Hagalid ser ut
som en liten bullerby med små
mysiga röda, gula och gröna
stugor på ungefär hälften av de
små lotterna.
Än har inte vårbruket riktigt
startat, men snart grönskar åter
äppelträden och hallonbuskarna
och snart prunkar solrosor och
andra blommor i rabatterna,
medan potatisen, rödbetorna,
rädisorna, gräslöken och salladshuvudena börjar sticka upp
ur grönsaksbäddarna.
Här finns idag 29 kolonilotter.
Ungefär hälften har stugor som
små sommarvisten, medan andra används som rena odlingslotter. Här finns kolonister i alla
åldrar, från unga barnfamiljer
till seniorer.
– Det är så rofyllt att vara här
ute och påta i jorden. För mig
är det så skönt att komma
hit efter en lång dag på jobbet, säger Bodil Kiaer som vill
uppmana nya intressenter att
anmäla sig.
På andra sidan staketet är ännu
ett område förberett för ett
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April-juni 2015
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut
Kommunfullmäktige
27/4 kl. 18
Kommunfullmäktige är
öppet för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.
Kultur- & fritidsnämnden
28/4 kl. 18
Kommunstyrelsen
11/5 kl. 18
– Vi söker fler kolonister. När vi har tillräckligt många intressenter anläggs det
nya koloniområdet här intill, säger ordförande Bodil Kiaer i koloniföreningen
Hagalid.

30-tal kolonier. Det finns en
intresselista med fyra till fem
personer, men de grundläggande
kostnaderna måste täckas in
före byggstart. Vatten och el
behöver dras in och belysning
sättas upp så det behövs fler intressenter innan det nya koloniområdet kan göras klart.
– Man kan själv välja om man
vill sätta en stuga på sin kolonilott eller använda den som
en odlingslott. Man kan slå sig
samman med vänner och dela
på en kolonilott.

– Ett grundintresse är bra då
odling kräver tid, säger Bodil.
Intresserade av en koloni?
Kolonierna finns i olika storlekar från 100 till 300 kvm. Priset
för ett arrende är 4:50 kronor/
kvadratmeter och år. El- och
vattenkostnaderna fördelas
solidariskt mellan kolonisterna.
Du som vill arrendera eller veta
mer är välkommen att kontakta
ordförande Bodil Kiaer via epost bodil.kiaer@bredband.net
eller på 070-427 67 53.

Socialnämnden
12/5 kl. 18
Barn- & utbildningsnämnden
12/5 kl. 18
Tekniska nämnden
19/5 kl. 18
Kommunstyrelsen
1/6 kl. 18
Barn- & utbildningsnämnden
2/6 kl. 18
Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
3/6 kl. 18

Upptäck naturen och beträdorna
Foto: Anita Wallin

– Det finns flera fina möjligheter att uppleva vacker natur
även i Staffanstorps kommun,
ett fint sätt är att vandra längs
våra beträdor, tipsar kultur- och
fritidschef Mats Schöld.
När våren nalkas längtar många
ut i naturen som finns på nära
håll både runt Staffanstorp och i
Hjärupstrakten. Ett sätt att uppleva naturen är att vandra längs
våra 1,2 mil långa beträdor.
– Beträdorna är ett finurligt
och unikt system som skapats i
kommunen för att ge oss möjlighet att komma ut i naturen,
trots att allemansrätten inte gäller på den odlade åkermarken,
säger Mats Schöld. Beträdorna
är en stor möjlighet. Varför inte
ta cykeln ut till beträdorna, ta
med en ryggasäck och kaffeter-

mos och vandra i naturen och
njuta av lugnet.
Ordet beträda är en ordlek där
substantivet ”träda” och verbet
”beträda” parats.

Beträdorna är fyra meter breda
gräsbesådda klippta strängar i
åkerkanterna, där vi kan vandra
eller rida och uppleva kulturlandskapet och den skånska

landsbygden på doftavstånd.
– Men ni som rider, tänk på att
inte rida när det är för mjukt i
markerna, då skadas beträdorna
och blir svåra att reparera och
vandra på, säger Mats Schöld.
Merparten av beträdorna finns
mellan Tottarp och Djurslöv.
Det var markägaren och
lokalpolitikern Anders Björkman som kom på den unika
idén i slutet av 80-talet.
– Vi vill gärna utöka beträdorna. Markägare som är beredda
att upplåta mark i sina åkerkanter ersätts av kommunen. Att
kunna knyta ihop beträdorna
med tätorterna är en vision och
jag skulle gärna se att de under
snörika vintrar kan användas
till längskidåkning, säger Mats.
På staffanstorp.se kan du läsa
mer!
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Daisy är mycket nöjd med färdtjänsten
– Att vara ute bland folk är rena
medicinen. Jag är väldigt tacksam
att jag fått färdtjänsten så att jag
kommer ut. Det fungerar så bra,
säger Daisy Engström, 83 år.
I många år serverade Daisy Engström gäster på kalas i Kyrkheddinge. Men slitet har tagit ut
sin rätt och ryggen är dålig.
– Jag kan inte gå ombord på en
buss utan hjälp, säger hon. De
gånger jag åkt med färdtjänst
har jag fått väldig fin service.
Hon är en känd profil i Staffanstorp och Kyrkheddinge efter att
ha bott och arbetat i 20 år på
Hemvärnsgården tillsammans
med den kända SM-kocken Evelyn Nilsson från Genarp.
– Det var kalas sex dar i veckan
ibland. Det var roliga år, jag
skulle inte vilja ha dem ogjorda.
– Inte konstigt att ryggen fått
stryk. Jag har stått fel, gått fel,
burit tungt. Det var aldrig tal
om fotriktiga skor och det var
nybonat golv varje dag.
Fin service
Daisy bor idag i en lägenhet
mitt i Staffanstorp. Hon har
haft färdtjänst i snart ett år.
– Jag har fantastiska barn som
gärna kör mig. Men det är ju
inte alltid de kan ställa upp och
då är jag glad att jag har färdtjänsten som fungerar mycket
bra i Staffanstorp.
– Jag träffar mycket folk på
PRO och det är sällan man hör

tog jag färdtjänst hem, berättar
hon. En sån dag tror man att
många taxichaufförer ska vara
stressade och ha svårt med tider.
Men det var en sådan vänlig
chaufför, han passade tiden och
resan gick jättefint.

något klagomål, idel beröm,
vänliga hjälpsamma chaufförer.
Samråd för färdtjänst
Daisy vet vad hon talar om när
det gäller färdtjänst. Hon är
PRO:s representant i kommunens samråd om färdtjänst.
– Fyra gånger om året träffar
vi de kommunansvariga och en
representant från beställningscentralen Samres. Vi går igenom
om något förändrats, ska omförhandlas, nya bestämmelser
och liknande.
– Resegarantin är väldigt bra.
Om en bil kommer för sent så
att jag inte kan passa en tid till
något viktigt, så behöver jag
inte betala avgift. Om färd-

tjänstbilen uteblir och resan
måste göras på annat sätt kan
man mot kvitto få ersättning på
upp till 600 kronor.
”En vänlig chaufför”
Daisy är en aktiv pensionär och
tycker om att röra på sig. Hon
är sekreterare i PRO i Staffanstorp, aktiv i Hembygdsföreningen, deltar i studiecirklar och
leder bingo på Medelpunkten.
Hon tänker använda färdtjänst
mycket i framtiden.
– Ja det kommer jag att göra.
Hade inte min son och mina
barnbarn ställt upp och kört för
mig hade jag utnyttjat det ännu
mer redan idag.
– Till och med på nyårsafton

Färdtjänst i kommunen
Staffanstorps kommun har gjort
en egen upphandling av färdtjänst och använder för närvarande Samres som entreprenör.
Kommunen har kontrakt med
fyra taxibolag i Skåne: Vellinge
Taxi, Taxi Skåne, Taxi Helsingborg samt Taxi Kurir.
– Vi är mycket nöjda, säger
Pia Williams som arbetar med
kommunens färdtjänstfrågor. De
problem vi ibland läser om finns
inte här. Här fungerar färdtjänsten mycket bra.
Rätten till färdtjänst utreds
enligt lagen om färdtjänst och
prövas av kommunens biståndshandläggare. Ansökan görs
skriftligen. I vissa fall kan läkarintyg begäras.
För att få färdtjänst måste man
vara folkbokförd i kommunen,
ha ett funktionshinder varaktigt
i minst tre månader, ha väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer och/
eller ha väsentliga svårigheter
att förflytta sig på egen hand.
Egenavgiften beräknas och följer Skånetrafikens zontaxa för
enkelresor. Lägsta priset för en
färdtjänstresa är 20 kronor.

Staffanstorp bäst i Skåne på att förhindra fallskador
Förebyggande arbete har gjort
att Staffanstorps kommun ligger
på första plats i Skåne och är i
topp tre totalt i landet när det
gäller att förebygga fallskador
bland våra seniorer.
– Fantastiskt roligt med ett så
fint resultat som kanske beror
delvis på vårt förebyggande arbete. Detta är verkligen positivt
för medborgarna, säger vårdoch omsorgschef Ingela Löfberg
på Staffanstorps kommun.
Siffrorna bygger på statistik
från Socialstyrelsens och SKL:s
Öppna jämförelser för åren
2011-2013 (SKL = Sveriges
kommuner och landsting).
Ingen annan skånsk kommun
kvalar in på topp 20 på någon
av de rikslistorna, se faktarutan.

Rådgivande hembesök
– Vi jobbar mycket förebyggande inom vård och omsorg i
kommunen, säger Ingela Löfberg. Vi arbetar rådgivande,
men vi har en upplevelse av att
väldigt många följer våra råd.
Alla som fyller 80 under året
erbjuds att få ett förebyggande
hembesök av personal från vård
och omsorg då det bland annat
erbjuds en genomgång av bostaden för att undvika fallolyckor.
– Vi gör då alltid en ”snubbelrond” i bostaden och ger litet tips
och råd. En av våra arbetsterapeuter har byggt upp konceptet.
– Vi har även något som heter
Handtaget, en service som innebär att du kan ringa till Medelpunkten (046-25 12 99) och få
hjälp med att fästa upp sladdar,

rulla ihop en tung matta med
snubbelrisk, få hjälp med gardiner, glödlampor och liknande.
Allt för att förebygga fall. Tanken
är att man själv ska slippa kliva
upp på en pall, stol eller stege.
Olika fallriskbedömningar
– Vi har även verksamheten
Hemteam som innebär att man
vid hemkomst från sjukhus, efter
vårdplanering, får hjälp i hemmet. I dessa ärenden erbjuder vi
också ”snubbelronden”, vilket
betyder att vi breddar målgruppen till fler än 80+:arna. Under
2014 fick 117 personer hemkomsthjälp av hemteamet, berättar Ingela.
– På våra särskilda boenden görs
alltid en fallriskbedömning när
någon flyttar in. Vi ser över hjälp-

medelsbehovet, vilken medicin
som tas, om det finns något personen blir yr av. Vi ser till så att
alla äter och dricker ordentligt,
vilket är viktigt för balansen.
– Det finns bara vinster att göra,
framför allt hälsomässiga men
även krasst samhällsekonomiskt
kostar det mycket pengar med
fallskador, säger Ingela Löfberg.
Staffanstorps kommun är
etta i Skåne och redovisar
lägst antal frakturer av
höft- och lårskador hos 65+:are
samt lägst antal fallskador bland
80+:arna. Kommunen ligger på
andra plats bland Sveriges 290
kommuner med lägst antal höftoch lårskador hos 65+:are. När
det gäller lägst antal fallskador för
80+:are ligger vi på en delad femte
plats i hela landet.
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Tre ungdomar fick chansen till jobb
Tack vare Blinkfyrar AB och
Staffanstorps kommun har tre
arbetssökande ungdomar från
Staffanstorp fått traineejobb i
elva månader.
– Vi är jätteglada över den här
chansen. Man kommer in mer i
arbetslivet, får arbetsvanor, vänjer sig vid att stiga upp tidigt.
Vi lär oss också hur man söker
jobb eftersom vi ska vara aktivt
arbetssökande under tiden vi är
här. Vi söker jobb hela tiden.
Cajsa-Stina Olsson, Caroline
Grönvall och Jennie Arvidsson
är alla mellan 20 och 22 år gamla och jobbar sedan i november
på Blinkfyrar i Staffanstorp.
Cajsa-Stina är på rit- och offertavdelningen:
– Just nu ritar jag mest skyltar
och lokaliseringsmärken, berättar hon.
Caroline är på lagret:
– Jag packar ordrar. Idag skickar
vi skyltar till Finland, säger hon.
Jennie är på produktionsavdelningen:
– Mitt jobb är varierat, kan sitta
vid datorn ena dagen och vara
ute i produktionen andra dagen.
Hjälper ungdomar
Blinkfyrar ingår i koncernen
Söderbergföretagen med fyra
stora företag varav det största är
Nordic Plastics Group i Trelleborg.
Koncernens ägare Jan Söderberg
har ett personligt socialt engagemang och vill gärna hjälpa
arbetslösa ungdomar in på
arbetsmarknaden.

Tre arbetssökande Staffanstorpstjejer har fått den unika chansen att arbeta som
avlönade traineer på Blinkfyrar AB. Här står de, Jennie Arvidsson, Caroline
Grönvall och Cajsa-Stina Olsson tillsammans med VD Jonas Forsvall.

– Det startade i Trelleborg,
berättar Petra Zaar på arbetsmarknadsenheten vid Staffanstorps kommun. Man tog in fem
traineer och det slog så väl ut
att tre av dem fick fast jobb.
Därefter knöt man till sig Blinkfyrar som kontaktade oss och
berättade att de var villiga att
göra något i Staffanstorp med
tre ungdomar som ville något,
och som gått ut gymnasiet.
VD på Blinkfyrar i Staffanstorp,
Jonas Forsvall, berättar:
– Detta är något Söderbergföretagen gjort under något år
och initiativet kommer direkt
från vår ägare Jan Söderberg.
Han kom på idén att med egna
medel och genom bolagen i
koncernen ge några ungdomar
per år möjligheten att få in en
fot på arbetsmarknaden och
skaffa den kompetens de behöver för att få och behålla ett

jobb, för att vara flygfärdiga
att ta sig vidare, eller eventuellt
stanna kvar om behov finns.
När erbjudandet kom till Blinkfyrar om att få ta emot tre traineer gick VD Jonas Forsvall ut
i verksamheten och frågade om
någon avdelning kunde erbjuda
ett meningsfullt arbete under
elva månader.
Lär sig söka jobb
– Skillnaden är stor mellan
skola och arbetsplats och den
skillnaden är kanske inte given för alla. En skola kan man
komma försent till ibland, men
kommer man försent till sin
arbetsplats ett antal gånger finns
inte jobbet kvar.
De tre traineerna fanns med i en
grupp om tio arbetssökande ungdomar som fick erbjudande att
söka de tre jobben. De tio valdes
ut av arbetsmarknadsenheten.

– Blinkfyrar går in och gör detta
för tre Staffanstorpsungdomar
som har arbetsförmåga men
som aldrig fått chansen. Vår
önskan var att det skulle vara
ungdomar som ville något,
säger Petra Zaar. Vi kände till
dem, men alla har inte varit
föremål för insatser från vår
sida. Det handlar inte bara om
att erbjuda jobb, utan även om
att ge kunskap i hur man söker
ett jobb, hur man förbereder sig
och genomför en intervju.
– De tio fick regelrätt söka jobben, de kallades till intervjuer
och fick sedan feedback på
intervjuerna, på hur de förberett
sig och hur intervjun genomförts. Det blir en träning i att
söka jobb.
Stortrivs
– Vi tycker att fler företag borde
göra så här, säger Cajsa-Stina,
Caroline och Jennie. Det är ju
inte bara vi tre som haft svårt
att få jobb. Fler unga måste få
känna på att arbeta på riktigt.
De tre ungdomarna stortrivs
och skulle gärna stanna på
Blinkfyrar:
– Skulle det bli ett erbjudande
så tackar vi ja, säger alla tre.
Vi frågar VD Jonas Forsvall
om deras tre unga traineer har
chans till fast anställning efter
de elva månaderna.
– Vi växer så smått från år till
år, så det kan mycket väl bli så
att någon av dem får chans att
bli anställda efter den här tiden,
svarar han.

Uppåkra blir frimärke
Nyligen porträtterades Zlatan
på frimärke. Nu hamnar arkeologiska fynd från Uppåkra järnåldersbosättning i Staffanstorps
kommun på de nya frimärken.
– Uppåkra är en av norra Europas mest intressanta fyndplatser
från denna tid och att de unika
fynden nu gestaltas på frimärke
är ett tecken på det stora intresset som finns kring platsen, säger Karin Nilsson, verkställande
ledamot i Stiftelsen Uppåkra
Arkeologiska Center.
– Vi har märkt att platsen ökat
i intresse, besökarantalet har
ökat markant de senaste två

Foto: PostNord

Endast 200 kvadratmeter av
det 44 hektar stora området är
utgrävt. Nu kommer platsen att
hamna i fokus genom lanseringen av de nya frimärkena.
PostNord, som står bakom den
svenska frimärkesutgivningen,
har valt att lägga fokus på tiden
från 550 e.Kr. till omkring år
åren. Att Uppåkra nu blir fri1050, en period då Uppåkra
märke känns otroligt stort och
väldigt roligt och hedrande. Det spelade en central roll i norra
Europa. Flera unika fynd från
är ytterligare ett tecken på att
platsen och tidsepoken är intres- denna tid har hittats.
Vissa av dessa, till exempel det
sant och efterfrågas av väldigt
förgyllda beslaget som kan fömånga.
reställa mästersmeden Völund,
Uppåkra är Skandinaviens
det lilla fyrfota djuret ”Helge”
största, fyndrikaste och mest
långvariga järnåldersbosättning. i silver, hänget med två ormar

som slingrar sig och flera guldgubbar, gestaltas i frimärkena.
På de nya frimärkena avbildas
fynd från flera svenska fyndplatser från yngre delen av järnåldern.
– Givetvis kommer frimärkena
att finnas till försäljning hos
oss i Uppåkra, där du även kan
köpa förstadagsbrevet och motivbladet, säger Karin Nilsson.
Frimärkena finns även att köpa
hos auktoriserade återförsäljare
av frimärken. Sista försäljningsdagen är den 26 september
2015.
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Familjebandet: Jazz, visor & pop

Söndag 19 april kl. 17
Biljettpris: 100 kronor. Förbokning på
046-25 12 66 eller via konsthallen@
staffanstorp.se från 10 mars.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun &
SPF Club 230.

Öppen scen: Spelarkivet

Torsdag 23 april kl. 18
David Osser tar oss med på en resa
genom den svenska spelhistorien.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Minnen från Staffanstorp
Torsdag 23 april kl. 14
Daisy Engström,Viola Magnusson och
Bengt Blixt berättar minnen. Staffanstorps Hembygdsförenings historia,
byggnader och skänkta föremål visas
i bilder.
Medelpunkten, Staffanstorp.
Arr. Staffanstorps Hembygdsförening.

Staffanstorps bibliotek 40 år
Lördag 25 april kl. 10-14
Läs mer på sidan 3.
Arr. Biblioteket.

Staffan Olander och Romele Blåsorkester: Beatlesprogram

Lördag 25 april kl. 19
Medlem 150 kronor, ungdom 50
kronor, övriga 200 kronor. Förköp via
tea.staf@hotmail.se.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Staffanstorps Teaterförening samt Kultur
& Fritid.

Musikalmässa: Skapelsen – det
spirar

Söndag 26 april kl. 11
Barnkörer från Uppåkra och Burlöv.
Uppåkra kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

Körernas vårkonsert
Söndag 26 april kl. 17
Vårkonsert med flera körer med
sångare i alla åldrar.
S:t Staffans församlingsgård.
Arr. S:t Staffans församling.

Pilgrimsvandring: Barn & familj

Måndag 27 april kl. 10
Samling utanför Öppna förskolan vid
församlingsgården. Anmälan senast 23
april till barbro.linde@svenskakyrkan.
se eller 046-274 25 40.
Arr. S:t Staffans församling.

Kvinnors kulturmöten
Måndag 27 april kl. 14
Rotarys kvinnoförening, Inner Wheel,
har startat en mångkulturell förening.
Medelpunkten, Staffanstorp.
Arr Staffanstorp Stanstorp Rotaryklubb.

Allsångsorkestern från Veberöd
Tisdag 28 april kl. 14
Medelpunkten, Staffanstorp.
Arr. Medelpunkten.

Öppen scen: Massive Entertainment (föredrag på engelska)

Tisdag 28 april kl. 19
Kunal Patel-Smith berättar om ett
av världens mest omtalade spel Tom
Clancys The Division.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Öppen scen: Mats Schöld
Onsdag 29 april kl. 18
Amatörfotografering på hög nivå.
Hjärups bibliotek.

Lästips för hängmattan
Torsdag 7 maj kl. 18
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Information om Jörns resor och
reseprogram

Torsdag 7 maj kl. 19
Medlem 40 kronor, övriga 60 kronor.
Anmälan till M. Fält, 076-102 34 09
eller A. Nilsson, 070-644 11 37.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Glimtarna.

Arr. Biblioteket.

Valborgsmässofirande 30 april

Staffanstorp: Kullarna vid Gullåkra
Mosse
Kl. 20.15 Fackeltåg från gröningen vid
Borggårdsskolan med Staffanstorps
Musikkår, drillflickor och scouter.
Kl. 20.30 Bålet tänds, Staffanstorps
Musikkår spelar, vårtal och körsång.
Kl. 21.30 Avslutning.
Arr. Lions Club Vikingen, Staffanstorps KFUKKFUM Scoutkår & Staffanstorps Scoutkår i
samarbete med Staffanstorps kommun.

Hjärup: Idrottsplatsen
Kl.19.45 Fackeltåg från scoutgården
till idrottsplatsen. Kl. 20 Bålet tänds,
vårsånger och vårtal.
Arr. Uppåkra KFUK/M Scoutkår, Uppåkra IF
och Hjärups Byalag i samarbete med Staffanstorps kommun.

Söndagsöppet i Kulturforum Esarp
Söndag 3 maj kl. 13-16
Besök konstnären Theodor Jönssons
bostad och ateljé samt skolmuseet.
Kulturforum Esarp (f.d. Esarps skola)
Arr. Theodor Jönssons Stiftelse/Kulturforum Esarp.

Blommande sköna dalar
Söndag 3 maj kl. 18
Psalm och sång. Manskörsprojekt.
Uppåkra kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

En pipa extra

Söndag 3 maj kl. 18
Björn Edqvist, trumpet och Alissa
Tomac, orgel.
Brågarps kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Kvällspromenad

Måndag 4 maj kl. 17.30
Samling vid Pilegårdens entré.
Arr. Medelpunkten, SPF Club 230 och PRO.

Ekonomiska klubben: Aktiecafé

Torsdag 7 maj kl. 15
Juristerna Magnus Ridell och Annika
Jersling från Sparbanken Skåne talar
om arv och testamente.
Medelpunkten, Staffanstorp.
Arr. Aktiespararna/S Cederpil.

Besök: Örtofta nya kraftvärmeverk

Torsdag 7 maj kl. 17.30
Max 35 deltagare och minst 15 år.
Anmälan till annmargretfriberg@
hotmail.com senast 4 maj. Samling kl.
17.30 vid Studio S i Staffanstorp för
samåkning.
Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening.

Uppåkra: En historisk resa
Lördag 9 maj kl. 11
Kl. 11 Barnens Uppåkra, familjevisning, fika och pyssel. Kl. 14 Guidad
visning Uppåkra under järnåldern
Uppåkra Arkeologiska Center. Kl. 16
Musik i Uppåkra kyrka.
Arr. Uppåkra församling och Uppåkra Arkeologiska Center.

Skånska Småstadens kulturskolas
elever uppträder

Söndag 10 maj kl. 17
På programmet står blandad musik av
solister och mindre ensembler.
Staffanstorps konsthall.
Arr. SSKS.

Sångmässa: I undersköna maj
Söndag 10 maj kl. 18
Mikael Sörensson, sång och Cecilia
Österlin, piano.
Kyrkheddinge kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

S/Y Mary af Rövarhamn
Torsdag 21 maj kl. 19
Familjen Hammarberg seglade jorden
runt. Biljetter á 70 kronor säljs från 2
maj på Staffanstorps bibliotek. Telefonbokning på 046-25 12 65.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Blandfärs: Gamla schlager
Fredag 22 maj kl. 14
Medelpunkten, Staffanstorp.
Arr. Medelpunkten.

Pilgrimsvandring: Staffansleden
Lördag 30 maj kl. 12
Anmälan senast den 25 maj till Hali
Liddell: hali.liddell@svenskakyrkan.se
eller 0708-23 79 86.
Arr. S:t Staffans församling.

Hjärupsdagen
Söndag 31 maj
Mer information ges via affischer.
Trygghetspromenad
Måndag 1 juni kl. 17.30
Samling vid Pilegårdens entré.
Arr. Medelpunkten.

Ekonomiska klubben: Aktiecafé
Torsdag 4 juni kl. 15
Medelpunkten, Staffanstorp.
Arr. Aktiespararna/S Cederpil.

Musikunderhållning: Humlorna
Fredag 5 juni kl. 14 Medelpunkten,
Staffanstorp.
Arr. Medelpunkten.

Naturnatten
Fredag 5 juni kl. 19
Samåkning till Krankesjön där guider
berättar om fåglar, grodor, insekter,
fladdermöss och stjärnor. Samling vid
Studio S i Staffanstorp.
Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening i samarbete med Lunds Naturskyddsförening.

Barnprogram
Anna Cederquist: Babygung
(0-3 år)

Torsdag 23 april kl. 15
Sång- och rytmikstund. Gratisbiljetter
på Staffanstorps bibliotek från 9 april.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Sagofen Isadora: Kattmysteriet
(3-5 år)

Fredag 24 april kl. 9.30
Teater. Biljetter à 25 kronor finns på
Hjärups bibliotek från 10 april. Telefonbokning: 046-25 15 94
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Senior i Hjärup

Måndag 25 maj kl. 14
Våravslutning med tipspromenad.
Bykrogen, Centrumstigen i Hjärup.

Utställningar i Staffanstorps
konsthall

Arr. Medelpunkten.

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

Lästips för hängmattan
Tisdag 26 maj kl. 19.15
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Bengt Böckman: Måleri – 22
tarotkort

29 mars -24 maj

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun

Bellmanpicknick
Tisdag 26 maj kl. 17.30
Dags att packa picknickkorgen och ge
sig ut mot hemligt mål. Ansvarig: Lena
Bruzaeus 0733-600452.

Kulturcentrum Skåne:
Ordskulpturer

31 maj-7 augusti
Vernissage 31 maj kl. 13-16

Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening.

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Boktips i hängmattan
Tisdag 26 maj kl. 19.15
Hjärups bibliotek.

Fullständig information hittar
du på staffanstorp.se/kalender

Arr. Hjärups Byalag och Biblioteket.

