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Mellanvångsparkens sagolekplats är invigd. Först på plats var ett 70-tal barn från Domsagans och Anneros förskolor, här tillsammans
med parkingenjör Karl Andersson (i plommonstop) samt Pierre Lindberg, ordförande i Tekniska nämnden och Christian Sonesson,
ordförande i kommunstyrelsen.

I sagans värld är allt möjligt

Sagolekplatsen i Mellanvångsparken invigdes
tisdagen 26 maj

Anders blev årets trygghetsambassadör
Förmågan att lyssna, förstå och skapa trygg2
het gör honom till en god ambassadör

Det händer mycket i Vikhem
I december flyttade de första fribyggarna in i
7
sitt nya hus på Vikhem

Ny skola planeras i norra Staffanstorp
Den nya skolan beräknas stå klar tidigast om
5
tre år
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Anders blev årets trygghetsambassadör
Christian
Sonesson
Kommunstyrelsens
ordförande

Varje år vid den här tiden fastställer Staffanstorps kommun
budgeten för kommande år.
Vid kommunfullmäktigesammanträdet den 15 juni är utmaningarna större än på länge.
Dels beror det på att staten
ändrar spelreglerna och slår
undan de ekonomiska fötterna
för kommunen, dels på demografiska förändringar som nu
tydligt börjar sätta sina spår.
Efter att de senaste tio åren
varit med om att sänka skatten två gånger, sammanlagt 70
öre per intjänad hundralapp,
känns det svårt att tvingas
föreslå en höjning med 35 öre.
Den direkta orsaken är att
det kommunala utjämningssystemet – som syftar till att
omfördela resurser mellan
kommuner – ändras med full
verkan från 2016. Kommunen
drabbas genom att vi förlorar
18 miljoner kronor årligen.
Det motsvarar den årliga
kostnaden för tio klasser i
grundskolan eller cirka 40 heltidsanställda. För en medianinkomsttagare i kommunen
innebär det cirka 90 kronor
mer i skatt per månad.
Den andra, långsiktigt svårare, utmaningen är att allt
fler lever allt längre. Det är
självklart något vi ska glädjas
över, men samtidigt måste vi
förbereda oss för att kostnaderna kommer att öka kraftigt
vad gäller bland annat särskilt
boende och hemtjänst.
Viktigt att understryka är att
skattehöjningen görs för att
bibehålla den goda kvaliteten
i verksamheterna, trots statens agerande.
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Han är en stark profil och förebild med ett djupt engagemang
för ungdomarna i hemkommunen
Staffanstorp. På Guldkvällen utnämndes Anders Nordlund till
trygghetsambassadör.
Anders är född och uppvuxen i
Staffanstorp och har i många år
gjort stora insatser för sin hemkommun. Hans fritidsintressen
och val av jobb hittills genom
livet visar bredden i ett stort
samhällsengagemang.
På fritiden är han sedan början
av 90-talet engagerad i Staffanstorps Taekwondoförening. Han
har varit både aktiv, ordförande, instruktör och domare.
Det var i början av 90-talet som
Anders engagerade sig i taekwondon.
– När den dåvarande ledaren
Pouya flyttade till Göteborg
för att doktorera, var vi två
nyblivna svartbältare som drev
klubben vidare. Alla instruktörer idag är mina gamla elever,
konstaterar han. Vi har ett
80-tal medlemmar idag och vi
växer hela tiden.

Ur motiveringen: ”Anders förmåga att lyssna, förstå och skapa trygghet, både
inom den ideella, kommunala sektorn, gör honom till den perfekte Trygghetsambassadören”.

annorlunda ingripande. Mitt
i vinternatten, endast klädd i
kalsonger, grep han en inbrottstjuv i sin trädgård sedan tjuven
försökt bryta sig in i familjens
villa medan de låg och sov.
Tjuvens avgörande misstag var
att han inte visste att det bodde
en polis i huset. Anders är nämligen polis sedan 2006, stationerad i Lund där han kombinerar
ingripandeverksamhet med uppdraget som närpolis på Norra
Fäladen.
Deltidsbrandman och polis
– Jag läste till polis i Växjö
Hans val av jobb hittills i livet
från 2004 och sökte mig sedan
vittnar om hans starka samtillbaka hit ner, främst eftersom
hällsengagemang. Anders har
jag hade taekwondon och min
arbetat på flera förskolor, varit
tjänst som deltidsbrandman.
fältassistent inom Fältgruppen
Det känns bra att arbeta i Lund,
och fritidsledare på Skåningen.
särskilt som Staffanstorp ingår i
Han är sedan 1999 deltidbrand- samma polisområde.
man i Staffanstorp. Under ett par – Genom arbetet inom idrotten,
år utbildade han kommunens
räddningstjänsten och polisen
mellanstadieelever i hur man
kan jag arbeta mot brottslighet
agerar om det börjar brinna.
och bidra till att skapa större
Han var med och skapade brand- trygghet i samhället. Det är på
männens kalender under fem år ungdomssidan mitt starkaste
i början av 2000-talet.
engagemang finns, säger han.
– Vi brukade dra in 40 000
kronor ungefär och hälften av
Grannsamverkan
pengarna gick till barnsjukhuset Just nu är Anders även engagei Lund, berättar han.
rad i uppstarten av ett nätverk
För två år sedan uppmärksamför grannsamverkan i området
mades Anders i media efter ett
där han själv bor.

Ansvarig utgivare
Ingalill Hellberg,
Kommundirektör
Redaktion
info@staffanstorp.se
Lisbeth Svensson
Ivar Sjögren
Johanna Liwenborg

Grafisk form
Johanna Liwenborg
Text och bild
Ivar Sjögren – om inget
annat anges
Tryck
BOLD Printing Malmö AB

– I samband med ett samfällighetsmöte togs idén om
grannsamverkan upp. Enkelt
uttryckt går det ut på att man
tipsar varandra om brottsförebyggande åtgärder och hjälper
varandra genom att vara uppmärksamma.
Övriga fritidsintressen
– Fritid, skrattar Anders, det
har jag ingen kvar... Men tidigare var jag mycket ute i naturen,
fotografering intresserar mig
och det hände förr att jag målade akvareller, gärna av fåglar.
Jag tecknar fortfarande gärna,
men numera blir det mest grafisk design på datorn.
Slutligen, Anders, vad är det
bästa med Staffanstorp:
– Det bästa med Staffanstorp är
att det är lagom stort och ligger bra i förhållande till Malmö
och Lund och nära bron över
till Danmark. Staffanstorp är en
trygg kommun utifrån mina erfarenheter, en kommun där man
prioriterar trygghet.
Namn: Anders Nordlund.
Ålder: 39 år.
Bor: Villa i Staffanstorp.
Familj: Hustru och barn, sex respektive två år gamla.
Aktuellt: Utnämnd till Trygghetsambassadör i Staffanstorp.
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Sommarevenemang i kommunen
Sveriges nationaldag, 6 juni
Sedvanligt nationaldagsfirande i
Åstradsgårdens trädgård.
Kl. 13.30 Deltagande föreningar
samlas med fanor/flaggor på
Åstradsgården.
Kl. 13:15 Staffanstorps Musikkår spelar på Rådhustorget.
Kl. 13:45 Avmarsch från Rådhuset med Staffanstorps Musikkår.
Kl. 14 Inmarsch i Åstradsgårdens trädgård. Medverkan av
S:t Staffanskören under ledning
av Alissa Tomac. Högtidstal av
Magnus Lunderquist, (KD) och
1:e vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden. Flaggutdelning
av Björn Stigborg, 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.
Uppvisning av Lunds Studenters
Folkdanslag. Korum med kyrkoherde Henric Nilson. Staffanstorps Musikkår spelar och har
musikquiz med publiken. Kaffeservering med hembakat kl. 1216, (uppehåll kl.13:45-14:45).
Vid dåligt väder äger arrangemanget rum i S:t Staffans församlingsgård.
Arr. Kultur- och fritidsnämnden i Staffanstorp, Staffanstorps Hembygdsförening & S:t Staffans församling.

För elfte året i rad: Staffanstorps Motorshow 5-6 juni
– Vi räknar med 300-350 bilar
totalt, ombyggda, veteraner,
gammelbila och motorcyklar
av alla slag som ansluter från
en omkrets på ungefär 20 mil
och även Danmark, säger Stefan
Svensson från Spegeln.
Motorshowen börjar på fredagen kl. 18 med motorsportafton
på Sockerbruksområdet med
drifting, MC-stuntshow, uppvisningar och rally. Kvällen avslutas med grillfest och livemusik
på Mi & Ni.
På lördagen inleds motorfesten
med samling kl. 8 på Willys
parkering för frukost. Kl. 10 är
det cruisingavfärd mot Staffanstorps centrum och Balders Hage
för utställning och uppvisningar
hela dagen. Lördagen avslutas
med musik och grillning på
Gästis.
Arr. Staffanstorps Motorförening, Spegeln, Förlags AB Albinsson & Sjöberg,
Bil & MC, Svenska VW-veteranerna
samt Staffanstorps kommun.

Midsommarfirande 19 juni
Staffanstorp: Balders Hage
Från kl. 13 majas midsommarstången och därefter är det dans
och roliga lekar för barn kring
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skördefest på Hvilan Utbildning
AB, Odling och mytologi i
Uppåkra samt Traktorns dag i
Mossheddinge. Se nedan.

midsommarstången. Det blir
porslinskrossning, lotterier och
ankdamm samt försäljning av
kransar, korv och glass m.m.

Arr. Lions Club Vikingen & Kultur &
Fritid Staffanstorps kommun.

Staffanstorp: Gästis trädgård
Kl. 16 Matservering (Bordsbokning matgäster 046-25 40 02).
Kl. 17 Lekar för barn och unga.
Kl. 21-01 Dans till Voize.

Arr. Kultur & fritid Staffanstorps kommun i samarbete med Staffanstorps
Gästis.

Hjärup: Gamla idrottsplatsen
Kl. 14 Midsommarstången kläs.
Tag gärna med blommor och
grönt och hjälp till.
Kl. 15 Dans och lek. Fika i gräset. Festen avslutas med långdans
och alla barn bjuds på glass.
Arr. Hjärups byalag & Uppåkra IF.

Åter dags för Irländsk festival i
Jakriborg 26-27 juni
Fredag och lördag 26-27 juni
bjuder Staffanstorps kommun för
fjärde året i rad på Irländsk musikfestival på torget i Jakriborg.
En höjdpunkt under festivalen är
tolvmannagruppen Kilcummin
Comhalters Group från Kerry
county med dansare.
Huvudprogrammet på stora scenen inleds kl. 17 varje dag, men
torgserveringen kommer att vara
öppen redan från tidig eftermiddag och fram till sen kväll, med
mat, dryck och underhållning,
främst musik med irländsk anknytning.
På fredagen uppträder Husbandet, West of Eden samt Kilcummin Comhalters Quartet från
Irland.
För lördagens irländska underhållning svarar först den lokala
gruppen Ápagaget. Därefter är
det dags för årets stora irländska
musik- och dansshow med de

gästande irländska artisterna i
Kilcummin Comhalters Group.
Som avslutning underhåller
folkmusikgruppen Toddy Boys
med svängig irländsk och amerikansk folkmusik.
På staffanstorp.se kommer du
att finna mer information.

Arr. Staffanstorps kommun i samarbete med kommunens vänort Killarney i Kerry County på Irland.

Allsångståget tuffar in i
Balders Hage 23 juli
Balders Hage blir arena när
Linda Lundqvist och Allsångståget ger sin populära allsångskonsert. Det blir flera gästartister och en quizztävling med
fina priser till livemusik. En av
gästartisterna är den före detta
staffanstorpstjejen, vissångerskan Petra Haraldson, som
denna kväll återvänder till
hemorten med sin trio.
Kvällen inleds kl. 18 då serveringen i Balders Hage öppnar
och pågår till cirka kl. 22. Mi
& Ni står för mat och dryck
på plats, men det går även bra
att ta med sig egen picknickkorg och filt.
Program för Allsångståget:
Kl. 18 Serveringen öppnar
Kl. 19-19.30 LiveQuizz med
Husbandet
Kl. 19.30-21 Allsångståget
med Linda Lundqvist
Kl. 21 Petra Haraldsons Trio
Kl. 21.30-22 Husbandet
Arr. Staffanstorps kommun.

Skördefesten i Staffanstorps
kommun 5-6 september
Första helgen i september är
det dags för något helt nytt
– nämligen den stora Skördefesten. Fyra lokala arrangörer
samarbetar med evenemang
med anknytning till skördetiden: Skördefest i Balders Hage,

Lördagen i Balders Hage
I Balders hage bjuds staffanstorpsborna kl. 10-16 att smaka
på naturens läckerheter och
njuta av den gröna odlarglädjen
från naturens skafferi. I Bondens gata och Odlarens gata får
vi möta levande djur, närproducenter, ekoodlare, gårdsbutiker
m.fl. Det blir försäljning, barnaktiviteter, tävlingar och musikunderhållning.
Mer information kommer på
staffanstorp.se
Lördag och söndag på Hvilan
Utbildning AB
På lördagen är det dags för den
årliga skördefesten i Kabbarp då
allt gott och vackert som produceras i skolans växthus och
fält dukas upp för allmänheten.
Försäljning av nyplockade grönsaker, frukt och blommor.
På söndagen kl. 11-13 arrangerar Trädgårdsamatörerna sin
årliga växtmarknad på Hvilan
Utbildning.
Mer information kommer på
hvilanutbildning.se
Söndag i Mossheddinge, Traktorns dag
På söndagen kl. 10-16 är portarna öppna till Per Larssons
unika traktormuseum med över
110 veterantraktorer, motorcyklar, nära 100 stationära motorer, m.m. Uppvisningar av olika
slag. Barn får åka vagn efter
traktor. Entré 50 kr. Fri parkering.
Mer information kommer på
perlarsson.se
Söndag i Uppåkra
Uppåkra Arkeologiska Center arrangerar Barnens dag på
temat Odling och mytologi kl.
10-16 med allmän visning kl. 11
och familjevisning kl. 14 i den
gamla järnåldersstaden bakom
kyrkan i Uppåkra.
Mer information kommer på
uppakra.se
Arr. Skördefesthelgen arrangeras av
Staffanstorps kommun och Businessport Staffanstorp i samarbete med
Leader Lundaland samt företag på
landsbygden i Staffanstorps kommun
med omnejd.
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Kungörelser
Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i
Rådhuset, sammanträdeslokal
Bjällerup, måndagen den 15
juni 2015, kl. 9
Vid sammanträdet behandlas
bland annat budget för
Staffanstorps kommun år
2016 inklusive kommunalskatt.
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)

Tusen kunder anslutna till fibernätet
– Vi har nu kopplat in tusen
bredbandskunder och arbetet
flyter på fint, säger en nöjd
Johanna Sprimont, marknadschef
på Staffanstorps Fibernät AB.
Sedan november 2012 pågår ett
stort arbete att bygga ett kraftfullt fibernät i hela Staffanstorps
kommun. Förra sommaren
kopplade vi in vår första kund.
Utbyggnaden omfattar såväl
tätorter som landsbygd. Både
privatpersoner och företag erbjuds att ansluta sig.
Staffanstorps Fibernät AB har
delat upp Staffanstorps tätort
och Hjärups tätort i 50 områden med cirka 100 hushåll eller
företag vardera. Det krävs att
ett visst antal kunder inom varje
område tecknar avtal för att
fiberkabeln ska dras.
– Andelen som vill ansluta sig

idag respektive tackar nej är
ungefär fifty-fifty.
Tätorterna först ut
– Anslutningen till det kommunala fibernätet är rabatterad när
ett område byggs ut. På landsbygden krävs det även landsbygdsstöd från länsstyrelsen för
att vi ska ha möjlighet att bygga
ut, säger Johanna Sprimont.
– Vi har hittills huvudsakligen
arbetat i tätorterna. Hjärup har
vi inte några fler områden att ta
beslut på, där återstår nu själva
utbyggnaden. Den påbörjas i
höst och vi beräknar att vara
klara våren 2016. Vi har litet
kvar i centrala Staffanstorp där
de södra delarna nu går mot
slutfasen.
Kostnaden för att få fiberkabeln
indragen i huset är i tätorten
från 18 000 kronor.

Kungörelser
Samråd för förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra
12:2 m fl, Hjärup NO etapp 3 i
Hjärup, Staffanstorps kommun
Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra en fortsatt
bostadsutbyggnad i Hjärups
centrala/nordöstra delar, samt
att möjliggöra förlängningen
västerut av Parkallén – huvudgatan som knyter samman
hela Hjärup NO.
Inom det aktuella området
föreslås en varierad bostadsbebyggelse med upp till cirka
150 bostäder fördelade på
flerbostadshus samt radhus,
kedjehus och friliggande villor. Högst och tätast bebyggelse föreslås i söder, mot
Hjärups park och Parkallén.
Längs Parkallén eftersträvas
också inslag av lokaler för
småföretagare.
Planområdet omfattar del av
fastigheten Stora Uppåkra
12:2 samt del av Hjärup 4:2.
Områdets area uppgår till
cirka 3,4 ha.

Välkommen på samrådsmöte
Samrådsmöte för detaljplanen hålls den 10 juni kl 18 i
Hjärupslundsskolans matsal,
Hjärup.

Full valfrihet
Även andra aktörer på fibernätsidan är verksamma inom kommungränserna och erbjuder
olika lösningar, i regel knutna
mot det egna företagets tjänster.
– Det kan vara viktigt att känna
till skillnaden. Inom det kommunala fibernätet råder det fri
konkurrens och olika tjänsteleverantörer erbjuder en mångfald av tjänster hos oss. Ingen
leverantör kan ”låsa in dig” i
sin lösning i det kommunala
nätet, utan som kund har du
full valfrihet och byter leverantör om du inte är nöjd, säger
Johanna Sprimont.
Mer information om utbyggnaden av Öppet stadsnät i Staffanstorps kommun
finner du på staffanstorpsfibernat.se

Visste du att?
Samråd för ändring av detaljplan för del av Nordanå 8:23
m fl Nordanå by Staffanstorps
kommun
Ändringens syfte är att möjliggöra en något högre exploatering, genom att tillåta mindre tomtstorlekar och högre
utnyttjandegrad. Ändringarna
skapar också större flexibilitet
i utformningen av bebyggelsen. Detta görs genom att ett
antal planbestämmelser ändras
och tas bort. I översiktsplanen
Framtidens kommun – perspektiv 2038 anges att området ska
utvecklas till en villamiljö med
färre än 15 bostäder/hektar.
Samråd för förslag till detaljplan för del av Stanstorp 1:6,
Roos Park i Staffanstorp,
Staffanstorps kommun
Syftet med planläggningen är
att möjliggöra för uppförandet
av ny bostadsbebyggelse, vårdboende och geriatrisk vårdcentral. Området omfattar en yta
på drygt 15 000 kvm (1,5 ha).
Planområdet utgör del av fastigheten Stanstorp 1:6. Marken
ägs av Staffanstorps kommun.

Välkommen på samrådsmöte
Samrådsmöte för detaljplanen hålls den 10 juni kl 18 i
Hjärupslundsskolans matsal,
Hjärup.

Utställning 2 av detaljplan
för del av Kyrkheddinge 3:2,
8:2, Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge, S taffanstorps kommun
Planhandlingarna finns under
tiden 2015-06-08-2015-07-12
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 12 juli 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.
Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Farligt avfallbilen kommer till
Staffanstorp
Farligt avfall-bilen kommer
tisdagen 23 juni kl. 17.30-18
att finnas vid återvinningsstationen Malmövägen/Domsagovägen.
Ett samarbete mellan Sysav
och Staffanstorps kommun.

Du kan hjälpa oss att bli bättre
Har du synpunkter på kommunens service eller tjänster?
Det vill vi gärna ha reda på!
Dina synpunkter är värdefulla
för oss och de hjälper oss att
utveckla och förbättra kommunens verksamhet.
Du kan skicka beröm eller
klagomål, felanmälan och
komma med förslag till förbättringar. Du kan också
ställa frågor till våra verksamheter.
Gå in på staffanstorp.se/kommunen/kontakt/ för att lämna
synpunkter.

staffanstorp.se

Ny skola planeras för norra Staffanstorp
En helt ny modern skola för norra
Staffanstorp ska byggas på Trekanten vid Genvägen i Staffanstorp, vilket ger många fördelar,
inte minst en betydligt bättre och
säkrare trafiklösning för barnen.
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Sammanträden
Juni-sept 2015
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut
Kommunfullmäktige
15/6 kl. 9

Den nya skolan beräknas stå
klar om tre år och ska då ersätta nuvarande Anneroskolan och
Borggårdsskolan.
Samtidigt flyttas Trekantens
förskola och slås samman med
nuvarande Annero förskola.
Enligt tidigare förslag skulle den
nya skolan placerats där nuvarande Anneroskolan ligger. Men
nu har kommunen tänkt om.
– Den nya placeringen är geografiskt alldeles utmärkt med
både relativt korta och säkra
gångvägar för ett stort antal
barn och elever i norra delarna
av Staffanstorp samtidigt som vi
vidtar åtgärder för att säkerställa trygg och säker hämtning och
lämning vid Genvägen, säger
ordförande Nino Vidovic (M) i
Barn- och utbildningsnämnden.
– Den nya lösningen är betydligt
säkrare än det tidigare förslaget
som visade sig innebära problem
i trafikmiljön i närområdet.

Nu har turen kommit till norra
Staffanstorp. Den nya skolan
ska förberedas för att kunna
ta emot 550 elever vilket gör
det möjligt att tillgodose dagens krav på lärarbehörighet
och framtida utmaningar när
det gäller pedagogisk kvalitet.
Elevantalet ger även bättre
administrativa och ekonomiska
förutsättningar.
Alla detaljer är inte på plats än.
En ny planprocess ska sättas
igång redan under sommaren.

Helhetsgrepp om skolan
Staffanstorps kommun har
sedan några år tillbaka tagit ett
stort och viktigt helhetsgrepp
kring skolan i Staffanstorp.
Baldersskolan har genomgått
en rejäl ansiktslyftning. Mellanvångsskolan är idag en helt
nybyggd skola. I Hjärup byggs
just nu den nya Uppåkraskolan
samt en helt ny förskola.

Flytt till Bråhög
Redan vid terminsstart i höst
flyttar eleverna från nuvarande
Anneroskolan till tillfälliga och
uppfräschade lokaler i Bråhögsskolan, samma lokaler som
Mellanvångsskolan använde
fram till jul förra året.
– Bråhögsskolans lokaler är i
ett gott skick. De har vid alla
besiktningar visat goda resultat

Kommunfullmäktige är
öppet för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.
Socialnämnden
8/6 kl. 18
Barnen på bilden har inget med texten att göra. Foto: Åsa Siller

i sin inomhusmiljö, så flyttprocessen kan bli lugn och genomarbetad, säger skolchef Stina
Hansson.
– Under de senaste åren har
Anneroskolan behövt omfattande insatser för att hindra ett
hotande vattenläckage. Risken
finns att nya insatser måste göras
snart igen och då till stora kostnader. Om det inträffar kan det
bli behov av en snabb flytt, med
stor risk för negativa konsekvenser för våra elever. För att undvika detta flyttas eleverna redan i
höst, säger Stina Hansson.
Ny idrottshall
Vad som kommer att ske med
nuvarande Borggårdsskolan är
inte klart än. Anneroskolan och
idrottshallen ska rivas. Kulturoch fritidsförvaltningen har
redan löst frågan om var de föreningar ska ta vägen som i dag
tränar i Anneros idrottshall:

Kultur- & fritidsnämnden
9/6 kl. 18
Tekniska nämnden
16/6 kl. 18
Socialnämnden
24/8 kl. 18
Barn- & utbildningsnämnden
25/8 kl. 18
Kommunstyrelsen
31/8 kl. 18

– Vi placerar ut de berörda
föreningarna i våra övriga hallar. Vi vet att detta är en tillfällig lösning, eftersom den nya
skolan i framtiden får en ny
hall som är finare och större än
den gamla, säger Mats Schöld,
kultur- och fritidschef.
På staffanstorp.se/Skola
läggs information ut
löpande.

Skånes bästa fotbollsungdomar till Staffansvallen
För fjärde sommaren i rad tränar
255 av Skånes allra mest talangfulla ungdomsfotbollsspelare på
Staffansvallen i Staffanstorp.
Skånes fotbollförbund arrangerar 13-19 juni Skånelägret,
en manifestation för skånsk
ungdomsfotboll. Ungdomarna
samlas för träning, fotbollsutbildning och matcher.
– Det är 14-16-åringar från ett
50-tal klubbar som kommer,
säger utbildningsansvarige Lars
Eiswohld på Skånes fotbollförbund. Även en grupp duktiga
fotbollsungdomar från Blekinge

är inbjudna till träning och
matcher.
Den 12-15 juni kommer 120
flickor och den 15-18 juni kommer 135 pojkar. Syftet är att
i första hand utbilda och stimulera talangfulla spelare och
instruktörer, men lägret är även
en start för distriktslagsverksamheten för 14-åringarna.
Det finns en anledning till att
Skånelägret återvänder till
Staffansvallen varje år:
– Det är svårt att hitta bättre
förutsättningar i Skåne. Tillgången till flera planer koncentrerat, med tre konstgräsplaner,

närhet till Hagalidskolan där
ungdomarna äter och bor och
en jättefin service är helt avgörande, säger Lars Eiswohld.
Beröm till Staffanstorp
– Jag vet ingen annan kommun
i samma storlek som gjort liknande satsningar med konstgräsplaner och klubbhus, det är
fantastisk att föreningarna får
sådana förutsättningar, säger
Lars Eiswohld.
– Vi inom Skånes Fotbollförbund är mycket glada för detta,
mest för klubbarnas skull, men
även för att vi kan vara med

ibland och nyttja planer och
klubbhus när vi behöver.
– Uppåkravallen är ett alternativ
om vi skulle behöva utvidga i en
framtid och vi har planer på att
genomföra övernattningsläger
för våra distriktslag i Hjärup.
– Vi är mycket glada över att
Skånelägret återvänder för fjärde året i rad. Att få vara värd
för detta fotbollsevenemang är
en stor inspiration för våra föreningar och sätter Staffanstorp
på den svenska fotbollskartan.
Det visar också att vår satsning
på idrottsplatser i kommunen är
helt rätt, säger kultur & fritidschef Mats Schöld.
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En helt ny stadsdel intill södra stambanan
– Med sitt ypperliga läge nära
järnvägsstationen kommer den
nya stadsdelen Västerstad att ge
Hjärup såväl tillväxt som ett ökat
underlag för kommersiell service,
säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.
– Det ska bli en lugn och harmonisk plats med välskött
kommunal service och boendemöjligheter för alla olika livssituationer. Vi ser fram emot att
få se ett spännande område med
blandad bebyggelse växa fram,
säger Christian Sonesson.
Västerstad ska byggas av Skanska på företagets egen mark
mellan Jakriborg, Lommavägen
och Ynglingavägen.
– Hjärup är en populär bostadsort som ligger i en bra kommun
på ett bra läge. Vi har länge förstått att detta är ett av de bästa
utvecklingsområdena för bostäder i hela regionen, säger affärsutvecklare Anders Bolltoft på
Skanska Sverige AB.
– Vi tillför mycket av det som
saknas i Hjärup i dag i form av
service och handel. Tajmingen
är perfekt eftersom detta sker
parallellt med att Trafikverket
bygger fyra spår genom Hjärup.
– Vi tänker mångfald, vi vill ha
en blandad upplåtelseform. Det
blir både bostadrätter, hyresrätter och äganderätter. Radhus
och kedjehus i de västra delarna

Illustration: Gehl Architects

och handel, service samt kontor,
säger Anders Bolltoft.
Handelscentrum
Ett handelscentrum planeras
nära Hjärups station. Totalt ska
26 hektar bebyggas.
– Det blir ett blandat boende
med 850 bostäder, varav 500
bostäder i flerbostadshusform
med en ganska tät exploatering
för att utnyttja marken väl. I
planerna finns även en park och
två förskolor. Bebyggelsen blir
tätast och högst närmast stationen, säger stadsarkitekt Thomas
Lexén, Staffanstorps kommun.

– Vi vill utnyttja stationsläget
och skapa möjligheter för en
centrumetablering med verksamheter, service och handel.
Skanska kommer att samarbeta
med en arkitektfirma i Köpenhamn, Gehl Architects, som är
specialister på hur människor
använder det offentliga rummet.
– Vi vet inte exakt hur den blivande stadsdelen kommer att se
ut, men ambitionen är att koppla områdena till varandra så att
Västerstad och Jakriborg inte
blir två separata områden, utan
att de sammanfogas i en stadsväv.

Miljötänkande
Skanska väver in ett stort miljötänkande i nyproduktionen.
– Vi vill att alla våra projekt ska
få en grön certifiering, säger Anders Bolltoft. Det gröna genomsyrar produktionen i alla material vi bygger med, inte minst
när det gäller energilösningar.
Det var för tre år sedan arbetet drogs igång. Planprocessen
inleddes förra våren när föravtalet undertecknades mellan
Staffanstorps kommun och
Skanska. I april i år beslutade
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att den första etappen
av planprogrammet kunde dras
igång. Samrådstiden har nyligen
gått ut. Området ska bebyggas i etapper. En övergripande
plan ska vara klar halvårsskiftet 2016. Beslut om den första
detaljplanen beräknas i slutet av
2016. Därefter inleder kommunen projektering av allmänna
platser som gator, avlopp, parkområden och dagvattendammar.
– Vi tror att Skanska kan börja
bygga den första etappen under
2017. Vi har ingen tidsgräns för
när hela området ska vara klart,
en tidsrymd på 10-15 år inte
är helt orimlig, säger Thomas
Lexén.
– Vi räknar med att ha jobb
att göra i Hjärup under ganska
lång tid framåt, konstaterar
Skanskas Anders Bolltoft.

Uppåkra i sommar

Ny förskola i Hjärup 2016

Besökarna på Uppåkra Arkeologiska Center erbjuds en fullmatad sommar i år med många
visningar, aktiviteter och även en
rad spännande nyheter som passar alla åldrar, inklusive två nya
vandringsleder.

Behovet av förskoleplatser i
Hjärup växer i takt med att orten
växer och barnfamiljer flyttar in.

På plats finns sedan förra året
den digitala karta som visar varifrån i hela världen några av de
imponerande fynd kommer som
gjorts i Uppåkra.
Här finns även Tidsmaskinen,
en ny app där det går att ladda
ner ett program som ger en digital visning av fyndplatsen.
Det erbjuds även arkeologipyssel och -knåp för de yngre.
Uppåkra är sedan i fjor också
startpunkt för två nya vandringsleder. Lundalandleden
är en historisk och stadsnära
vandringsled i ett tidsspann på

över tusen år mellan Uppåkra,
Lund och Dalby. Hela sträckan
är drygt 36 km till fots och uppdelad på tre dagsetapper med
goda förbindelser med kollektivtrafiken.
För den som önskar ta sig från
dåtidens Uppåkra till framtidens
ESS i Lund, erbjuds nya vandringsleden Kunskapsstråket.
Sommarens större händelser i
Uppåkra är Uppåkradagen den
30 augusti då det bjuds på en
smakresa till järnåldern, Skördefesten i Staffanstorps kommun med odling och mytologi i
Uppåkra den 5-6 september (se
sidan 3) samt Kulturarvsdagen
den 13 september.
Tirups Örtagård driver caféet på
den arkeologiska fyndplatsen i
sommar.
På uppakra.se kan du läsa mer!

Staffanstorps kommun har därför beslutat att bygga en helt ny
förskola, belägen precis väster
om den nya Uppåkraskolan.
– Förskolan kommer att ha
plats för cirka 120 barn och den
byggs i två plan för att ge plats
för en riktigt bra utemiljö för
barnen, berättar kommundirektör Ingalill Hellberg.
Den nya förskolan beräknas
vara klar till sommaren 2016.
Den kommer att kunna bereda
plats för barnen från Åkervindans förskola som tillfälligt,
fram till nästa sommar, kommer
att vara i paviljonger i anslutning till Hjärups skola.
Illustration: Era landskap

staffanstorp.se
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Stormtrivs redan i Vikhem
I december flyttade Stefan,
Ulrika, Robin och Frida Pusztai
in i sin nya villa som de första
fribyggarna på Vikhem. I sommar
börjar de anlägga trädgården.
– Vi stortrivs redan, säger familjen. Nu ser vi fram emot att
snart få litet fler grannar.
I mitten av juli förra året började de bygga sin villa och på
luciadagen flyttade de in i sin
enplansvilla på 164 kvm. Villan
har öppen planlösning, altan
mot solnedgången i väster och
ett planerat däck mot soluppgången i öster. Det ska även bli
ett stort träddäck i väster.
– Vi är jättenöjda med vårt nya
boende. Det känns fantastiskt,
särskilt som vi satt vår prägel
på huset. Vi har ritat det själva
tillsammans med en arkitekt.
Stefan är snickare till yrket och

i höst börjar sonen Robin också
utbilda sig till snickare på gymnasieskolan i Lund.
– Robin och jag har gjort allt
snickeriarbete invändigt tillsammans och bland annat lagt parkettgolv i alla rummen, berättar
Stefan.
– Inte i badrummet, skojar
Ulrika.

Sex ungdomar till Irland

De första månaderna i huset var
litet tuffa.
– Vi flyttade in i december men
fick inte TV och bredband förrän i mars eftersom vi beställt
fiber och det drog ut på tiden,
berättar paret. Vi fick låna en
bordsantenn av fiberföretaget så
vi fick in fyra kanaler.
– Vi vuxna klarade oss bra, vi

hade att göra ändå, men barnen
är beroende av internet för sin
skolundervisning.
I Robin och Fridas skola hanteras mycket i undervisningen
över en webbportal. Det blev
problematiskt en tid.
– Vi fick stanna kvar i skolan
och plugga på seneftermiddagarna. Eller åka hem till farmor och
farfar och plugga, berättar de.
Men nu är allt detta löst.
– I sommar ska vi börja skapa
vår trädgård. Det blir mur,
prydnadsgräsmatta och buskar.
– Då får vi användning för presentkorten på Tirups Örtagård
och Hvilan AB som vi som de
första fribyggarna fick ta emot
på Vikhemsdagen förra sommaren. Dem har vi sparat tills
nu, när det är dags att anlägga
trädgården, berättar den nöjda
fribyggarfamiljen Pusztai.

Tummen upp för skolmaten
Elever i årskurs F-9 i Staffanstorps kommun kan idag välja
mellan dagens rätt, dagens vegetariska rätt och ibland även en
alternativ rätt. Nu tar kostsektionen hjälp av eleverna att ytterligare utveckla skolmåltiderna.

Albin Svensson, Maja Johansson, Victoria Mo, Elias Thor, Elin Gustafsson och
Gabbriel Olsen samt vänortsansvarie Patrik Runesson, Johannes Nielsen, engelsklärare på Hagalidskolan och ordförande i BUN Nino Vidovic.

Sex ungdomar från Staffanstorps
kommun får resa till kommunens
vänort Killarney i sommar.
Staffanstorps kommun har
sedan 2007 ett vänortsavtal
med Killarney på Irland för att
främja vänskap, skapa relationer, öka samarbetet samt utbyta
erfarenheter och kunskaper mellan kommuner och medborgare.
Utbyte sker inom framför allt
skola och utbildning, trygghetsfrågor, kommunal förvaltning
och demokrati, turism samt
näringsliv.
I år får därför sex elever i årskurs 8 gå språkkurs i Killarney.
Första gången detta genomfördes var 2013, då sex elever från
årskurs 7 åkte.
Samtliga elever i årskurs 8 har
skrivit en kort text på svenska
under skoltid utifrån ett givet

tema. Texterna avidentifierades
och lästes av en ”jury” bestående
av lärare på skolorna, samt Nino
Vidovic, ordförande i Barn- och
utbildningsnämnden, vänortsansvarige för Killarney Patrik Runesson samt Britt-Marie Johansson, ordförande i Rädda Barnen
Staffanstorp/Hjärup.
– Två elever från varje skola får
resa och uttagningen baseras
inte på språkkunskaper utan
på ansökningsuppsatserna,
personlig lämplighet och social
kompetens. Man ska framförallt
vara en god representant för sin
skola och för kommunen, säger
Patrik Runesson.
Ungdomarna reser iväg 8 juni
och blir borta i nio dagar. Barnoch utbildningsnämnden finansierar tillsammans med viss
sponsring från Rädda Barnen
Staffanstorp/Hjärup.

symbolen ”tummen upp” om de
tycker att maträtten är god.
– Detta ger oss mycket värdefull
statistik från de 3 500 eleverna
som äter lunch hos oss varje
dag, säger Magnus Malm.
Dagens maträtter kommer även
att finnas väl synliga på digitala
TV-skärmar i de kommunala
Sedan en tid tillbaka har elever
skolorna. Arbetet med att sätta
och föräldrar kunnat ladda ner
upp skärmarna sker successivt
en länk i vilken de kunnat följa
under vårterminen.
skolmatsedeln i text och bild.
– Många elever gillar teknik och – Måltidsbilderna som visas på
länken och på skärmarna kan
är vana vid att söka information via sin mobil, läsplatta eller ses som ett hjälpmedel för att
få en uppfattning om hur en
dator, säger Magnus Malm,
välkomponerad portion kan se
kostutvecklare i Staffanstorps
kommun. Med det som utgångs- ut, säger Magnus Malm. Att
läge har vi valt att gå vidare och lära sig äta rätt i unga år är ett
ta hjälp av eleverna i vårt arbete. viktigt verktyg att ha med sig
i livet, precis som matematik,
Kostsektionen introducerar en
matsedelslänk där eleverna dag- engelska och andra ämnen.
ligen kan gå in och trycka på

– Skolmatsedeln finns tillgänglig för elever och föräldrar via smarta telefoner,
läsplattor och datorer och framöver även på digitala TV-skärmar på skolorna,
säger Magnus Malm, kostutvecklare i Staffanstorps kommun.
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Evenemang
Kulturkalendern
Juni-september 2015
Guidade visningar i Uppåkra
Stängt midsommarhelgen. Guidade
visningar i juni-augusti kl. 11 och 14
onsdag-söndag. Familjevisning kl. 14
lördagarna 13/6, 27/6, 4/7, 18/7, 8/8
och 22/8. Allmänna visningar kostar
20 kronor. Caféet, (drivs av Tirups
Örtagård) har öppet 3 juni-29 augusti
(ons-sön) kl. 10-16.
Uppåkra Arkeologiska Center (vid
Uppåkra kyrka).
Arr. UAC.

Ekonomiska klubben: aktiecafé

Torsdag 4 juni kl. 15
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Aktiespararna/S Cederpil.

Workshop för dig som spelar
piano (från åtta år och uppåt)

Onsdag 17 juni kl.13.15-14.45 samt
Onsdag 5 augusti kl. 13.15-14.45
Välkommen att spela något som du
håller på att arbeta med vid pianot och
få hjälp av lärarna Fredrik Schützer
och Gabriele Katthän. Det finns sex
platser, 100 kronor/person. Ta med en
vuxen om du är under tolv år. Boka
plats via info@lundsmusiksalong.se.
Staffanstorps konsthall.
Arr. LIMUS i samarbete med Kultur & Fritid
Staffanstorps kommun.

Bröllopsmusik i midsommartid

Söndag 21 juni kl. 18
Festlig och innerlig musik. Vid orgeln:
Cecilia Österlin.
Nevishögs kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Musik: kören Humlorna

Fredag 5 juni kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Söndag 7 juni kl. 13-16
Besök konstnären Theodor Jönssons
bostad och ateljé samt kommunens
skolmuseum.
Kulturforum Esarp (f.d. Esarps skola)
Arr. Theodor Jönssons Stiftelse/Kulturforum
Esarp.

Musik: En fuga gör ingen sommar
– men två!

Söndag 7 juni kl. 18
Mats Hultkvist, organist, spelar musik
av Buxtehude, Bach m fl.
Brågarps kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Konsert: Staffanstorps Musikkår
Söndag 14 juni kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Svensk och irländsk folkmusik

Söndag 14 juni kl. 18
Maria Bojlund & Markus Tullberg.
Sång, traversflöjt, fiol och bouzouki.
Bjällerups kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Körsång möter brasskvintett

Söndag den 14 juni kl. 20
Scandinavian Brassworks: Stefan Cooper, trumpet, Jan Winberg, trumpet,
Joakim Cassagrande, horn, Daniel
Vistam, trombon, Åsa Klinthage, tuba
samt Uppåkra kyrkokör under ledning
av Ingeborg Johannesson.
Uppåkra kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

Lunchkonsert

Onsdag 17 juni kl. 12.15
Pianisten Fredrik Schützer.
Staffanstorps konsthall.
Arr. LIMUS i samarbete med kultur & Fritid
Staffanstorps kommun.

Arr. S:t Staffans församling.

Musik: Trollflöjt möter fiolromantik

Söndag den 19 juli kl. 20
Johanna och Joakim Zetterqvist.
Särslövs kyrka.

Måndag 22 juni kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.

Musik: Jag har bott vid en landsväg…

Söndag 28 juni kl. 18
Lars Dahl och Susanne Welc.
Kyrkheddinge kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Musik: Sång möter gitarr

Söndag den 28 juni kl. 20
Markus Lundgren och Elin Wrede.
Tottarps kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

Nordiska mästerskapen i radiostyrd bilsport

Lördag 4 juli-söndag 5 juli
För tider m.m. se www.shs.mono.com
Staffanstorp Raceway.
Arr. Staffanstorps Hobbysällskap.

Musik: De fyra årstiderna
Söndag 5 juli kl. 18
Hans Davidsson på Mocnik-orgeln.
Brågarps kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Sommarmelodikryss med Bertil
Strandberg

Tisdag 7 juli kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Musik: Innan klockan slår…

Söndag 12 juli kl. 18
Musikgudstjänst med Sommarkören,
allsång och orkester.
Esarps kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Melodikryss på skånska med
skånska låtar

Tisdag 14 juli kl. 14
Entré inklusive fika 40 kronor. Biljettförsäljning på plats från kl. 13.
Folkets Hus, Staffanstorp.
Arr. S:t Staffans församling.

Musik: Caro mio ben
Söndag 9 augusti kl. 18
Johan Palmqvist och Cecilia Österlin.
Esarps kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Musik av Benny Andersson
Söndag den 9 augusti kl. 20
Tina Glenvik, Marcus Löfdahl, Ulrika
Lorentzi samt Tottarpskören och
Christina Willstedt.
Uppåkra kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

Arr. Uppåkra församling.

Från buskis till opera

Tisdag 21 juli kl. 14
Hans-Peter Edh och Sigge Cederlund.
Entré inklusive fika 40 kronor. Biljettförsäljning på plats från kl. 13.
Folkets Hus i Staffanstorp.
Arr. S:t Staffans församling.

Musik: M & M orkester

Ar. Medelpunkten.

Söndagsöppet i Kulturforum
Esarp

Musik: lokala förmågor
Söndag 19 juli kl. 18
Spelar eller sjunger du? Lokala förmågor i alla åldrar, kontakta gärna alissa.
tomac@svenskakyrkan.se!
Kyrkheddinge kyrka.

Söndagscafé på Åstradsgården
Söndag 26 juli kl.13-16
Kaffe och kakbuffé, 30 kronor.
Åstradsgården i Staffanstorp.
Arr. Staffanstorps Hembygdsförening.

Musik: Carnettis
Måndag 10 augusti kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Musikalen Häxan och lejonet
16 augusti kl. 18
Du som är född 2005 eller tidigare
kan medverka. Vi övar på S:t Staffans
församlingsgård 10-14 augusti kl.
8.30-11.30. Anmälan och frågor till
alissa.tomac@svenskakyrkan.se senast
den 5 juli.
Nevishögs kyrka.
Arr. St. Staffans församling.

Musik i Fruntimmersveckan

Söndag 26 juli kl. 18
Eva-Lis Carlsson och Cecilia Österlin.
Bjällerups kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Musik: Amore
Tisdag 28 juli kl. 14
Jessica ”Jessie” Johansson och Ingvar
Albihn. Entré inklusive fika 40 kronor.
Biljetter från kl. 13.
Folkets Hus i Staffanstorp.
Arr. S:t Staffans församling.

Viktor Rosdahl: Vernissage
Söndag 23 augusti kl. 13-16
Kl. 13.10 Kultur- och fritidsnämndens
ordförande Margareta Pauli hälsar
välkommen.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun

Musik: Sköna Bönor
Fredag 28 augusti kl. 14
Anna-Maria Eklöw, Linda Lundqvist.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Musik: En kavalkad av glada,
trevliga visor

Torsdag 30 juli kl. 14
Bertil Sjöbäck och Torsten Nordstrand
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Söndagscafé på Åstradsgården
Söndag 2 augusti kl. 13-16
Kaffe och kakbuffé, 30 kronor/person
Åstradsgården i Staffanstorp.
Arr. Staffanstorps Hembygdsförening.

Musik: Orgelafton

Söndag 2 augusti kl. 18
Maja Malmström och Maria Wallin.
Brågarps kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

I jazz och folkton

Tisdag 4 augusti kl. 14
Mattias Lind, Marcus White och
Sebastian Nordström. Entré inklusive
fika 40 kronor. Biljetter från kl. 13.
Folkets Hus i Staffanstorp.
Arr. S:t Staffans församling.

Lunchkonsert med fri entré!
Onsdag 5 augusti kl. 12.15
Pianisten Fredrik Schützer.
Staffanstorps konsthall.
Arr. LIMUS i samarbete med Kultur & Fritid
Staffanstorps kommun.

Uppåkradagen
Söndag 30 augusti
Föredrag med anknytning till Uppåkras matkultur och visningar på temat
järnålderns dofter och smaker.
Uppåkra Arkeologiska Center (vid
Uppåkra kyrka).
Arr. UAC.

Galakonsert med Lundalands
Filharmoniska Orkester

Lördag 5 september
Jakriborg, Jakriborgsssalen.

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

Kulturcentrum Skåne: Ordskulpturer och bildspråk

31 maj-7 augusti
En utställning av Kulturcentrum Skånes bildgrupp.
Viktor Rosdahl: Måleri och blandteknik

23 augusti-4 oktober

