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Tjugoårsjubileum

Konsthallen i Staffanstorp firar tjugo år i år.
Under åren har den lyckats med konststycket
att locka många kända konstnärer
7

Många arrangemang i sommar
Det bjuds på många spännande upplevelser
3
och kulturhändelser under sommaren

Minskat antal inbrott
Inbrottsstatistiken har sjunkit rejält sedan
7
projektet med märkDNA startade

Satsning på fritidshemmen i kommunen
Under tre år pågår ett stort utvecklingspro4
jekt på fritidshemmen
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Uppåkra allt större som besöksmål
Christian
Sonesson
Kommunstyrelsens
ordförande

Sommaren är här – åtminstone
sett till det fina vädret som
råder när dessa rader skrivs!
Snart är det också dags för
skolavslutningar, studentskivor, grillkvällar och förhoppningsvis ledighet med lite extra
tid för familj och vänner.
Till hösten presenteras Svenskt
Näringslivs ranking av företagsklimatet bland Sveriges
kommuner, men redan nu i
slutet av maj kom sammanställningen av de enkätsvar
som lämnats in av bland andra
de lokala företagarna i landets
290 kommuner.
För Staffanstorps del är resultatet glädjande. Sju procent
av de tillfrågade företagarna
ansåg att företagsklimatet
i Staffanstorp blivit bättre
det senaste året. Ingen i undersökningen ansåg att det
försämrats i Staffanstorp.
Däremot ansåg tolv procent
av de lokala företagarna att
företagsklimatet generellt sett
blivit sämre i Sverige.
När det gäller frågor som
tillgång till IT-nät, kommunal service, information och
dialog med företagen så hade
kommunen förbättrat sig på
samtliga delområden. Detta
sammantaget innebär att
totalbetyget för Staffanstorps
kommuns företagsklimat steg i
enkätundersökningen. Det blir
spännande att se hur det går i
rankingen (den innehåller även
ett antal statistiska uppgifter)
som släpps efter sommaren,
den 20 september.
Med detta önskar jag er alla en
riktigt trevlig och glad sommar!

Efter succéåret 2015 förbereder
sig nu Uppåkra Arkeologiska
Center för en ny sommar med
många besökare. Det blir i stort
sett dagliga visningar, familjelördagar och arkeologiskola för
barn.

inte längre säsongbetonad utan
pågår året runt med visningar
alla årstider. På vinterhalvåret
är vi även ute och besöker skolor, vilket är väldigt viktigt för
verksamheten. Det är de pusselbitarna som gjort att vi ökat

Staffanstorps kommuns främsta
upplevelsemål Uppåkra blir allt
mer attraktivt i omvärlden med
ett växande antal besökare från
både när och fjärran.
Förra årets besöktes det arkeologiska centret av cirka 11 000
besökare jämfört med två år
tidigare, 2013, då besöksantalet
var 3 200 personer.
– Det är en mycket stor ökning
som vi är mycket glada över,
säger vetenskapspedagog Ulrika
Randver och verkställande ledamoten Karin Nilsson.

Från rör ej till rör gärna
I sommar bygger Uppåkra ut sin
visningsverksamhet ytterligare
med guidade dagliga visningar
två gånger per dag onsdag till
söndag varje vecka samt visningar på engelska varje torsdag. Även visningar på tyska
kan ges, efter föranmälan på
Turistbyrån i Lund.
Till detta kommer familjelördagar varannan lördag med arkeologiskola.
– Nytt för i år är att vi går från
ett rör ej-koncept till ett rör
gärna-koncept, säger Ulrika
Randver och Karin Nilsson. Vi
märkte under arkeologiskolan i
fjor att både barn och föräldrar
vill prova att gräva och lära sig
om arkeologi.
– Vi har i år preparerat fyra
grävlådor där vi gömt spännande saker. Vi har ett antal
replikor och 3D-printade kopior
från järnåldern som vi gräver
ner i trälådor där både barn och
föräldrar får gräva. – I arkeologiskolan får deltagarna känna
på alla delar i processen, gräva,
dokumentera, skriva ner vad
man hittat och var, samt rita av
fyndet.
– Vi brukar samla upp barnen
efter utgrävningen och prata om
fynden och hur vi gör för att
identifiera sakerna.

Verktyg för barn och vuxna
Tack vare EU-medel från Leader
Lundaland har Uppåkra kunnat
investera i en utveckling av både
verksamhet och digital kunskapsförmedling som delvis inneburit
ett nytt målgruppsfokus.
– Uppåkra har länge erbjudit
ett strukturerat pedagogiskt
innehåll av hög kvalitet, men de
senaste två åren har vi i högre
grad blivit en kulturinstitution
sedan vi började arbeta mer
med barn och skolbarn, säger
Karin Nilsson.
Genom det pedagogiska programmet Tidsdetektiven får barnen lösa arkeologiska gåtor och
arbeta med källkritik. Genom
appen Tidsmaskinen, en virtuell
besöksguide, kan olika rundturer laddas ner som betyder att
det går att promenera omkring i
Uppåkra och lyssna på vad som
hänt även när det är stängt.
– Det går att kostnadsfritt ta
del av Uppåkra idag, även när
vi har stängt. Verksamheten är

Nya grävningar
Sista söndagen i augusti är det
som vanligt Uppåkradagen med
föredrag, visningar och arkeologiskola. Studenter från universitetet fortsätter i höst de gräv-

Vetenskapspedagog Ulrika Randver visar några av de spännande repliker av
fynd gjorda i 3-D eller gjutna i brons
som barnen får gräva efter under Arkeologiskolan i sommar.

ningar väster om kyrkan där de
förra året fann både bakugnar
och gamla vägsträckningar.
– I höst ska Lunds universitet
även medverka i förmedlandet
av allt som sker i utgrävningarna från dag till dag vilket ger
oss en större publik och en mer
spännande arkeologisk process,
säger Karin Nilsson och Ulrika
Randver.
Ytterligare en sak som Ulrika
och Karin vill puffa för är
vandringsleden Kunskapsstråket
från Uppåkra, via Domkyrkan i
Lund till ESS.
– Man kan vandra 2 000 år på
fyra timmar och hela tiden få
en spännande GPS-styrd guidning för smartphones under
hela vandringen genom appen
Tidsmaskinen. Vandringsstråket ingår i Eurorando, ett stort
vandringsprojekt som kommer att locka 5 000 till 6 000
vandrare hit till Skåne från hela
världen i höst.
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Musik, EM-fotboll, allsång och skördefest!
Stor irländsk musikfestival i
Jakriborg, storbildsvisning på
Torget av Sveriges matcher i EMfotbollen, allsång och skördefest
i Balders Hage!
Sveriges Nationaldag, 6 juni
Kl. 13.15 Staffanstorps Musikkår spelar på Rådhustorget. Kl.
13.45 Avmarsch från Rådhustorget med Staffanstorps Musikkår och Staffanstorps Sportdrill.
Kl. 14 Inmarsch i Åstradsgårdens trädgård där programmet
fortsätter. Vid dåligt väder äger
firandet rum i S:t Staffans församlingsgård. På staffanstorp.se
kan du läsa mer!
Arr: Kultur-och fritidsnämnden
i Staffanstorps kommun, Staffanstorps Hembygdsförening
och S:t Staffans församling.
EM-fotbollen på storbild
I juni arrangeras EM i fotboll i
Frankrike. Men även på Torget
i Staffanstorp blir det fotbollsfeber. Samtliga EM-matcher
med svenska fotbollslandslaget
visas på Torget där vi riggar
upp en storbilds-TV, bänkar
och grilltält. KIF och FC serverar hamburgare, korv, läsk och
vatten. Först visas grundspelets
tre matcher och om Sverige går
vidare visas även landslagets vidare öden på Torget. Cirka 250
sittplatser.
Måndag 13 juni kl. 18
Sverige-Irland.
Fredag 17 juni kl. 15
Sverige-Italien.
Onsdag 22 juni kl. 21
Sverige-Belgien.
Arr. Staffanstorps kommun, FC
Staffanstorp, Kyrkheddinge IF
och Staffanstorps Handel.
Irländsk festival 17-18 juni
Den populära irländska festivalen med livemusik arrangeras
för femte året i rad i Jakriborg,
freedag till lördag kl. 13-24. I
år består huvudnumret av den
berömda irländska dans- och
musikgruppen Celtic Steps från
Killarney. Den irländska duon
Brian Friel & Loughy uppträder
och det bjuds på irländsk folkmusik av svenska musiker de
båda kvällarna. Mat och dryck
serveras på torget som vanligt.
Arr: Killarney och Staffanstorps
kommun Henry Lee restaurang
AB, Hjärups Bageri och Jakri
AB.

Midsommarfirande 24 juni
Staffanstorp: Balders Hage
Från kl. 13 majar vi midsommarstången och därefter är det dans
och roliga lekar för barn. Det
blir porslinskrossning, lotterier
och ankdamm samt försäljning
av midsommarkransar, korv och
glass med mera.
Arr. Lions Club Vikingen &
Kultur & Fritid Staffanstorps
kommun.
Hjärup: Scoutparken
Kl. 14 Vi klär midsommarstången. Kom gärna med blommor
och grönt och hjälp till. Kl. 15 Vi
dansar och leker. Festen avslutas
med långdans.
Arr. Hjärups byalag & Uppåkra
IF.
Allsång i Balders Hage
Torsdagen den 11 augusti kl.
18-21 tuffar Linda Lundqvist
och Allsångståget åter in i Balders Hage. Det blir en kväll för
både picknick på filtar, fällstolar
eller de bänkar som ställs fram.
Hemvärnsgården har en separat
serveringsdel framför scenen. Det
blir quizz, allsång och även annan musikunderhållning.
Skördefesten i Balders Hage
Den 10 september kl. 10-16 är
det åter dags för Skördefesten i
Balders hage. En härlig lördag
med fokus på våra landsbygdsentreprenörer, odlare och gröna
näringar och allt gott som erbjuds på landsbygdens härliga
smörgåsbord. Levande djur,
barnaktiviteter, musikunderhållning, prisutdelning.
Arr: Staffanstorps kommun i

samarbete med Uppåkra, Business Port, LRF med flera.
Fler evenemang i sommar
Det händer massor i Staffanstorps kommun i sommar. Här
följer ytterligare ett litet urval
av de viktigaste evenemangen.
Evenemangen arrangeras av
Staffanstorps kommun om
inget annat anges.
Fredag och lördag 3-4 juni
Staffanstorps Motorfestival,
en motorfest för hela familjen
med uppvisningar, cruising,
rally, drifting, stuntshow och
festkväll.
Arr: staffanstorpsmotorförening.se
Onsdag 22 juni kl. 12.15
Lunchkonsert i konsthallen.
Fredrik Schützer spelar pianoverk av Beethoven, Ravel och
Victoria Borisova-Ollas.
Efterföljande workshop med
LIMUS kl. 13.15 för dig som
spelar piano, från åtta år.
Söndag 4 september kl. 15
50-års minnesutställning för
Theodor Jönsson (1888-1966)
invigs på Kulturforum Esarp,
ett av landets få helt bevarade
konstnärshem, under rubriken
”Kulturforum Esarp, en oslipad diamant”.
Fler evenemang
Det bjuds på många fler spännande upplevelser och kulturhändelser under sommaren
i Staffanstorps kommun. På
sista sidan kan du se fler evenemang och på staffanstorp.se
finner du hela vår evenemangskalender.
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Kungörelser
Ny gräns för tättbebyggt område enligt Trafikförordningen
i Hjärup
Staffanstorps kommuns
lokala trafikföreskrifter om
tättbebyggt område i Hjärup
Den 2 mars 2016 har Miljö
och samhällsbyggnadsnämnden med stöd av 10 kapitlet 1
§ andra stycket 3 och 10 kapitlet 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) beslutat att det område i Hjärup
som anges ska vara tättbebyggt område. Föreskrifterna
träder i kraft den 9 maj 2016
då Staffanstorps kommuns
lokala trafikföreskrifter LTF
nr 1230 2010-0095 från den
13 maj 2010 upphör att gälla.
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden.

Tunga fordon får parkera högst
två timmar i Staffanstorp och
Hjärup
Staffanstorps kommuns
lokala trafikföreskrifter om
förbud att parkera fordon
inom området Staffanstorp
och området Hjärup.
Den 12 februari 2016 beslutade Miljö och samhällsbyggnadsnämnden i Staffanstorps
kommun med stöd av 10
kapitlet 1 § andra stycket
17 och 10 kapitlet 3 § första
stycke trafikförordningen
(1998:1276) att tunga fordon
får parkera högst två timmar
i följd på samtliga vägar inom
området Staffanstorp och
området Hjärup. Tillåtelsen
ger inte rätt att stanna eller
parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera
enligt trafikförordningen
(1998:1276). Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april
2016 då Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter
LTF nr 1230 2010-0200 och
LTF nr 1230 2010-0201 och
från den 29 november 2009
upphör att gälla.
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden.

Trevlig sommar!
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Kungörelser
Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i
Rådhuset, sammanträdeslokal
Bjällerup, måndagen den 13
juni 2016, kl. 9.
Vid sammanträdet behandlas
bland annat Årsredovisning
2015 för Staffanstorps kommun.
Fullständig dagordning finns
på kommunens anslagstavla
och staffanstorp.se. Handlingar till sammanträdet kan
hämtas på Medborgarkontoret i Rådhuset.
Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt
på staffanstorp.se eller i medborgarcafeét i Rådhuset.
Yvonne Nilsson (C)
Ordförande

Foto: Sysav

Farligt avfallbilen till Staffanstorp
Farligt avfall-bilen kommer
tisdagen den 14 juni mellan
kl. 17.30 och 18 att finnas
vid återvinningsstationen vid
Malmövägen/Domsagovägen.
Hämtningen sker i samarbete
mellan Staffanstorps kommun
och Sysav.
Mer information finns på
staffanstorp.se/boende/avfall/
farligt-avfall/
Farligt avfallbilen till Hjärup
Farligt avfall-bilen kommer
tisdagen den 25 augusti mellan kl 17.30 och 18 att finnas vid återvinningsstationen
vid Lars väg/Banvallsvägen i
Hjärup.
Hämtningen sker i samarbete
mellan Staffanstorps kommun
och Sysav.
Mer information finns på
staffanstorp.se/boende/avfall/
farligt-avfall/

Barnen fick bygga en helt ny stad
– Vi har lärt oss att man måste
ha byggnadslov och att skattepengarna går till kommunerna,
sjukhus, polis och brandmän.
Det finns ingen tvekan i det
nyväckta samhällsengagemanget
hos de entusiastiska barnen när
vi frågar vad de fått lära sig hittills i projektet.
Men först skojar de med oss:
– Vi har fått lära oss om det
hårda livet som kommer efter
det normala livet som barn,
fnittrar Lina, Mateo och Zigge.
Men med litet mer allvar tillägger de:
– Vi har lärt oss om hur man
ska göra när man ska bygga,
att man måste ha byggnadslov
och att man ska ha lön. Och så
måste man kunna förhandla. Vi
har fått köpa mark och våningar
och bygga en riktig stad i lego
som har allt viktigt som en stad
ska ha. Partybutik, brandkår,
sjukhus, polis, mataffär, skola,
restaurang och hotell.
Treårigt projekt
Under tre år pågår ett stort
utvecklingsprojekt på fritidshemmen på samtliga skolor i
Staffanstorps kommun, som
kommunfullmäktige beslutat
om i sina mål för 2015-2018.
Projektet ska höja kvaliteten
och likvärdigheten, komplettera
skolan, förverkliga värdegrunderna och bidra till att eleverna
når sina kunskapsmål.
Varje barns erfarenhet, behov
och intresse ska tas tillvara.
Som en del i projektet har 15
barn från årskurs tre och fem på
fritidshemmet på Tottarps skola
byggt en hel stad i lego. Staden
heter Legotorp.
Även en rad andra lärande och
utvecklande aktiviteter ingår i
utvecklingsprojektet i Tottarp.
Barnen i F-2 har skapat en
odlingslott i trädgården och på
försök odlat tomater, krasse,
pumpor. De unga växtodlarna
har även fått prova på att odla
inomhus under vintern.
Allt som behövs
Anledningen till att de femton i
åk 3-5 barnen byggt just en stad
i lego förklarar fritidspedagog
Erik Permlid så här:
– De gillar att bygga med lego
och jag ville skapa en aktivitet
som har med lärandet att göra
och där det gick att koppla till

– Vi har lärt oss mycket och haft jättekul, säger tioåringarna Zigge Hylén, Lina
Plantin och Mateo Jönsson-Valldes som är tre av de barn på fritidshemmet på
Tottarps skola som byggt staden Legotorp. I bakgrunden fritidspedagog Erik
Permlid.

kunskapskrav och mål samtidigt
som eleverna fick känna att de
faktiskt har användning för det
de lär sig.
– Det står i läroplanen att
eleverna ska få bekanta sig med
entreprenöriellt lärande och
företagsverksamhet. Samtidigt
kunde vi få in samhällsvetenskap och matematik i projektet
och det har vi tagit fasta på.
– Här finns allt som behövs i en
stad. Vi har jobbat med procent,
räknat på kostnader och betalningar, betalt skatt och även
haft tekniska problem att lösa.
Det är jättemånga ämnen som
kommer med i ett sådant här
projekt, säger Erik Permlid.
Före sommarlovet ska Legotorp
rivas. Men varför riva, går det
inte att spara staden, undrar vi?
Barnen har en utmärkt förklaring till detta:
– Det byggs en gruva under
staden precis som i Kiruna, så vi
måste flytta staden, konstaterar
de.
Lärande fritid
Fritidshemmens uppgift är att
i samspel med skolan erbjuda
eleverna stimulerande undervisning, utveckling och meningsfull fritid. Undervisningen på
fritidshemmen ska bidra till att
utveckla elevernas intresse och
kunskap om natur, teknik och
samhälle samt ge eleverna möjlighet att använda matematik

för att beskriva omvärlden och
lösa vardagliga problem.
Under året som gått har en projektgrupp från fritidshemmen
mötts en gång i månaden för att
kartlägga styrkor och utvecklingsbehov och en projektplan
har tagits fram för de kommande två åren.
För att nå målet är en viktig
förutsättning att undervisningen
bedrivs av utbildad personal.
Barn och utbildningsnämnden
har satt som mål att minst 75
procent av fritidshemmens
personal ska bestå av pedagoger
med utbildning och behörighet
att undervisa på fritidshemmen
2018.
Nya drömyrken
Att projektet hittills varit lyckat
råder det ingen tvekan om.
– Vi har haft jättekul och så har
vi fått fika mycket, säger barnen.
Några av barnen har även hittat
nya drömyrken.
– Jag ska bli byggare som min
far.
– Jag ska bli typ kirurg.
Projektet fortsätter i höst och
fritidspedagog Erik Permlid
antyder att det kanske kan bli
fråga om nya legobyggen.
Men först ska vårens projekt
avslutas och alla deltagarna få
diplom.

staffanstorp.se

Seniorveckan – möjligheternas vecka
– Är du senior och känner att du
vill engagera dig, är du intresserade av att medverka med aktiviteter för seniorer så är Seniorveckan en fantastisk möjlighet,
uppmanar Taina Ahola.
Seniorveckan är en årlig händelse
i Staffanstorp kommun som
varje år besöks av mellan 2 500
och 3 000 seniorer. Årets seniorvecka börjar den 18 september
kl. 14 med bland annat tal av
Socialnämndens ordförande
Liliana Lindström och underhållning. Seniorveckan pågår
vecka 38 fram till fredag den 23
september.
– Jag har träffat flera nyinflyttade och nyblivna pensionärer
som berättar att de funnit sin
aktivitet tack vara denna vecka
säger Taina Ahola.

Seniorveckan är en vecka med
många möten med både gamla
och nya vänner, prova på aktiviter, föredrag, musikunderhållning, fika med mera på både
Medelpunkten och andra platser i kommunen.
– I år har vi valt att ha ett tema
som handlar om ”Minnet”. Vi
kommer att ha någon föreläsning om demens/minnet och
andra aktiviteter i ämnet. Vi
hoppas även på ett deltagande
av Hälsovalsenheterna, säger
Taina Ahola.
Idéer mottages
– Veckan är en manifestation
av det stora engagemang som
finns för seniorerna och de äldre
inom Staffanstorps kommun. Vi
hoppas att alla som varit med

tidigare år kommer i år igen och
vi vill även gärna uppmana till
exempel dig som tidigare har
funderat på att medverka men
inte kommit och du som har en
idé som du vill prova att höra
av dig. Vi vill att så många som
möjligt ska få möjlighet att få
engagera sig. Vi håller på att
göra programmet just nu men
än finns det utrymme för fler
aktiviteter och idéer.
Du som har en idé, hör av dig
till Taina Ahola senast den 27
juni på 046-251537 eller via
taina.ahola@staffanstorp.se.
Tidigare seniorveckoprogram
hittar du på www.staffanstorp.
se/medelpunkten.

– Det var byalaget som drog
igång detta. Vi har hållit på i 15
år och alla är välkomna, säger
Birgitta Jönsson.

firar alltid varandra när vi ”nollar” eller ”femmar”. Då åker
vi till Vismarlöv och äter deras
fantastiska soppa och bröd.
Totalt är de ett 20-tal i gruppen
och oftast brukar mellan 12 och
15 av dem samlas varje gång.
Året runt knatar gruppen runt på
sina rundor i och runt Hjärup.

Sammanträden
Juni-oktober 2016
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut
Kommunfullmäktige
13/6 kl. 9
Kommunfullmäktige är
öppet för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.
Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
8/6 kl. 18
Barn- & utbildningsnämnden
14/6 kl. 18
Tekniska nämnden
14/6 kl. 18
Socialnämnden
15/6 kl. 18
Socialnämnden
24/8 kl. 18

Stavgång i Hjärup
Varje tisdag och torsdag möts
stavgångsgänget på Nafnes plats
i Hjärup och vandrar ut på sina
gemensamma promenader.
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Tre rundor finns att välja på vid
varje tillfälle.
– Alla går tillsammans till
Ljungs Handel, sedan delar vi
på oss. Ibland går vi upp till
Uppåkra Arkeologiska Center
och fikar, berättar stavgångarna.
– Vi har ingen åldersgräns och
alla hjärupsbor är välkomna.
Så nu vet ni det. Tisdagar och
torsdagar halv tio på Nafnes
plats. Ta med stavar!

Socialnämnden
7/9 kl. 18
Barn- & utbildningsnämnden
20/9 kl. 18
Tekniska nämnden
27/9 kl. 18
Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
28/9 kl. 18
Kommunstyrelsen
3/10 kl. 18
Kultur- & fritidsnämnden
4/10 kl. 18
Socialnämnden
5/10 kl. 18

Prata om minnesproblem
Hösten 2016 startar Minnenas
cirkel i Staffanstorp. Cirkeln riktar sig till personer som upplever
att de har minnesproblem samt
till personer som befinner sig
tidigt i sin demenssjukdom.
– Vi får motion, kondition, social samvaro och litet nyheter, berättar stavgångsgruppen som varje tisdag och torsdag med raska kliv ger sig ut på sina rundor i
och runt Hjärup.

– Vi deltar av flera olika skäl.
Detta här är nyttigt för både
knoppen och kroppen. Vi får
motion, kondition, social samvaro och även litet nyheter.
– Vi har väldigt trevlig och vi

Inga tisdagar och torsdagar är
undantagna om det inte råkar
vara en riktigt röd dag. Tre av
dem, Siri Pernbäck, Gun Olsson
och Margareta Pauhlsson, har
varit med från starten.

Under cirkelns gång ges möjlighet att träffa andra i liknande
situation, för hjälp och stöd i
vardagen.
Cirkeln kommer att pågå under cirka ett halvt till ett år
och innehåller olika teman, till
exempel information om olika
minneshjälpmedel och olika
träningsformer.

Under seniorveckan finns cirkelledarna tillgängliga på Medelpunkten vid olika tillfällen för
frågor och möjlighet att anmäla
sig.
Vill du veta mer?
Den som vill veta mera redan nu kan kontakta Susanne
Bresby, silviasjuksköterska, på
046-25 12 09, susanne.bresby@
staffanstorp.se eller äldrepedagog Katarina Sandberg, 046287 17 98, katarina.sandberg@
staffanstorp.se.
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Nu stiger våra skolor åter på rankingen
Skolorna i Staffanstorp stiger
åter på rankinglistorna. I senaste
undersökningen redovisas en
kraftig ökning för Staffanstorps
skolor till plats 96 jämfört med
plats 191 i förra mätningen.
– Vi har haft bra siffror under
många år, med undantag för en
tillfällig nedgång 2014, säger
Nino Vidovic (M), ordförande i
Barn- och utbildningsnämnden
(BUN) i Staffanstorps kommun.
– Detta är väldigt glädjande,
men inte överraskande. Vi har
en god trend i våra skolor och
det sker ett väldigt gott arbete
inom skolan i vår kommun.
Det är Sveriges kommuner och
landsting (SKL) som varje vår
redovisar de senaste jämförelsesiffrorna över kvaliteten inom

landets skolkommuner. Efter ett
tillfälligt svagt 2014 pekar den
totala rankingsiffran i SKL:s
Öppna jämförelser uppåt igen.
Över genomsnittet
Skolorna i Staffanstorps kommun är på väg tillbaka till tidigare nivåer och ligger åter klart
över riksgenomsnittet.
Inklusive friskolorna ligger
Staffanstorps kommun på plats
96. Om endast de kommunala
skolorna räknas hamnar kommunen ännu högre, på plats 72.
– En analysgrupp inom kommunen genomlyser regelbundet skolresultaten. Det finns
förklaringar till den tillfälliga
nedgången 2014 som vi tidigare
redovisat. Ser vi mer i detalj på
den kraftiga uppgången i den

senaste rankingen så visar den
tydligt att förbättringen beror
på att våra elever 2015 helt enkelt uppvisar bättre skolresultat
än året före, säger Nino.
– Förbättringar har skett på en
rad olika nivåer jämfört med
förra rankingen.
Pilotprojekt
– Ska vi ta ut några detaljer så
har vi stigit i både meritvärde
och behörighet. Vi ligger exempelvis på plats 24 i landet
gällande meritvärde i årskurs 9
vilket är en väldigt bra siffra.
– En annan mycket positiv detalj
är att betygspoängen i matematik för årskurs 9 har stigit kraftigt, och Staffanstorp har klättrat från plats 200 i landet till 48.
Matematik är ett viktigt och

prioriterat område. För att
säkerställa ett långsiktigt bra
arbete med matematik och
goda resultat även framöver har
Staffanstorp som en av endast
tio utvalda kommuner deltagit
i SKL’s pilotprojekt Leda för
resultat.
– Framtiden är inte utan utmaningar, men de förbättrade
betygen är ett tydligt bevis för
att mycket gott arbete utförs i
våra verksamheter.
– Vi studsar uppåt igen på
rankingen och vi har fått indikationer på att även årets siffror
för 2016 kommer att se bra ut,
säger Nino Vidovic.
På skl.se/oppnajamforelser kan
du läsa mer!

Möt Uppåkraskolans rektor
Ulrika Narling, rektor för Uppåkraskolan i Hjärup: ”Närheten till
utgrävningarna är spännande!”
Hur känns det att få vara med
och starta en helt nybyggd
skola, Uppåkraskolans rektor
Ulrika Narling?
– Spännande, litet som att få lov
att starta på blankt papper. Vi
får möjlighet att forma traditioner, arbetssätt, sätta ramarna
tillsammans för en helt ny skola
där både barn och föräldrar
ska trivas och känna stolthet.
Ingenting sitter i väggarna, vi är
inte fast i gamla hjulspår, vi kan
tänka helt nytt.
Vad är speciellt med Uppåkraskolan jämfört med andra
skolor?
– Själva skolbyggnaden är gedigen och smart. Detta är en F-6
skola där kommunen verkligen
satsat. Här finns alla specialsalar som behövs, en stor idrottshall och en väldigt fin utemiljö.
Jag tycker om tanken att det
ska bli en skola som även är till
för Hjärupsborna och Staffanstorpsinvånarna som exempelvis
kan hyra idrottshallen, hemkunskapssalen, musiksalen. Föreningslivet i Hjärup får tillgång
till en riktigt bra idrottshall med
plats för 300 sittande åskådare
på läktarna i en fullskalig hall
där det kan spelas till exempel
elithandboll.

Som rektor blir du chef för ett
stort antal anställda och ansvarig för 280 elever i tolv klasser
från F till 6.
– Skolan är förberedd för att
växa tillsammans med Hjärup
och kan ta emot upp till 520
barn. Man räknar med stor
inflyttning. Så det blir en mjukstart med 280 elever och det
känns bra och positivt. Personalen består av cirka 35 personer.
De allra flesta flyttar med från
Hjärups skola men vi har en pågående rekrytering av ytterligare
sju som ska nyanställas.
Hur ser förväntningarna ut?

– Det känns så bra med personalen och deras inställning,
positiva, nyfikna och laddade
inför det nya. Alla som ska
börja på Uppåkraskolan, både
personal och elever, är riktigt
taggade och väl förberedda.
Rektor Krister Åkesson på Hjärups skola har gjort ett väldigt
klokt förarbete. Alla som flyttar
med har själva valt detta och
bara hela arbetslag och klasser
flyttar.
Finns det något spännande och
nytänkande som du vill lyfta
fram?
– Vi är en del av den historiska

platsen Uppåkra både i placering och namn. Med det läge vi
har så har vi förstås pratat med
ansvariga för Uppåkra arkeologiska center och ser fram emot
ett samarbete som kan leda till
att vi väcker ett tidigt intresse
för till exempel historia och arkeologi hos våra barn. Det ska
bli riktigt spännande!
Berätta litet om dig själv, vad
har du för bakgrund?
– Jag är inbiten Eslövsbo på
alla sätt men har varit iväg och
pluggat på olika orter. Jag är utbildad gymnasielärare i biologi
och naturkunskap, men gick
direkt till högstadiet. Jag var
först lärare i tio år, hade därefter tjänst som biträdande rektor
innan jag blev rektor för en helt
nystartad högstadieskola, Källebergsskolan.
Vad fick dig att söka dig till
Uppåkraskolan i Staffanstorps
kommun?
– Jag hade aldrig jobbat i en
annan kommun än Eslöv i mitt
yrkesliv och jag har hört så
mycket gott om Staffanstorps
kommun. Hjärup som ort kändes spännande, en helt ny skola
igen och dessutom en F-6 skola.
Högstadiebarn är en spännande
ålder men jag vill gärna lära
känna barnets hela väg genom
skolan och därför sökte jag mig
aktivt mot en F-6 skola.

staffanstorp.se
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Tjugo framgångsrika år för Staffanstorps konsthall
– Vi har haft många fantastiska
utställningar och stora namn,
angelägna långt ut över kommunens gränser. Det är därför vi
även har många besökare utifrån. Vår konsthall har ett mycket
gott rykte, säger kultursamordnare Agneta Samefors.
Konsthallen i Staffanstorp firar
tjugoårsjubileum i år. Under
åren har den gång efter gång
lyckats med konststycket att
locka kända konstnärer före
regionens mer namnkunniga
konsthallar.
Som till exempel Lundakonstnärerna Ulf Trotzig, Helmtrud
Nyström och Jörgen Fogelquist.
samt Lommakonstnären CO
Hultén.
– Ulf Trotzig kom själv till mig
och sa att här i Staffanstorp
skulle jag vilja ställa ut.
– Jag är också tacksam för att vi
fick möjlighet att ställa ut CO
Hultén medan han fortfarande
levde, säger Agneta Samefors
som är den som planerat och
genomfört utställningarna under många år.
– När vi invigde den stora
utställningen med Jörgen Fogelquist, som gjordes i samarbete
med Jörgen Fogelquists Stipendiefond, sa förre chefen för

Skissernas Museum i Lund JanTorsten Ahlstrand i sitt vernissageanförande att ”Staffanstorp
klarar det Lund inte kan”.
Även den allra senaste utställningen med den prisbelönte
tecknaren Kim W. Andersson är
Agneta glad över.
– Han hade aldrig ställt ut
tidigare och blev litet osäker
först. ”Ojdå, ska jag ställa ut”,
sa han. Men det kom mycket
folk och i intervjuer rosade Kim
sin uppväxttid och sina lärare i
Staffanstorp som inspirerat och
uppmuntrat honom.
Utställningarna året ut
Konsthallens kommande utställningar är lagda fram till 29
januari 2017.
I sommar är det Staffanstorps
egna skolelever som bereds plats
i Konsthallen.
– Under två veckor är det elever
på fem skolor som ställer ut
sina egna tolkningar av konsthistorien; från Anneroskolan,
Baldersskolan, Hagalidskolan,
Hjärups skola och Kyrkheddinge skola. Utställningen pågår
fram till 12 juni.
Därefter visas kända konstnärer
med anknytning till regionen.
– Spännande konstnärer allihopa, var och en på sitt vis,

med helt olika uttryck, berättar
Agneta Samefors.
19 juni är det vernissage med
Anna Rochegova:
– Hon har en spännande bakgrund, född och utbildad i
Moskva, har bott i New York,
bor nu i Malmö och Maglehem.
Hon målar, tecknar och gör
grafik.
21 augusti är det vernissage
med Fredrik Lindqvist.
– Han visar träsnitt på tyg och
på papper, det blir en helt otrolig utställning, säger Agneta.
9 oktober är det vernissage med
Annika Bryngelsson.
– Hon jobbar med ögonblicksbilder, nästan som snapshot och
streetart, väldigt personligt och
ändå allmängiltigt.
Slutligen 4 december är det vernissage med Lotta Hagerman.
– Lotta var med i Tiogruppen
som arbetade med design, men
ägnar sig idag mycket framgångsrikt åt sitt måleri.
”Spindel i kulturnätet”
Under sina många år som
bibliotekarie och därefter kultursamordnare i Staffanstorps
kommun har Agneta Samefors
varit som en spindel i det lokala
kulturnätet. Hon har jobbat
nära kulturföreningar och se-

niorföreningar och samarbetat
mycket mot skolan och varit
inblandad i Skapande skola där
skolor visat resultatet av sitt
arbete i konsthallen.
– Nöjd ska man väl aldrig bli,
säger hon, det finns alltid mer
att göra.
Agneta har även stått bakom en
lång rad konsertarrangemang i
konsthallen med främst klassisk
musik, jazz och storband.
– Vi har alltid haft fullsatt på
våra konserter, säger hon. Staffanstorpsborna går gärna på
konserter. Det finns ett behov
av bra och spännande kulturarrangemang!

Inbrotten minskar i Staffanstorps kommun
Inbrottsstatistiken har sjunkit
rejält sedan projektet med märkDNA startades i Staffanstorps
kommun i höstas.

minskningen fortsatt upp till 43
procent jämfört med förra året.
Bilinbrotten har sjunkit med
hela 52 procent.

– Vi vill tipsa alla Staffanstorpsbor som inte redan skaffat
märkDNA att göra detta medan
projektet pågår och helst före
semestern. Märk allt värdefullt
som tas med i husvagnen eller
bilen och som lämnas kvar
hemma.
Syftet med MärkDNA-projektet
är att minska inbrott och inbrottsförsök i Staffanstorps
kommun.
– Vi ser redan en tydlig nedåtgående trend för bostadsinbrott,
säger kommunpolis Christer
Stålhandske och analysstrateg
Patrik Runesson på Staffanstorps kommun.
– I slutet av förra året minskade
bostadsinbrott och inbrottsförsök med 13 procent och i år har

Skapa trygghet
Alla hushåll i Staffanstorps
kommun, som första kommun
i landet, erbjuds att till subventionerat pris märka sin värdefulla egendom med en egen unik
och spårbar vätska som gör det
lätt att identifiera och återföra
stöldgods.
Ett märkDNA-kit räcker till
märkning av ungefär 500 saker
med en egen unik DNA-vätska.
– Märk allt du äger som har
ett värde och även till exempel
allt i din bil som är värdefullt
som kanske ratten och fälgarna,
säger Christer Stålhandske.
Tydliga skyltar vid många infarter i kommunen berättar att här
tillämpas märkDNA. Alla an-

slutna hushåll får klisterlappar
att sätta på dörrar och fönster.
Glöm inte registrera
– Vi har avgett ett medborgarlöfte till kommuninvånarna att
arbeta för att förebygga brott
och skapa trygghet, säger Christer Stålhandske.
– Målet är att få tjuven att inse
att det inte är någon idé att gå
in. Det som är viktigast är att
skapa trygghet i hemmen, förebygga brott och stävja rädslan
att utsättas för brott. Det är vår
viktigaste uppgift, säger Patrik
Runesson.
Projektledarna vet inte exakt
hur många som skaffat märkDNA men uppskattningen är
närmare 2 000 hushåll.
– Målet är 3 000 av våra totalt
8 500 hushåll före september.
Utrustningen säljs av tre godkända leverantörer. Vi uppmanar alla som köpt att även

aktivt registrera sitt inköp i
leverantörens databas. Försäljningen är högre än antalet
registrerade och en registrering
innebär att stöldgodset kan
identifieras både hemma och
utomlands.
Enkätfrågor
En första utvärdering görs just
nu med en enkät som sänts till
ett slumpmässigt utvalt antal
medborgare. Svaren utvärderas av Stockholms Universitets
kriminologiska institution på
uppdrag av BRÅ (Brottsförebyggande rådet).
– Det är viktig för vårt brottsförebyggande arbete att så många
som möjligt skickar in sina svar,
vädjar Christer Stålhandske.
Alla som ännu inte skaffat
märkDNA kan hitta anvisning
och länkar på kommunens
webbplats: staffanstorp.se/
markDNA.
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Evenemang
Kulturkalendern
Juni-oktober 2016
Uppåkra arkeologiska center

Visningstider 1/6-31/8
Guidad visning: kl. 11 och 14 onsdagsöndag. Familjevisning: lördag 18/6,
2/7, 16/7, 30/7, 13/8, 27/8 kl. 14.
Kvällsvisning: 2/6, 9/6, kl. 18. Café kl.
17-18. Stängt midsommarhelgen.
Visningstider 1/9-1/10
Guidad visning: kl. 14 tisdag-lördag.
www.uppakra.se
Arr. UAC.

Kulturforum Esarp

Söndag 5 juni kl. 13-16
Besök konstnären Theodor Jönssons
bostad och ateljé samt skolmuseet.
Kulturforum Esarp (f.d. Esarps skola).
Arr. Kulturforum Esarp & Theodor Jönssons
Stiftelse.

Vernissage: Anna Rochegova

Söndag 19 juni kl. 13-16
Staffanstorps konsthall.

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Café i Flackarps mölla
Söndag 19 juni kl. 13-16
Arr. Flackarps byförening.

Kvällscafé/musik: Åke Larsson

Torsdag 23 juni kl. 19-21
Hjärups församlingsgård.

Nedan visas ett axplock av allt som händer i Staffanstorps kommun. Fullständig information hittar du
på staffanstorp.se/kalender
Musik: Seasons of love
Söndag 10 juli kl. 18
Esarps kyrka.

Vernissage: Fredrik Lindqvist
Söndag 21 augusti kl. 13-16
Staffanstorps konsthall.

Arr. S:t Staffans församling.

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Sommarcafé: Från visa till musikal
Tisdag 12 juli kl. 14
Underhållning, kaffe och kaka, 40 kr.
S:t Staffans församlingsgård.

Café i Flackarps mölla
Söndag 21 augusti kl. 13-16

Arr. S:t Staffans församling.

Musik: Bojlund och Tullberg

Söndag 17 juli kl. 18
Irländsk och svensk folkmusik.
Bjällerups kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Musik i sommarkväll: Duo Slava
Söndag 17 juli kl. 20
Mölleberga kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

Sommarcafé: A touch of Sinatra
Tisdag 19 juli kl. 14
Underhållning, kaffe och kaka, 40 kr.
S:t Staffans församlingsgård.
Arr. S:t Staffans församling.

Musik: Mattias Lind trio

Söndag 24 juli kl. 18
Esarps kyrka.

Arr. S:t Staffans församling.

Musik: Om himlen och Österlen
Söndag 26 juni kl. 18
Nevishögs kyrka.

Musik i sommarkväll: Thomas
Carlström, Magnus Tuvesson

Måndag 27 juni kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Kvällscafé: Åsa Hagberg
Torsdag 30 juni kl. 19-21
Hjärups församlingsgård.
Arr. Uppåkra församling.

Söndagscafé på Åstradsgården

Söndag 3 juli kl. 13-16

Arr. Staffanstorps Hembygdsförening.

Kulturforum Esarp

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

Café i Flackarps mölla

Söndag 3 juli kl. 13-16
Arr. Flackarps byförening.

Musik: Orgelmusik från barocken

Söndag 3 juli kl. 18
Kyrkheddinge kyrka.

Arr. S:t Staffans församling.

Sommarmelodikryss

Tisdag 5 juli kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Arr. UAC.

Musik: Thomasson och Skog
Måndag 29 augusti kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten, Pilegården.

Släktforskarforum
Lördag 10 september kl. 10
Staffanstorps bibliotek, läsesalen.
Arr. Staffanstorps Släktforskarförening.

Kulturarvsdag i Nevishögs smedja
Sön 11 september kl. 12
Årets tema: Tidens rörelser.
Kulturarvsdag i Uppåkra
Söndag 11 september
Uppåkra Arkeologiska Center.
Arr. UAC.

Musik: Pärlor för pianotrio

Arr. Uppåkra församling.

Musik: Staffanstorps Dragspelsklubb

Uppåkradagen
Söndag 28 augusti
Uppåkra Arkeologiska Center.

Arr. Staffanstorps Hembygdsförening.

Söndag 31 juli kl. 18
Kyrkheddinge kyrka.

Arr. S:t Staffans församling.

Arr. Flackarps byförening.

Arr. S:t Staffans församling.

Söndag 31 juli kl. 20
Görslövs kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

Söndagscafé: Qulturrundan

Söndag 7 augusti kl. 10-17
Åstradsgården, Staffanstorp.

Arr: Staffanstorps hembygdsförening, Bara härads hembygdsförening, Burlövs Mölleförening,
Föreningen Svedala-Barabygden, Hembygdsföreningen i Lomma, Lomma museiförening.

Café i Flackarps mölla

Söndag 7 augusti kl. 13-16
Arr. Flackarps byförening.

Kulturforum Esarp

Söndag 7 augusti kl. 13-16
Besök konstnären Theodor Jönssons
bostad och ateljé samt skolmuseet.
Kulturforum Esarp (f.d. Esarps skola).
Arr. Kulturforum Esarp & Theodor Jönssons
Stiftelse.

Musik: Fyrhändigt för orgel
Söndag 7 augusti kl. 18
Brågarps kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Musik: Allsångsorkestern

Onsdag 10 augusti kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Musik: My love, My life
Söndag 14 augusti kl. 20
Tottarps kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

När vi var pågar: Tommy Juth
och Lasse Berggrensson

Söndag 18 september kl. 19
Medlem 180 kr, övriga 230 kr, ungdom
50 kr. Förköp: tea.staf@hotmail.se.
S:t Staffans församlingsgård.
Arr. Staffanstorps Teaterförening.

Seniorveckan inleds
Söndag 18 september kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten m.fl.

Titanics undergång - ringarnas
återkomst

Tisdag 20 september kl. 19
S:t Staffans församlingsgård.

Arr. Staffanstorps Släktforskarförening.

”Kick off” med Rickard Söderberg
Söndag 25 september kl. 19
50 kr. Förköp: tea.staf@hotmail.se.
Staffanstorps konsthall.

För barn
Sommarboksfest med ÅterSKAPA
Fredag 2 september kl. 15
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Familjelördag & sommarboksfest
Lördag 3 september kl. 10-14
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Språkutveckling på flera sätt
Torsdag 22 september kl. 9.30
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Dockteatern Tittut: Nasse – musikalen (2-6 år)

Fredag 30 september kl. 10
Entré 25 kr. Biljettsläpp 16/9.
Staffanstorps bibliotek.

Arrangör: Biblioteken i Staffanstorps kommun
& Staffanstorps Teaterförening.

Sagofén Isadora: Barbro badar
(2-4 år)

Fredag 30 september kl. 9.30
Entré 25 kr. Biljettsläpp 16/8.
Hjärups bibliotek.

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Familjelördag med pirattema
Lördag 1 oktober kl. 10-14
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Dockteaterverkstan Apkonster
(3-8 år)

Lördag 1 oktober kl. 13.30
Entré 25 kr. Både barn och vuxna
behöver biljett. Biljettsläpp 17/9.
Hjärupslundsskolans matsal.

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun &
Staffanstorps Teaterförening.

Utställningar i Staffanstorps
konsthall
Öppettider: mån-tor 10-19, fre 10-18, lör 1014 samt söndag 13-16 (då utställning pågår).
Sommartider 13 juni-28 augusti: mån, tis, tor
10-19, ons- fre 10-15. Söndagsöppet: 19 juni,
14 augusti, 21 augusti.

Arr. Staffanstorps Teaterförening, Kultur & Fritid.

Konsthistoria
29 maj-12 juni
Skolor i kommunen ställer ut.

Modevisning med Glimtarna
Tisdag 27 september kl. 19
Staffanstorps bibliotek, hörsalen

Anna Rochegova: Måleri
19 juni -14 augusti

Arr. Glimtarna.

Författarkväll: Björn af Kleen

Torsdag 29 september kl. 19
Entréavgift.
Staffanstorps bibliotek.

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Kulturforum Esarp
Söndag 2 oktober kl. 13-16
Besök konstnären Theodor Jönssons
bostad och ateljé samt skolmuseet.
Kulturforum Esarp (f.d. Esarps skola).
Arr. Kulturforum Esarp & Theodor Jönssons
Stiftelse.

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Fredrik Lindqvist: Träsnitt på tyg
och på papper.

21 augusti-2 oktober

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Annika Bryngelson: Måleri med
mera

9 okober–27 november

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

