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Nedskräpning och dumpning av avfall
Skräp på allmänna platser har blivit ett allt
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Kulturpriset 2017 går till Emil Jensen
Exklusiv intervju med Emil som tar emot
kulturpriset under Skånefestivalen
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Enklare vardag med hjälpmedel
Tack vare digitala och tekniska hjälpmedel
har en del frihet och värdighet återfåtts
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Yourusalem är som en extra dotter
Christian
Sonesson
Kommunstyrelsens
ordförande

Staffanstorps kommun arbetar
aktivt med att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen. För
knappt två år sedan fattade
kommunfullmäktige beslut
om att införa LOV (lagen om
valfrihetssystem) inom särskilt
boende. Införandet av LOV
kommer att innebära en stor,
positiv, förändring jämfört med
hur det är nu.
Idag handlas vård- och omsorgsplatserna upp och det
finns flera nackdelar med den
ordningen. Det största problemet är att upphandlingar avser
en viss, i förväg bestämd, tidsperiod. Det gör att omsorgsföretagen inte har anledning
att arbeta långsiktigt. Varför
till exempel göra den där extra
ansträngningen för att förbättra
sig när kontraktet ändå tar slut
om ett år?
Med LOV-systemet får brukarna fritt välja mellan godkända
utförare som kommunen har
avtal med. Inom LOV är ersättningen densamma till alla utförarna, så utförarna kommer att
konkurrera med kvalitet och
inte med pris. Långsiktighet
premieras mer än kortsiktiga
vinstintressen.
Staffanstorp kommer inledningsvis att få tre helt nya äldreboenden, i Sockerstan utmed parken,
vid Roos damm och på Vikhem.
Dessa boenden kommer att
ersätta Magnoliagården och
Pilegården, vilket kommer att
resultera i en höjd kvalitet och
större valfrihet för våra äldre.
Med dessa ord önskar jag er
alla en riktigt trevlig och fin
sommar!

– Att få hjälpa en person är
väldigt stort. Den väg Yorusalem
tog hit kan inte ha varit lätt, så
nu får hon stanna hos mig tills
hon skaffat sig ett eget liv och
en egen bostad om hon vill.
Lotta hyr sedan i december ut
ett av sina rum till 26-åriga
Yorusalem från Eritrea och
hon är jätteglad att hon tog det
beslutet.
– Jag ställde som villkor att det
skulle vara en kvinna och jag
hade turen att få en tjej i mina
barns ålder, säger Lotta.
Yorusalem kom till Sverige 2015
efter att ha flytt från Eritrea, via
Sudan, Libyen och därefter en
vådlig färd i en liten båt över
Medelhavet till Europa.
Blocketannons
Lotta hade annonserat ut sitt
rum på Blocket när Staffanstorps kommun hörde av sig och
kollade läget.
– Jag var litet tveksam i början
så jag tog in en vanlig student
först, berättar Lotta. Men
studenten flyttade efter fyra
månader och i den vevan ringde
kommunen igen och berättade
att de behövde bostad till en 25årig kvinna.
– Lotta har skrivit ett tillsvidarekontrakt med Yorusalem
med tre månaders ömsesidig
uppsägning, säger integrationssamordnarna Karin Magnusson
och Tyler Gniewotta.
En i familjen
– Yorusalem blev snabbt en i
familjen. Hon var med oss på
julafton och nyår och hon är
med när mitt barnbarn fyller år
nu snart. Vi lagar mat tillsammans och har väldigt trevligt,
jag bjuder på svensk eller europeisk mat, och hon bjuder mig

– Jag är jätteglad att jag bestämde mig för att hyra ut till en nyanländ. Det
känns som om jag fått en extradotter, säger Lotta i Staffanstorp och kramar om
Yorusalem samtidigt som hon rekommenderar fler att ställa upp som har möjlighet att hyra ut rum.

på eritreansk mat. Hon gör ett
tunt bröd på surdeg som steks
och serveras med kryddiga såser
som man äter med händerna,
berättar Lotta som blev änka
för elva år sedan.
– När barnen flög ut och jag
dessutom blev långtidssjukskriven så blev jag ännu mer ensam,
så detta ger mig väldigt mycket.
Yorusalem är en extradotter.
Hon hjälper mig mycket och är
alltid glad, öppen och pratsam,
det är inte ensamt längre. Jag
tycker jag har haft jättetur.
– Det var förstås litet tufft i
början eftersom Yorusalem inte
kunde någon svenska alls, men
vi hittade en lösning, vi googlade fram ett lexikon i telefonen!
När vi frågar Yorusalem vad
hon har för mål i Sverige så
svarar hon:
– Nu läser jag på SFI i Lund och
ska lära mig svenska ordentligt
och sedan vill jag utbilda mig
till undersköterska.
Lotta, som också är undersköterska, säger:
– Jag tror det är många som har
ett extrarum över precis som
jag. Jag kan hjälpa samtidigt

som det gynnar mig ekonomiskt
eftersom jag är sjukskriven, ja,
jag rekommenderar verkligen
fler att göra likadant.
Vill du hyra ut?
Fortfarande är det många nyanlända med uppehållstillstånd
som väntar på att få flytta till
den svenska kommun de blivit
placerade i av staten.
– För vår del finns det 26 personer kvar från 2016 som ännu
inte kunnat placeras, det rör sig
om familjer och ensamstående
vuxna, säger intergrationssamordnarna Tyler och Karin.
– Vi behöver lägenheter eller
rum och vi tar emot alla typer
av boendelösningar. Vi har redan ett antal privatpersoner som
hyr ut till kommunen eller direkt
till nyanlända och det samarbetet fungerar mycket bra. Hör av
er om ni vill hyra ut.
Kontakta integrationssamordnarna:
karin.magnusson@staffanstorp.se,
046-287 1762
tyler.gniewotta@staffanstorp.se,
046- 25 11 78.
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Motorfestivalen i statgroparna
Eldsjälen Mats Claesson och
hans vänner i Staffanstorps
Motorförening är väl förberedda,
beredda och laddade. Lördagen
den 3 juni är det dags, då brakar
det loss!
– Vi ser verkligen fram emot
Motorfestivalen och räknar med
6 000 till 8 000 besökare.
Efter frukost vid Willys rullar
hundratals amerikanska veteranbilar och en hel del andra
unika fordon genom Staffanstorps centrum i en magnifik
cruisingorientering, innan alla

festivalsdeltagare och vackra
bilar, motorcyklar och mopeder
samlas vid det nya festivalområdet vid Willys för en heldag
tillsammans.
För alla besökare som vill ha skjuts
från centrum ut till festivalen inrättas en helt ny servicelinje i år:
– Vi har hyrt in ett turisttåg som
går från centrum, berättar Mats
Claesson. Från början hade vi
tänkt ha en engelsk dubbeldäckare
men det kändes litet osäkert
med ingång på vänster sida, mot
trafiken. Därför valde vi ett tåg
istället.

Turisttåget kommer att rulla
kontinuerligt hela dagen kl.
10-18, vilket innebär avgång
ungefär en gång i timmen.
Tåget utgår från Vallhallavägen
vid Balders hage, gör ett stopp
vid James Grill på Storgatan,
ett vid Citygross parallellt med
Dalbyvägen och ett vid busshållplatsen utanför Lidl. Det är
gratis att åka med festivalståget.
Under dagen blir det stor uppställning med massor av fina
bilar och motorcyklar att gå
runt och njuta av.
På festivalområdet innanför

grindarna vid Willys är det fri
entré på dagtid. Efter kl. 18
behövs biljett för att komma in
på festområdet, som säljs dels
av Julius Biljettservice, dels vid
entrén. Det går även att förbeställa och betala mat via Julius.
Det blir Streetrace på Vesumsvägen kl. 15-22. På kvällen spelar
tre kända orkestrar, Playtones,
Simon Andersson med band
samt Creedence Tribute. Staffanstorps Gästis står för servering av både mat och dryck.
På staffanstorpsmotorforening.se
kan du läsa mer!

Skånefestivalen i Hjärups Jakriborg 16-17 juni
Foto: Per Jahnke

Skånefestivalen, en ny skånsk
kulturfestival, ser dagens ljus
fredag och lördag 16 och 17 juni.
Det blir skånsk musik med folkkära skånska artister, skånsk
folkdans, skånsk sillaskola,
Piratenskrönor, provning av
skånsk öl, skånsk litteratur,
skånsk historia, skånskt flagglotteri och givetvis skånsk äggakaga och skånsk spiddekaga i
Hjärup helgen före midsommar.
Arrangör är Staffanstorps kommun i samarbete med Uppåkra
IF och festivalsplats är torget
i Jakriborg i Hjärup på cykelavstånd från Staffanstorp, med
gott om parkeringsmöjligheter
och bara 200 meter till tåget
mellan Malmö och Lund.
Program fredag kl. 16-23
Kl. 16 After work på Skånefestivalen!
Kl. 16.30 Konsert med Palle &
Padan
Kl. 17.45 Lunds studenters folkdansgille, uppvisning
Kl. 18.15 Kultur- och fritids-

nämnden delar ut årets stipendier
och priser
Kl. 19 Skånska bitar och skånsk
allsång med Husbandet
Kl. 20 Tjo vad det viftar, skånsk
folkmusikgrupp
Kl. 21.30 Skånska dansbandet
Voize
Kl. 23.30 Torget stänger

Program lördag kl. 14-23
Kl 14 Skånefestivalen öppnar
Kl. 14.30 För barn: Rimstad
Rockerz
Kl 15-19 Sillaskola med Skånska Sillacademien
Kl 15.30 Palle och Padan
Kl. 17 Skånska visor med
Agneta Grundström och Hans
Andersson

Kl. 18 Skåneländska flaggans
dag presenteras, Göran Hansson och Piratensällskapet, Ulf R
Johansson
Kl. 18.45 Skånska bitar och
skånsk allsång med Husbandet
Kl. 19.30 Smens baglomma,
legendarisk musikgrupp från
Göinge
Kl. 21 Danne Stråhed & Dynamo
Kl 23.30. Torget stänger
Med reservation för vissa programändringar.
Skånefestivalen arrangeras av
Staffanstorps kommun med
stöd av Sparbanksstiftelsen Finn
och Leader Lundaland, i samarbete med Uppåkra IF, Jakri AB,
Staffanstorps Gästis, Skånska
Sillacademien, Hjärups Café &
Lunchrestaurang, Guldkanalen,
Wollmers Spettkaksbageri, Simon Thoor, Uppåkra Arkeologiska Center, Bokhandlare Tord
Håkansson, Bokförlaget Kira,
Piratensällskapet, Föreningen
Skåneländska flaggans dag,
BusinessPort Staffanstorp, Ingvar Strands Blomsterskola, m fl.

Picknick med musik i Balders hage 22 juli
Lördag 22 juli bjuder Staffanstorps kommun medborgarna
på en musikalisk heldag med
barnunderhållning, visor, allsång
och blues i Balders hage. På scen
får vi bland annat möta två
musikaliska mästare: Bengt
Sändh och Steve Grahn!
Kl. 15 inleds den lilla musikfestivalen i Balders hage med att
Jon & Anna Agrell, vinnarna av

Barnvistävlingen vid Visfestivalen
på Kulturen i Lund 2016, bjuder
alla barn på sin barnföreställning
”Grisens gummiband”.
Därefter bjuds det på blandade
visor och unplugged i gröngräset.
Det blir allsång på klassiska
skånska låtar av till exempel
Peps, Edvard Persson, Hasse Andersson. Texthäften finns.
Framåt kvällen får Balders hage
unikt visbesök då ingen mindre

än den legendariske Bengt
Sändh, en av landets mest
kända vismästare, bjuder på
konsert.
Bluesmästarna Steve Grahn
och Mattias Malm avslutar
dagen med en blueskonsert i
världsklass framåt kvällningen.
Det är fri entré, ingen servering utan alla är välkomna att
ta med egna stolar, filtar och
picknickkorgar.

Program lördag 22 juli
Kl. 15-16 Grisens gummiband/
Jon & Anna Agrell.
Kl. 16-18 Visor och unplugged.
samt skånsk allsång i gröngräset.
Kl. 18-19 Viskonsert med Bengt
Sändh, vislegend.
Kl. 19-21 Blues i världsklass:
Steve Grahn & Mattias Malm.
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Kungörelser
Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde
som kommer att hållas i Sankt
Staffans församlingshem i
Staffanstorp, måndagen den
12 juni 2017, kl. 18.
Under sammanträdet kommer
bland annat följande ärenden
att behandlas: förslag till ändring av taxa för Staffanstorps
allmänna vatten- och avloppsanläggning, förslag till ändring av avgifter för Staffanstorps kommunala musikskola
samt motion gällande kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Fullständig föredragningslista
finns på kommunens anslagstavla och staffanstorp.se.
Handlingar till sammanträdet
kan hämtas på medborgarkontoret i Rådhuset.
Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde live på
staffanstorp.se eller i efterhand.
Yvonne Nilsson (C)
Ordförande

Kultur- och fritidspristagare
Kultur- och fritidsnämnden har
beslutat att årets kultur- och
fritidspriser ska delas ut på nya
Skånefestivalen i Hjärup helgen
före midsommar.
Detta är årets pristagare!
Emil Jensen får årets kulturpris
för sina särskilda insatser inom
kulturområdet. Prissumman
är 10 000 kronor. Läs mer på
nästa sida!
Caroline Sundell får årets kulturstipendium. ”Hon är en
eldsjäl och brinner för kultur
såsom dans, sång och vill gärna
dela detta med andra ungdomar
och detta var en av anledningarna till att hon startade upp
musikalläger för ungdomar.”
Stipendiesumman är 8 000
kronor.
Team Staffanstorp i Staffanstorps Sportdrills IF får priset för
årets idrottsprestation för sina
prestationer under 2016 med
bland annat guld på SM i team
samt en sjätte placering på VM
Priset består av en silverbägare
samt 2000 kronor till pristagare/pristagarna. Föreningen får
5000 kronor.

Barn- och ungdomsledarpris går
till följande tre personer:
Gustav Plantin, ordförande i
Staffanstorps United. ”Gustav har gjort stora insatser för
barn- och ungdomsfotbollen i
Staffanstorp och för sammanslagningen av Kyrkheddinge IF
och Staffanstorps GIF.”
Lucas Hernandez, ungdomstränare i Kenkyo Budoförening.
”Lucas leder sina adepter på
ett lekfullt och roligt sätt som
motiverar yngre medlemmar till
rörelse, styrka och smidighet
genom lek och grundläggande
judoövningar.”
Elin Sjöstrand, simtränare i SK
Triton och ansvarig för Tritons
simskoleverksamhet. ”Genom
sitt stora engagemang och ledarskap skapar Elin förtroende hos
såväl barn som föräldrar. Elin
leder sina grupper med tålamod
och stor omtanke och visar
hur man härigenom kan skapa
en miljö där barnen, oavsett
kunskapsnivå, känner sig respekterade, trygga och glada när
de deltar i simverksamheten.”
Stipendiesumman är på 5 000
kronor vardera.

– Hjälp oss hålla snyggt i vår kommun!
Nedskräpning och dumpning av
avfall på allmänna platser har
blivit ett allt större problem i
Staffanstorps kommun.
– Det är långt ifrån alla medborgare som beter sig på det här
viset, men tyvärr får alla medborgare betala för detta, säger
Karl Andersson, parkingenjör
på Tekniska enheten, Staffanstorps kommun.
Kommunens parker och grönytor är avsedda att vara andningshål för medborgarna. Här
ska man kunna motionera, umgås med familj och vänner eller
bara sitta och pusta ut och andas,
få lugn och ro i en fin miljö.
– Våra driftentreprenörer jobbar dagligen med att underhålla
och förbättra dessa ytor så att
medborgare ska vilja utnyttja
dem, säger Karl.
– Men tyvärr tas idag väldigt
mycket tid och resurser upp
av det tråkiga arbetet med
att städa upp efter folk. Både
driftsledning och driftarbetare
får lägga orimligt mycket tid på
arbetsuppgifter som inte borde

behöva förekomma istället för
att hålla sig i fas med den ordinarie grönyteskötseln.
Många är ledsna
Många hör av sig till kommunen för att de är ledsna över hur
allmänna ytor missbrukas.
– Ofta rör det sig inte bara
om nedskräpning utan om
ren dumpning. Förvånansvärt
många villaägare slänger sitt
trädgårdsavfall på kommunens
mark. En del slänger gräsklipp,
grenar och fjolårets sommarblommor i buskagekanterna,
medan vissa slänger det på gräsmattan direkt utanför sin häck.
– I många fall rör det sig även
om rent skräp som slängs. Det
krävs väldigt lite skräp för att
en hel park ska upplevas som
ovårdad. Men mer utstuderad
nedskräpning pågår också. Det
är tyvärr inte ovanligt att vi hittar gamla betongplintar, fönster
och frigolit på gräsmattor, i parker och andra grönområden.
– Detta beteende är så konstigt
eftersom vi har en fantastisk
avfallsanläggning i kommunen

där medborgarna gratis får
kasta sitt avfall, vare sig det är
trädgårdsavfall eller byggavfall
från egna ombyggnader.
Karl tillägger:
– Självklart är det inte bara
medborgare som bär skuld för
detta, vi för en kontinuerlig
dialog med våra exploatörer för
att de ska göra sin del och hålla
rent och snyggt på sina byggarbetsplatser.
Ett annat bekymmer är att allmän platsmark som trottoarer,
parkeringsplatser och gräsmattor ibland används som uppställningsplats för mellanförvaring av privata grushögar eller
till exempel pallar med betongplintar och trädgårdsplattor,
vilket inte heller är tillåtet.
– Polisen kan i vissa fall ge tillfälliga tillstånd för uppställning
på trottoar men då måste man
ansöka om det och det får inte
hota trafiksäkerheten, varken på
cykel- eller gångbanor. Rullstolar, rollatorer och barnvagnar
ska kunna mötas och vi kan
frakta bort det som utgör ett
trafiksäkerhetshinder.

Kungörelser
Samråd av förslag till detaljplan för del av Brågarp 6:1,
Sockerstan kontoret Staffanstorps kommun
Detaljplanen för Sockerstan
kontoret syftar till att möjliggöra för ett nytt kvarter med
bostäder med möjlighet till
centrumverksamhet i den nya
stadsdelen Sockerstan i
Staffanstorp.
Detaljplaneförslaget för Sockerstan kontoret är föremål för
samråd under perioden
2017-05-22–2017-06-16.
Sista dag att inkomma med
synpunkter är 2017-06-16.
Välkommen på samrådsmöte
kring detaljplan för del av
Brågarp 6:1, Sockerstan kontoret, tisdag 13/6, kl. 18-20 i
rådhusets cafeteria, Torget 1
Staffanstorp.
Granskning av förslag till
detaljplan för del av Brågarp
6:1, Sockerstan vårdboende,
Staffanstorps kommun.
Detaljplanen för Sockerstan
vårdboende syftar till att
möjliggöra för ett nytt kvarter med vårdboende, bostäder och verksamheter i den
nya stadsdelen Sockerstan, i
Staffanstorp.
Detaljplaneförslaget för Sockerstan vårdboende är föremål
för granskning under perioden 2017-05-22–2017-06-05.
Sista dag att inkomma med
synpunkter är 2017-06-05.
Detaljplanerna finns under
samråds- respektive granskningstiden tillgängliga här:
• Rådhuset, Torget 1,
Staffanstorp
• Staffanstorps bibliotek, 		
Blekingev 1, Staffanstorp
• Hjärups bibliotek, Ämnesvägen, Hjärup
• staffanstorp.se
Synpunkter på någon av
detaljplanerna kan framföras skriftligen till: Miljö- &
samhällsbyggnadsnämnden,
Staffanstorps kommun, 245
80 Staffanstorp, eller
stadsbyggnad@staffanstorp.se.
Den som inte senast under
granskningstiden har framfört
skriftliga synpunkter på ett
detaljplaneförslag kan förlora
rätten att överklaga beslut att
anta samma detaljplan.

staffanstorp.se

Grattis Emil Jensen till kulturpriset!

Sammanträden
Foto: Peter Westrup

Poeten, ordkonstnären och estradören Emil Jensen, uppvuxen
i Hjärup, får Staffanstorps kommuns kulturpris.

Juni-sept 2017
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut

Motivering: ”Emil Jensen är en
av kommunens mest lysande
stjärnor och en av Sveriges mest
inflytelserika singer/songwriters, en poet av hög klass och
en estradör som på scen lockar
gammal som ung till både eftertankar och reflektion.”
Först och främst Emil, ett stort
grattis till kulturpriset! Hur
känns det?
Tack, känns bara fint! Det brukar ju heta att det är omöjligt
att bli profet i sin egen hemstad.
Men det går tydligen att bli poet
i sin gamla uppväxtby i alla fall.
Det gläder mig mycket!
Vilken var den första tanke som
for genom ditt huvud när du
fick veta att du utsetts till kommunens kulturpristagare 2017?
Mina föräldrar och kompisar är
sen länge utflyttade och det är
så sällan jag är i Hjärup. Men
när jag är i Skåne åker jag ofta
tåget mellan Malmö och Lund
och när någon stiger på i Hjärup tänker jag alltid att det är
någon jag känner. Särskilt om
det är en punkare med tuppkam
i 16-årsåldern. Då tänker jag
instinktivt att det måste vara
någon jag känner! Och så drar
jag handen genom mitt egna
hår och inser att den 16-åriga
punkaren som just stigit på kanske inte tänker samma sak om
mig. Den bilden for genom mitt
huvud av någon anledning!
Vilken skola gick du på och vad
har du för minnen därifrån?
Jag gick lågstadiet och mellanstadiet på Hjärups skola. Jag
hade en underbar lågstadielärare,
Gunnel Ekdahl. Men jag hade
så fruktansvärt dålig och oläslig handstil, så ingen trodde jag
kunde skriva. Så är det fortfarande. Jag slarvar ofta bort mina
anteckningsböcker på tåg och så,
men det är okej, för ingen kan
ändå tyda vad det står!
Sen började jag högstadiet i
Staffanstorp, Hagalidskolan,
där trivdes jag inte alls. Men
även där hade jag turen att ha
en fantastisk klassföreståndare,
Christina Holmström. Hon
hade så intensiv kontakt med
min mamma under dessa tre
struliga år att de än idag, 25
år senare, fortfarande skriver
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Kommunfullmäktige
12/6 kl. 18
Kommunfullmäktige är
öppet för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.
Tekniska nämnden
1 juni kl. 18
Hela int
ervjun m
ed Emil
på staff
Jensen k
anstorp
an läsas
.se!

regelbundet till varandra!
Finns det några personer häromkring som betytt något extra
för dig?
Ja, familjen Ringdahls. Med
Hjärups finaste körsbärsträd.
De var alltid som en extra familj för mig. De bodde så nära
så det var perfekt avstånd att
rymma hemifrån till dem när
jag var liten. Men ändå lagom
långt, så att det kändes lönt att
rymma!
I ditt uppmärksammade sommarprogram förra året berättar
du mycket om din uppväxt i
Hjärup med din mamma och
syster, var det här du skrev dina
första låtar också?
Ja, jag började spela piano
som liten i Hjärup, först mest
och helst instrumentalmusik,
men så märkte jag att alla jag
lyssnade på – det vill säga The
Cure – hade texter, och det kom
först som ett nödvändigt ont att
börja jobba med orden. Först
senare upptäckte jag att detta
med ord gick att trolla med på
samma sätt som musik, att låta
det flöda och skapa helt nya
sammanhang.
Du står tydligt på de svagas sida
i kampen mot hyckleri, fördomar och maktmissbruk. Är det
svårt, som artist, att ta ställning?
Det gläder mig att höra att det
är så jag upplevs. Jag har aldrig
stuckit under stol med mina
egna tankar, känslor och åsikter kring världens tillstånd, jag
försöker alltid vara tydlig med
det, men försöker samtidigt formulera det så att det ska kännas
tillgängligt för så många som
möjligt.

En gång uppträdde jag för en
massa jurister på Gotland. Efteråt kom det fram en välklädd
åklagare och sa: ”Jag håller inte
med dig om någonting av det
du sa, men det var det bästa jag
hört”. Det har jag burit med
mig genom åren som en utgångspunkt!
Så, nej, det är inte svårt, tvärtom, det känns väldigt naturligt
för mig att vara engagerad. Det
räcker med att se sig om i världen och samtidigt inse att jag
har möjligheten att nå ut till och
prata med tiotusentals människor varje år. Då känns det viktigt
att sprida så mycket medmänsklig värme det bara går och så
små frö till engagemang.
Du har just avslutat en turné i
vinter med 56 föreställningar
från norr till söder i Sverige,
flera föreställningar i veckan.
Det bör ha varit en av landets
mest omfattande turnéer i vinter.
Hur har turnén varit? Går det
att hålla engagemanget uppe så
många gånger under så lång tid?
Det har varit en alldeles fantastisk turné. Dels har jag lyckan
att ha så otroligt fina medmusiker och underbart turnésällskap, dels har jag turen att ha
en så stor och fin publik överallt
i landet. Då är det omöjligt att
inte vara på tå hela tiden. Varje
kväll känns det som en form av
premiär, som att det är första
gången jag säger det jag säger,
som att jag aldrig ens tänkt
tanken innan. Jag tänkte på
det inför föreställning 54, att
jag fortfarande var så oerhört
nervös inför spelningen, vilket
är ett mycket gott tecken!

Barn- & utbildningsnämnden
7 juni kl. 18
Kommunfullmäktige
12 juni kl. 9 (info)
Kultur- & fritidsnämnden
13 juni kl. 18
Socialnämnden
14 juni kl. 18
Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
21 juni kl. 18
Socialnämnden
30 augusti kl. 18
Kommunstyrelsen
4 september kl. 18
Vad är du mest stolt över av allt
du gjort?
Svårt att peka på något enskilt,
men den mest hållbara stoltheten jag bär på är nog att jag börjar förstå att det jag gör tröstar
människor, ger folk kraft och
ork. Inspirerar folk att engagera
sig eller ta sig genom dagen. Ingenting kan göra mig gladare!
Slutligen: När får vi se dig i
Hjärup nästa gång?
Förhoppningsvis mycket snart
för att ta emot detta fina pris!
Fotonot: Emil Jensen tar emot
kulturpriset fredag 16 juni på
Skånefestivalen i Hjärup.
Namn: Emil Jensen
Yrke: Artist, musiker, poet,
krönikör
Född: 1974
Uppvuxen: I Hjärup
Bosatt: I Stockholm
Favoritplats på jorden: Där alla som
är mig kärast råkar befinna sig.
Föreställningar: Har genomfört nio
turnéer med egna föreställningar
sedan 2001. Den senaste, ”Flyktpotatis”, gavs 56 gånger i hela landet
och avslutades 25:e april.
Plattor: Sex album, fjorton singlar,
fyra EP, två ljudböcker.
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Carolina, sjuksköterska: – Vill vara en glädjespridare
– Mitt yrke är verkligen roligt
med många trevliga möten varje
dag. Det är viktigt att alltid försöka göra det bästa av allt, att
försöka vara en glädjespridare
och att tänka att det alltid finns
hopp.
Carolina Groth är distriktssköterska inom hemsjukvården
med eget områdesansvar.
– Jag har omvårdnadsansvar
för cirka 35 patienter i centrala
Staffanstorp, berättar Carolina.
Jag har alltid gillat det här sättet
att jobba, det är fritt och litet
annorlunda, man är gäst i patientens hem. Vi jobbar mer på
patienternas villkor än man gör
på ett sjukhus.
Ett socialt arbete
Under vårt möte får vi följa med
hem till Siv, 84 år, som bor i en
egen lägenhet.
Den välmående katten Snuttan
ligger på köksbordet och myser
i vårsolen som värmer genom
fönstret. Utanför blommar ett
vackert japansk körsbärsträd.
Siv bodde tidigare i Yngsjö men
flyttade för några år sedan till
Staffanstorp för att komma närmare sin dotter.
Carolina får direkt en kram av
Siv som med värme säger, vänd
mot oss:

– Jag är så glad för henne, hon
är bra för mig!
– Vi har roligt tillsammans du
och jag Siv, svarar Carolina.
– Ja, det har vi, intygar Siv.
Sedan pratar de om allt mellan
himmel och jord, medan Carolina lägger om ett sår på Sivs ben.
– Man gör det man ska och man
pratar om lite annat. Det är ett
mycket socialt jobb och det är
bra att vara glad och positiv.
– Jag gillar det här yrket. Vi har
mycket ansvar, men man växer
in i rollen. En distriktssköterska är som en liten sambandscentral. Vad som än händer så
ringer folk till sköterskan.
– Ingen dag är den andra lik.

Det är ständigt nya utmaningar
och man får utmana sig själv.
Det kan vara allt från att det
inte finns tillräckligt med mediciner, anhöriga som inte har
möjlighet att hämta ut, som
bor långt bort, kanske brist på
ekonomiska resurser.
Gott humör viktigt
Carolina återvände för ett tag
sedan till Staffanstorps kommun
efter att ha provat en tjänst på
en annan ort.
– Jag bytte till Trelleborgs kommun ett tag. Men jag sökte mig
tillbaka hit efter ungefär ett år.
Jag tycker om att jobba i en
liten kommun som Staffanstorp

och vi är ett trevligt gäng och vi
har även ett omfattande och fint
samarbete med vårdcentralen.
För Carolina är det goda humöret viktigt:
– Jag representerar vår yrkesgrupp, hemsjukvården och
kommunen. Även om jag har en
dålig dag får det inte gå ut över
våra patienter. Dem vi går hem
till är personer som inte själva
kan ta sig till vårdcentralen. De
är sjuka, kan ha smärtproblematik, ibland ångest och ensamhet.
Så jag tänker att då måste jag ju
försöka förgylla deras dag.
– Är man bara lugn, flexibel,
stresstålig och har tålamod så är
detta ett jätteroligt yrke.
Inom hemvårdsteamen och även
hos de privata hemvårdsalternativen ingår bland annat sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, arbetsterapeuter och
fysioterapeuter.
– Det är annorlunda att jobba
inom hemsjukvården än inom
slutenvården, eftersom vi är
gäster i någons hem. Det är ett
fritt jobb, ibland litet ensamt,
säger teamledare Jessica Sjöstedt
på Staffanstorps kommun.
– Vi har alltid en viss liten omsättning på sjuksköterskor. Men
just nu har vi förhoppningsvis
inom kort fullt. Vi har hittills
haft tur som fått sökande till de
lediga tjänster vi haft.

När gården kallar ställer bygden upp
Hemvärnsgårdens bygdeförening
är hjärtat i hela bygden med
medlemmar långt utanför Kyrkheddinges gränser. När något ska
fixas eller renoveras på gården
ställer hela bygden upp.
– Att skapa en mötesplats är
bygdegårdsrörelsens viktigaste
uppgift, säger Jenny Schultz,
kassör, Martina Rosdahl,
sekreterare och Magnus Clarin,
ordförande.
– Vi har så otroligt roligt ihop
och alla känner varmt för huset.
För allmänheten är Hemvärnsgården mest känd som en av de
bästa festlokalerna i kommunen
med plats för 150 personer. Här
firas allehanda bemärkelsedagar,
bröllop, dop och andra stora
begivenheter.
Men Hemvärnsgårdens bygdeförening har även en omfattande intern medlemsverksamhet.

– Vi har så otroligt roligt ihop, säger Magnus Clarin, Jenny Schultz och Martina
Rosdahl, tre av eldsjälarna i Hemvärnsgårdens bygdeförening.

Totalt är man idag 527 medlemmar. Alla kan bli medlem oavsett var man bor och medlemskapet är just nu gratis.
– Vi har även medlemmar i USA
och Holland, säger Magnus.
Kärnan i upptagningsområdet

är invånarna i bygden runt
Kyrkheddinge, i hela Staffanstorps kommun, i Dalby men
även ännu längre utanför kommungränsen.
– Vi är nio aktiva i styrelsen och
vi har fördelat arbetet mellan

oss i olika roller, vem som gör
vad i huset och tar hand om det
dagliga arbetet och den dagliga
driften, såsom en fastighetsskötare, en trädgårdsskötare, en
sekreterare och en kassör.
– Men utöver detta har vi ett
stort nätverk bland medlemmarna som ställer upp mangrant och
ideellt och hjälper till med allt,
putsa, måla, bygga, vi har medlemmar med elbehörighet, golvläggare, snickare och tapetserare.
Hemvärnsgårdens bygdeförening
startades 1954 i samband med
att man tog över dåvarande
prästgården i Kyrkheddinge.
Föreningen är medlem i Bygdegårdarnas riksorganisation som
organiserar 1 425 bygdegårdar
med totalt 250 000 medlemmar.
Ungdomssektion
– Vi har ganska nyligen haft ett
slags paradigmskifte i föreningen,

staffanstorp.se
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Tack vare roboten kan vi äta tillsammans igen!
Sedan mer än tre år kan inte
Anna-Lise Hoffmann röra någon
av sina armar. Först slutade vänsterarmen att fungera och några
månader senare hände samma
sak med högerarmen.
Efter ett långt aktivt liv med
arbete inom barnomsorgen och
med en aktiv fritid blev AnnaLise helt beroende av hjälp med
nästan allt i vardagen.
Men tack vare maken Poul och
flera digitala och tekniska hjälpmedel har hon kunnat återfå en
del av sin frihet och värdighet.
– Vi är så tacksamma mot de
kreativa arbetsterapeuterna
Kristina Nordström och Gunilla
Nordgren. Vi är väldigt nöjda
med den hjälp vi fått från kommunen och vårdcentralen, vi har
blivit väldigt väl bemötta och de
har kommit med alla fina förslag på hjälpmedel!
Ett av dessa hjälpmedel är roboten Bestic.
Äntligen äta tillsammans igen
– Bestic underlättar verkligen,
säger Anna-Lise Nu kan vi äntligen äta tillsammans igen, Poul
och jag. Tidigare fick Poul först
hjälpa mig innan han kunde äta
själv. Nu kan jag ha en måltid
som vem som helst och äta i
min egen takt.
Poul lägger upp maten på tallriken och skär i lagom bitar och
sedan dirigerar Anna-Lise själv
skeden från tallriken mot munnen med en lätt knapptryckning
på en blå liten dosa i knäet.

– Ibland står jag bredvid som en
kokbok, skrattar Anna-Lise.
Utöver roboten Bestic har AnnaLise även fått en automatisk
spol- och torktoalett, automatisk dörröppnare till ytterdörren
och en styrenhet till iPaden.
– Nu kan jag läsa både tidningen och böcker. Jag kan inte surfa ännu, men de ska hjälpa mig
även med det. Det finns flera
möjligheter för mig att styra en
dator och jag ska in och prova
ut det denna månaden, säger
Anna-Lise förväntansfullt.
– Tack vare roboten kan jag nu åter ha en måltid som vem som helst och jag kan
äta i min egen takt. Tidigare fick Poul först mata mig innan han kunde äta själv,
säger Anna-Lise och visar oss hur roboten Bestic fungerar.

Uppfinnaren av roboten Bestic
är en svensk, Sten Hemmingsson. Han fick idén sedan han
drabbats av polio och fått svårt
att äta.
– Ätroboten ägs av kommunen
och vi har fått låna den tillsammans med en ryggsäck, så att
vi kan ta med oss roboten även
när vi åker bort.
Anna-Lise rekommenderar den
varmt även till andra med behov
av ätstöd, men som kanske är
litet rädda för robotar:
– Ja, det gör jag verkligen. Jag
var själv skeptisk först, men
redan första gången jag provade
den förstod jag att den skulle
underlätta mycket för mig.
Ovanlig sjukdom
– Det är en ovanlig sjukdom jag
fått, berättar hon. Lasarettet
sänder mig till olika utredningar

Forts. från föregående sida

från att ha fokuserat på att rusta upp gården, måla, lägga om
golv och liknande börjar vi nu
inrikta oss mer på att utveckla
vår medlemsverksamhet.
Bland annat håller en ungdomssektion på att dras igång.
– Många av oss på landsbygden
har fina ungdomsminnen från
bygdegårdarna och vi vill gärna
att även dagens unga ska får
med sig fina minnen härifrån,
säger Magnus Clarin.
Det händer redan en hel del under året, det kan vara buggkurser, yogakurser, afterwork eller
medlemspub. Man har stora
medlemsfester; vårfest, höstfest
och nyårsbaluns.
I våras genomfördes det första
Kyrkheddingeloppet med 175
deltagare i olika åldrar som

sprang en mil, halvmil eller ett
knattelopp på en kilometer.
– Vi ses även ibland lite mer
spontant på gården för att se
finalen i Schlagerfestivalen eller
ishockey-VM tillsammans.
Bakluckeloppis 4 juni
Sju gånger om året är det bakluckeloppis, en viktig inkomstkälla.
Det är fri parkering för alla
besökare, den som vill sälja
får betala 100 kr för att öppna
bakluckan eller 150 kr för släp.
Kommande loppisdatum är 4
juni, 9 juli, 13 augusti, 3 september och 1 oktober.
Festlokalerna bokas via krögaren på Mi & Ni Catering.
På www.hemvarnsgarden.com
eller facebook kan du läsa mer!

hos en olika överläkare på
neurokirurgen och neurologen.
Hittills har jag inte fått ett svar
på vad som hänt och jag har
nyligen gjort en rad nya tester.
– Måtte de hitta en lösning. Jag
hoppas att jag i alla fall kan få
hjälp mot smärtan och kanske
få litet mer rörlighet i händerna.
– Armarna är även viktiga för
balansen. Jag kan inte ta emot
om jag faller, så jag går inte gärna utan stöd mer än här hemma.
Styrenhet till iPaden
Alla göromål i hemmet sköts
numera av maken Poul.
– Han är så händig, duktig och
frisk, berömmer Anna-Lise.
– Nja, säger Poul, jag har fått
lära mig. Jag var inte så bra på
matlagning tidigare, men det
går framåt. Jag kör efter receptboken.

Drömmer om cykelutflykter!
Paret Hoffmann håller verkligen humöret uppe, inte minst
tack vare den fina hjälpen från
kommun och vårdcentral och
vågar därför även avslöja sin
nya dröm; de funderar på att
skaffa en parcykel, en konstruktion där de cykla på utflykter
sittande sida vid sida.
– Att cykla har alltid varit ett
av våra stora fritidsnöjen. Förr
cyklade vi säkert 300 mil om
året, berättar Anna-Lise och
Poul och ler vid minnet.

”

Den stora utmaningen
med välfärdsteknologi är inte primärt tekniken, utan de beteendeförändringar som kommer
att krävas av medborgare,
medarbetare och chefer.

Cecilia Svensson, socialchef

Vigsel i Rådhuset i sommar?
Sommartid är bröllopstid. Många
brudpar väljer att gifta sig på
sommaren, såväl i kyrkan som
borgerligt.
– Varje år brukar ett 50-tal
brudpar låta sig vigas av våra
borgerliga vigselförrättare i
Staffanstorps kommun, berättar Malgorzata Szczepaniec och
Linda Johansson Baas på medborgarkontoret i Staffanstorp.
– De som vill gifta sig genom
oss har flera vigselförrättare att
välja mellan. Nytt för i år är att
man nu även kan bli vigd av
kommunstyrelsens ordförande
Christian Sonesson (M), berättar Malgorzata.
Tidigare har många av vigslarna

skett på sjätte våningen men i
samband med ombyggnaden av
rådhuset har de flyttats till en
lokal på första våningen.
– Det finns ju även många andra
fina platser och lokaler runt om
i kommunen, som Balders hage,
Gullåkra naturområde, vissa
väljer att vigas på Hemvärnsgården och Gästis. Minst två
veckor före vigseln måste alla
papper vara klara och inlämnade. Det kostar ingenting att
vigas i rådhuset.
– Särskilt på sommaren med
alla semestrar är det viktigt att
vara ute i god tid. Det kan vara
svårt att få just det datum och
den vigselförrättare man önskar,
säger Malgorzata.
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Evenemang
Kulturkalendern
Juni-sept 2017
Sommarkonsert

Torsdag 1 juni kl. 19
Staffanstorps musikskola.
Konsthallen.
Arr: Staffanstorps musikskola i samarbete med
Kultur och fritid.

Staffanstorps motorfestival

Lördag 3 juni från kl. 8
Läs mer på sidan 3.
Rondellens handelsområde, Staffanstorp
Arr: Staffanstorps Motorförening.

Nationaldagen
Tisdag 6 juni kl. 12-16
Hembygdsgården.
Arr: Staffanstorps Hembygdsförening tillsammans med Staffanstorps kommun och Svenska
Kyrkan.

Gudstjänst

Onsdag 7 juni kl.15
Pilegårdens restaurang.
Arr: S:t Staffans församling.

Ekonomisk klubben: aktiecafé

Torsdag 8 juni kl. 15
Trivselpunkten.

Arr: S Cederpil, Aktiespararna.

Musik: Lissing Quartet
Måndag 12 juni kl. 14
Trivselpunkten.
Arr: Trivselpunkten.

Kick-off: Sommarboken
Torsdag 15 juni kl. 13-16
Det bjuds på boktips och du får dekorera din egen bokkasse, tillverka pins
och bokmärke.
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Bingo

Torsdag 15 juni kl. 13.30
Även 24/8 och 7/9.
Trivselpunkten.
Arr: Trivselpunkten.

Skånefestivalen i Hjärup

Lördag 16 juni & söndag 17 juni
Läs mer på sidan 3.
Torget i Jakriborg, Hjärup.
Arr: Staffanstorps kommun i samarbete med
bland annat Staffanstorps gästis, Jakri AB,
Uppåkra IF.

Guidad visning och familjevisning

17 juni kl. 10-16, visning kl. 11-12,
familjevisning kl. 14-15
Entré 50 kronor/vuxen. Barn och unga
under 18 år går gratis.
Stora Uppåkravägen 101, Staffanstorp.
Arr: AUC.

Kick-off: Sommarboken
Måndag 19 juni kl. 13-15
Dekorera din egen bokkasse!
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Sång och picknick i det gröna
Onsdag 21 juni kl. 15.30
Utomhus om vädret tillåter. Välkomna
på sång med trubaduren Helene
Skogspil. Ta med picknick och filt!
Hjärups bibliotek.

Arr: S:t Staffans församling.

Tisdag 18 juli kl. 14-16
Svenska sångskatter med Sara Lind
och Niklas Fransson. 40 kr, biljettförsäljning från kl. 13, insläpp kl. 13.30.
Staffanssalen.
Arr: S:t Staffans församling.

Melodikryss
Onsdag 19 juli kl. 14
Trivselpunkten.

Arr: Hjärups bibliotek.

Arr: Trivselpunkten.

Midsommarfirande
Fredag 23 juni kl. 14-17
Från kl. 13.30 kläs midsommarstången, ta gärna med blommor. Dans och
roliga lekar för barnen kring midsommarstången.
Balders hage, Staffanstorp.

Picknick med musik
Fredag 22 juli kl. 15-21
Läs mer på sidan 3.
Balders hage.

Arr: Lions Club Vikingen och Staffanstorps
kommun.

Musik: Rolf Mars

Måndag 26 juni kl. 14
Trivselpunkten.
Guidad visning och familjevisning

1 samt 8 juli kl. 10-16, visning kl.
11-12, familjevisning kl. 14-15
Entré 50 kronor/vuxen. Barn och unga
under 18 år går gratis.
Stora Uppåkravägen 101, Staffanstorp.
Arr: AUC.

Öppet hus på Åstradsgården
Söndagen den 2 juli kl. 13-16
Välkommen att dricka kaffe med
hembakat och botanisera bland våra
föremål i vår fina miljö.
Åstradgården.
Arr: Staffanstorps Hembygdsförening.

Sommarkvällsmusik

Söndag 2 juli kl. 18
Musikalisk kavalkad med lokala förmågor samt församlingens musiker.
Nevishögs kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Sommarkvällsmusik
Söndag 9 juli kl. 18
Sommarkören bjuder på blandad repertoar och allsång. Sommarkören och
kompgruppen leds av Susanne Dahl.
Esarps kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Sommarcafé: Gunnar Viklund i
ord och ton

Tisdag 11 juli kl. 14-16
Per Sjölander och Billy Heil Quartet
40 kr, biljettförsäljning från kl. 13,
insläpp kl. 13.30.
Staffanssalen.
Sommarkvällsmusik
Söndag 16 juli kl. 18
Piano och sång av Maria Jönsson.
Kyrkheddinge kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Sommarkvällsmusik
Söndag 13 augusti kl. 18
Oktopuss från Lund.
Bjällerups kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Allsång med Zingiorerna
Tisdag 15 augusti kl. 14
Trivselpunkten.
Arr: Trivselpunkten.

Sommarkvällsmusik
Söndag 20 augusti kl. 18
Lars-Gunnar Dahl och döttrarna Marie Wollin och Susanne Dahl sjunger
tillsammans.
Kyrkheddinge kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Arr: Staffanstorps kommun.

Sommarkvällsmusik

Söndag 23 juli kl. 18
Från Bach till Lesur tar vi oss genom
orgelhistorien. Vid orgeln Linnéa
Gadd och Märta Kayser.
Brågarps kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Arr: Trivselpunkten.

Arr: S:t Staffans församling.

Sommarkör
Övning 19, 21, 26/6 samt 3, 5 och 9/7
kl. 18-21. Avslutande konsert i Esarps
kyrka 9 juli kl. 18.
S:t Staffans församlingshem.

Sommarcafé: Sista tangon i
Svedala

Sommarcafé: I Arne Lamberths
anda

Tisdag 25 juli kl. 14-16
Trumpetare Bo Nilsson med orkester
spelar. 40 kr, biljettförsäljning från kl.
13, insläpp kl. 13.30.
Staffanssalen.
Arr: S:t Staffans församling.

Sommarkvällsmusik
Söndag 30 juli kl. 18
Afrikansk musik på marimba, mbira
och trummor, samt västerländska
blåsinstrument under ledning av Tipei
Marazanye.
Nevishögs kyrka.

Sommarkvällsmusik
Söndag 27 augusti kl. 18
Lars Vahlén spelar och berättar.
Brågarps kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Musik: Blandfärs
Onsdag 30 augusti kl. 14
Trivselpunkten.
Arr: Trivselpunkten.

Sommarboksfest & familjelördag
Lördag 2 september kl. 10-14
Vi bjuder på fika och pyssel hela dagen
och alla är välkomna! Den här dagen
är även du som varit med i Sommarboken bjuden på avslutningsfest. Kl.
13 lottas det ut extrapriser för alla
som varit med i Sommarboken.
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Våffelcafé
Tisdag 5 september kl. 13.30-15
Trivselpunkten.

Arr: S:t Staffans församling.

Arr: Trivselpunkten.

Sommarcafé: Malmö Underhållningsorkester

Sommarboksfest
Fredag 8 september kl. 15-17
Alla som varit med i Sommarboken
och läst fem böcker under sommaren
är välkomna på fest med fika, tävlingar och utlottning av fina priser.
Hjärups bibliotek.

Arr: S:t Staffans församling.

Arr: Hjärups bibliotek.

Sommarkvällsmusik
Söndag 6 augusti kl. 18
Välkommen att dansa eller bara luta
dig tillbaka och låt dig svepas in i
”Quinteto Tangartes” olika känslostämningar.
Esarps kyrka.

Kulturarvsdagen
Söndag 10 september kl. 12-16
Nevishögs gamla bysmedja.

Tisdag 1 augusti kl. 14-16
Wienermusik, evergreens och operetter
40 kr, biljettförsäljning från kl. 13,
insläpp kl. 13.30.
Staffanssalen.

Arr: S:t Staffans församling.

Öppet hus på Åstradsgården och
Nevishögs smedja

Söndagen 6 augusti kl. 10-17
Åstradgården.

Arr: Staffanstorps Hembygdsförening med flera.

Allsångståget för hela familjen

Torsdag 10 augusti kl. 19
Gästis.
Arr: Linda Lundqvist.

Arr: Staffanstorps Hembygdsförening.

Utställningar i Staffanstorps
konsthall
Öppettider: mån-, tis- och torsdag kl. 10-19,
Ons- och fredag kl. 10-15. Sista lördagsöppet
innan sommaren 17/6 kl. 10-14. Första lördagsöppet efter sommaren 19/8 kl. 10-14.

Fotoprojekt av elever i åk 8,
Staffanstorp: Mitt ögonblick

31 maj-15 juni

Staffanstorps egen samling: Lös
konst

21 juni-16 augusti

