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Snart får Hjärupsborna service in på knuten
Christian
Sonesson

Kommunstyrelsens
ordförande

Vi är inne på årets sista månad
och snart är det dags att fira
jul och förhoppningsvis få lite
extra tid med familj och vänner.
2017 har varit ett händelserikt
år, både i världen och i Sverige,
men också i vår kommun. Från
årsskiftet fram till september
hade invånarantalet i kommunen
ökat med fler än 500 personer.
Det finns all anledning att tro att
trenden fortsätter. Staffanstorps
kommun har en stor attraktivitet
och trycket på bostäder är hårt.
Glädjande är också att kommunen attraherar nya företag. En
starkt bidragande anledning är
att vi aktivt arbetar för att underlätta för företag att etablera
sig i kommunen. Vårt näringslivsklimat är rankat som det 8:e
bästa bland 290 kommuner. De
nya företagen har inneburit att
kommunen inte längre kan kallas sovstad. Sedan år 2000 har
antalet personer som pendlar till
kommunen ökat med nästan 80
procent. Nära 4 000 bor någon
annanstans men åker dagligen
till kommunen för att arbeta.

– Vi tänker på Hjärupsborna i
första hand. Trekantsområdet
ska inte försörja något annat än Hjärup. Burlöv har sitt,
Staffanstorp har sitt och Lund
har sitt, säger Mårten Mårtensson på Mims Invest AB.

hantverkare som kan vilja ha sin
lokal här.

Livsmedel och byggvaror
– Det är nu helt klart att PoG
Woody Bygghandel ska öppna
ett byggvaruhus på området.
Sedan tidigare har vi Coop som
Hjärupsborna har länge velat
ska starta en livsmedelsbutik på
få bättre service på nära håll. I
2 500 kvm här. Vi för en dialog
slutet av nästa år kan detta bli
med Padel of Sweden om en
verklighet när trekantsområdet
anläggning och ett drivmedelsbörjar utformas.
företag har också hört sig för,
Bakom planerna att skapa ett
serviceområde i trekanten precis berättar Mårten Mårtensson.
mellan Lundavägen och Väståkra- – Jag tänker mig att här utöver
livsmedel och byggvaror ska
vägen står Mårten Mårtensson
finnas tandläkare, frisör, post,
och företaget Mims Invest AB.
– Vårt mål är att skapa ett trevligt kemtvätt, optiker, allt sånt man
serviceområde så att Hjärupsbor- behöver för sitt vardagliga liv.
Han understryker att området
na slipper ta bilen och åka långt
inte ska bli en stor yta av asfalt
varje gång de behöver något.
utan så grönt som möjligt.
Han understryker att trekanten
inte ska bli ännu ett externhanEtt grönt område
delsområde utan ett lokalt små– Det ska bli en grön miljö med
företagarområde med service
träd, buskar och häckar, vilket
och tjänster, även till exempel
olika typer av företagslokaler för även är ett önskemål från kom-

munen eftersom området blir
ett ansikte för Hjärup även från
motorvägen.
– Det tycker jag är kul, jag jobbade ju med sådant förr, säger
Mårten Mårtensson och syftar på
det tidigare företaget Skåneplantor i Staffanstorp.
Planeringen med att skapa ett
serviceområde på det nära sex
hektar stora området har pågått
sedan 2014. Nu närmar projektet
sig målgång. Planarkitekt Jonathan
Nygaard är en av dem som arbetar med planerna på kommunen.
– Detta är den sista utbyggnaden
av Året Runt-byn, säger han. Just
nu inväntar vi dagvattenutredningen och så fort den är klar
sänds detaljplaneförslaget ut på
samråd, antingen i december
eller i januari.
Går allt planenligt kan detaljplanen antas under andra kvartalet
2018 vilket kan betyda byggstart
någon gång under hösten.

Illustration: Staffanstorps kommun

I januari kommer biblioteket i
Staffanstorp att flytta in i sina
nya lokaler i rådhuset. Det blir
modernt, trevligt och förhoppningsvis minst lika välbesökt
som idag. Därefter vidtar ombyggnaden av det gamla biblioteket till en samlingsplats med
såväl stora samlingslokaler som
plats för musikskolor med mera.
Med dessa ord önskar jag er alla
en riktigt god jul och ett gott
nytt år!

Så här kan det nya företagsområdet och serviceområdet i Hjärup komma att se ut när detaljplanen godkänts nästa år.

Redaktion
STAFFANSTORPS

Aktuellt

Information från din kommun

Ansvarig utgivare

Cecilia Jansson,
T.f. kommundirektör
Redaktion

Medborgartidning som ges
ut av Staffanstorps kommun
med sju nummer per år.

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

Distribution

Delas ut till alla hushåll av
Tidningsbärarna
Kontakt

Staffanstorps kommun
Torget 1, 245 80 Staffanstorp
staffanstorp.se
046-25 11 00

staffanstorp.se

3

Nye kommundirektören har rötterna i Staffanstorp
Vad är den lilla kommunens
styrka?
I den lilla kommunen finns ofta
en större närhet och gemenskap
och ett väldigt starkt engagemang, där kommuninvånarna
inte upplever att allting bestäms
där borta i kommunhuset, utan
där vi beslutar tillsammans. I
en liten kommun finns ofta en
större lyhördhet än i den stora
kommunen. Viljan att vara delaktig, att vara med och påverka, att
gå samman i kvarteren, att inleda
dialog med kommunen, är något
som jag tror kommer att öka i
ännu högre grad i framtiden.

Staffanstorps kommuns nye
kommundirektör Per Almström växte upp på Lorenz
Nils väg och har gått på både
Borggårdsskolan och Bråhögsskolan.
Namn: Per Almström
Aktuell: Ny kommundirektör
i Staffanstorps kommun från

årsskiftet
Ålder: 53 år
Uppvuxen: Född i Malmö, uppvuxen i
Staffanstorp och Hallstahammar
Bor idag: Lund och Stockholm
Utbildning: Jur kand. i Uppsala
Familj: Hustru Maria och sonen Axel

– Jag tyckte om att bo i Staffanstorp som barn, här fanns alltid
mycket kompisar och en nära
sammanhållning bland föräldrarna. Jag och kompisarna spelade
landhockey och fotboll, hittade
på bus och cyklade till dammarna
för att fånga grodor. Jag trivdes
väldigt bra med skolan och med
Triton där jag simmade. Jag var
inte så glad när vi flyttade för 40
år sen, men jag fortsatte ett tag
med simningen i Hallstahammar,
en bruksort i Västmanland där
jag sedan växte upp. Där spelades det även mycket bandy, så jag
började göra det också.

– Jag vill ha en öppen dörr till både verksamheterna, kommuninvånarna, näringslivet och föreningarna,
säger Staffanstorps nye kommundirektör Per Almström som tillträder sin nya tjänst vid årsskiftet.

har jag alltid haft ett gott öga till
Staffanstorp. Har man bott på ett
ställe följer man gärna med vad
som händer där så gott man kan, i
alla fall via media.

Hur var Staffanstorp när du
växte upp?
När jag bodde i Staffanstorp
utmärkte sig kommunen väldigt
starkt som en av de barntätaste i
regionen. Det skapade en väldig
Tillträder på nyåret
närhet, en pionjäranda, bland
många som nyligen flyttat in. I
Fram till årsskiftet är Per Almström kvar som kommundirektör vårt kvarter var det gemensamma
kräftskivor, midsommarfirande,
i Salems kommun dit han kom
helt enkelt en nära sammanhållfrån jobbet som kommunchef i
ning. Och jag förstår att det är så
Perstorp. Han har bland annat
fortfarande, det finns en närhet
varit förvaltningsdirektör och
mellan medborgare, tjänstemän
chefsjurist på länsstyrelsen i
Malmö och dessförinnan stadsju- och förtroendevalda som är ovanrist i Helsingborg och arbetat på ligt i de flesta kommuner idag och
som det är viktigt att bibehålla.
domstol.
På fritiden gillar han att jaga,
Vad är det mest spännande
idrotta och mat i alla dess formed Staffanstorp?
mer. Både att äta och laga till.
Flera saker, inte minst läget. Jag är
– Jag har idrottat i hela mitt liv.
säker på att Staffanstorp mitt melSom liten simmade jag i Triton
lan Malmö och Lund blir en viktig
under Sven-Bertil ”Bebbe”
Mattssons ledning och var med i aktör i den utveckling som sker i
Svenska ungdomsmästerskapen, Skåne med bland annat Greater
Copenhagen. Utöver detta har vi
SUM-SIM.
Maxlab och ESS där Staffanstorp
Varför sökte du dig tillbaka till får en viktig roll som kommun på
lagom avstånd och med väldigt
Staffanstorp?
bra kommunal service.
Det lockar mig att arbeta i en
När jag var liten var Staffanstorp
kommun som vågar litet mera,
inte en kommun man arbetade i,
vågar sticka ut hakan i olika frågor, vågar pröva på nya saker. Jag utan pendlade ut från. Idag har
den bilden förändrats. Det finns
tror att alla kommundirektörer
många fler arbetstillfällen idag, ett
trivs i en sådan kommun. Sedan

exempel är BMW:s nya logistikcenter som kommunstyrelsens
ordförande Christian Sonesson
och tjänstemän jobbat hårt för.
Staffanstorp ligger bra till. Vi
har alla fördelar med Malmö
och Lund inom räckhåll, men
kan samtidigt erbjuda en trygghet och närhet som blir alltmer
åtråvärd. Jag vill att Staffanstorp
ska vara det självklara alternativet för en barnfamilj. Bra
skolor är viktigt för att bli detta
alternativ, det ska vara självklart
att kunna erbjuda en rikt kulturoch föreningsliv och man ska
veta att när jag blir gammal så
blir jag väl omhändertagen av
kommunen.

Vad blir din viktigaste uppgift
i jobbet?
Att ha ett nära samarbete med de
förtroendevalda och tjänstemännen och utgå från det. Som tjänsteman är uppdraget att verkställa
den politiska viljan, det blir min
stora huvuduppgift.
Hur upplever du dig själv som
chef ?
Jag är nog väldigt inkluderande,
inte särskilt detaljstyrande, utan
försöker vara duktig på tillitsledarskap. Jag är ganska strukturerad och vill gärna ha ordning och
reda och jag hoppar i regel inte
på projekt utan att slutföra dem.

Hur blir du som kommundirektör?
Något jag vill fortsätta arbeta
med är att vi ska vara en nära
kommun där man känner att det
inte är ett stort steg att gå upp
Vad betyder begreppet
och prata med kommundirektö”framtidens kommun” för
ren. Jag tänker ha en öppen dörr
dig rent spontant?
till både verksamheterna, komAtt vi är en kommun som vill
muninvånarna, näringslivet och
fortsätta att utvecklas, som inte föreningarna. Det ger mig väldigt
slår sig till ro utan hela tiden
mycket och jag tycker det är både
tittar sig runtom i världen och
viktigt och kul att träffa alla. Det
säger: Vad kan vi göra bättre?
är viktigt att få de här impulserna
En kommun som vill ge sina
och intrycken utifrån. Den som
kommuninvånare mer än bara
bara sitter på sitt kontor hamnar
det nödvändiga, som kan erlätt i en bubbla och gör ett sämre
bjuda en riktigt bra kommunal
arbete som kommundirektör.
service och som bidrar till att
Det är helt nödvändigt med en
skapa engagemang och delaktig- öppenhet utåt. Jag kommer att
het, där medborgarna känner
vara en ganska utåtriktad person
att de kan vara med och påverpå det sättet. Min ambition är att
ka, helt enkelt en inkluderande
dörren alltid ska vara öppen. Vi
kommun. Det är framtidens
i kommunhuset är ju alla till för
kommun för mig.
kommuninvånarna.
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Kungörelser
Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde
som kommer att hållas i Sankt
Staffans församlingshem i
Staffanstorp, måndag 18
december 2017 kl. 16.

Vid sammanträdet kommer
bla revidering av VA-taxan
för Staffanstorps kommun att
behandlas.
Föredragningslista finns på
kommunens anslagstavla och
webbplats staffanstorp.se.
Handlingar till sammanträdet
kan hämtas på medborgarkontoret i rådhuset.
Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via
webben på staffanstorp.se eller
se det i efterhand.
Yvonne Nilsson (C)
Ordförande

Byggstart för Sockerstans vårdboende
Foto: Humana

Den 17 november gick startskottet för byggandet av nya
Sockerstan i Staffanstorp. Då
togs första spadtaget till det
nya vårdboendet intill möllan
med utsikt över Sockerbruksparken.

Sockerstans nya vårdboende
byggs i fem våningar och ska
vara inflyttningsklart våren 2019.
– Det är väldigt spännande med
den höga standard och kvalitetsnivå som det nya boendet erbjuder, med till exempel vinterträdgård och takterass. Detta innebär
verkligen en kvalitetshöjning för
de särskilda boendena för äldre
i vår kommun, säger chefen för
vård och omsorg Leila Misirli på
Staffanstorps kommun.
– Vi är mycket glada för att arbetet nu har påbörjats. Vi har ont
om platser inom särskilt boende,
men i och med att detta och
andra boenden nu börjat byggas
skapar vi betydligt bättre förutsättningar för framtiden.
Boendet får 72 platser fördelade
på de fyra första våningsplanen.
En stor takterass anläggs överst

Här tas första spadtaget för Sockerstans nya vårdboende av kommunstyrelsens ordförande Christian
Sonesson, VD för Odalen Fastigheter Alex Mabäcker samt Humanas affärsområdeschef Eva-Lotta
Sandberg.

på ett indraget femte plan med
grönt tak och utsikt mot Sockerbruksparken.
Den 6 000 kvm stora fastigheten
är planerad med ett stort antal
gemensamma utrymmen, bland
annat vinterträdgårdar, stora vardagsrum och kök på varje våning,
en gemensam aktivitetssal och

samlingssal samt en trädgård.
Omsorgsföretaget Humana ska
sköta driften. Humana driver
sedan tidigare Pilegården, Pilewallen samt Wibergsträffen på
uppdrag av Staffanstorps kommun. Fastighetsägare blir Odalen
Fastigheter och byggentreprenör
är Wästbygg.

Nu byggs nya Ängslyckans förskola
Illustration: Wigot konsult

I vinter kan vi se hur Ängslyckans nya förskola i Hjärup
växer fram. Bygget är igång
och det blir en stor förskola
med plats för tolv avdelningar
och 270 barn.

Den gamla förskolan på samma
område revs 2016 och just nu bedrivs verksamheten i paviljonger
inom området.
– Beräknad inflyttning i den nya
förskolan är våren/sommaren
2019. Då är dock inte all utemiljö
färdig men paviljongerna vi vistas
i idag ska då rivas och ersättas av
en spännande utelek, berättar
bitr. förskolechef Lena Tempte.
Byggherrar är NCC och fastighetsägare är Kommunfastigheter.
– NCC bjöd redan för ett par
veckor sedan in våra pedagoger
att besöka förskolan virtuellt.
Vi fick ”promenera runt” i den
ritade byggnaden med hjälp av
ett virtuellt headset. Coolt, säger
Lena Tempte.
– Igår kväll bjöds även vårdnads-

Nya Ängslyckans förskola i Hjärup ska stå klar våren eller sommaren 2019 med tolv avdelningar och plats för 270 barn. Det blir balkonger att sova middag
på och rutchkana ner från övervåningen.

havare på våra förskolor in av
NCC för att göra samma vandring virtuellt.
Markarbetet startades redan den
7 november då plattgjutningen
inleddes.
– Men vi har varit igång ända
sedan i somras med förberedelser
av bland annat vatten, avlopp och
el. Nu är grundarbetet snart klart
och i början av nästa år börjar vi
sätta väggar och därefter bjälklag
till andra våningen, säger projekt-

ledare Magnus Ek på Kommunfastigheter.
Den nya förskolan byggs efter
högt ställda krav, med inspirerande och utmanande miljöer för
barnen både inne och ute samtidigt som det blir en funktionell
arbetsplats för pedagogerna.
Det blir totalt 3 000 kvm:s yta i
två plan med balkonger där barnen kan sova middag utomhus,
åka rutschkana ner från övervåningen, det blir utomhusscen och

inomhusscen, diverse gemensamhetsutrymmen och ett mottagningskök.
Byggnaden ska certifieras som
miljöbyggnad silver med miljögodkända sunda byggmaterial, låg
energiförbrukning med bland annat solceller på taket, ett inneklimat av hög kvalitet som tar hand
om dagsljuset och skyddar mot
solen, en genomtänkt ljudmiljö
och behovsstyrning av ventilationen.

staffanstorp.se

Öppettider i jul och nyår
Vid jul och nyår håller en del
verksamheter stängt. Nedan
listas kända öppettider.

Fritid Skåningen/Hjärup
20/12 kl. 18-24 Bråhögshallen:
åk 6-18 år
21/12 kl. 13-21 Hjärupslundsskolan: 13-17 åk 4-6, 17-21 åk
6-18 år. Julpyssel/bakning.
21/12 kl. 13-21 Skåningen: kl.
13-17 åk 4-6, kl. 17-21 åk 6-18 år.
Julpyssel/bakning.
22/12 kl. 17-23 Skåningen: åk
6-18 år.
23/12 Stängt.
27/12 kl. 14-22 Skåningen: kl.
14-17 åk 4-6, kl. 17-21 6-18 år.
Filmkväll.
28/12 kl. 12-17 Tipsrunda med
vintertema, från åk 4 och uppåt
(utgår från Skåningen).
29/12 Stängt.
30/12 Nyårsmiddag kl. 17-22
10-18 år (föranmälan krävs).
2/1 kl. 13-21 Skåningen: kl. 1317 åk 4-6, kl. 17-21 åk 6-18 år.
3/1 kl. 15-21 Hjärupslundsskolan. Kom och gör sushi!
3/1 kl. 13-21 Skåningen: kl. 1317 åk 4-6, kl. 17-21 åk 6-18 år
4/1 kl. 10-17 Skridskoutflykt till
Lunds ishall. Samling kl. 10 på
Skåningen & Hjärupslundsskolan, hemkomst cirka 17. Vi bjuder på entrén. Tag med matsäck.

Kostnad 40 kronor.
5/1 kl. 13-23 Skåningen: kl. 1317 åk 4-6, kl. 17-23 åk 6-18 år.
8/1 kl. 13-21 Skåningen: kl. 1317 åk 4-6, kl. 17-21 åk 6-18 år.
9/1 Stängt.
Eventuella ändringar ses på
ungistaffanstorp.se.
Medborgarkontoret
22/12 kl. 8-17
27-29/12 kl. 8-17
2-4/1 kl. 8-17
5/1 kl. 8-14
Dessa dagar håller medborgarkontoret inte lunchstängt.
Trivselpunkten
27/12 kl. 8-15.30
28/12 kl. 8-15:30
29/12 kl. 8-12
1/1 stängt
Bråhögsbadet
21/12* kl. 9-16.30 samt 19-20.30
(endast för vuxna, 18 år)
22/12* kl. 9-19
23/12 kl. 10.30-15.30
27/12* kl. 9-20
28/12* kl. 9-16.30 samt 19-20.30
(endast för vuxna, 18 år)
29/12* kl. 9-19
30/12 kl. 10.30-15.30
2/1* kl. 9-20.30
3/1* kl. 9-20

5

Sammanträden
4/1* kl. 9-16.30 samt 19-20.30
(endast för vuxna, 18 år)
5/1* kl. 9-14
7/1 kl. 10.30-15.30
* Morgonsim 6.30-8

December 2017
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut

Kommunfullmäktige
Familjecentralen Paletten
18 december kl. 16
Öppna förskolan har öppet
Kommunfullmäktige är
vardagar enligt ordinarie tider
mellan jul och nyårshelgern, vissa öppet för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
tider utan pedagog i verksamhesammanträdet direkt eller när
ten.
det passar dig.
27/12 kl. 9-16
28/12 stängt
Kultur- och fritidsnämnden
29/12 kl. 9-14
12 december kl. 18
Barnhälsovården och barnmorsMiljö- & samhällsbyggnadskemottagningen har öppet vardanämnden
gar vid jul- och nyårshelgerna.
12 december kl. 17
27/12 kl. 8-16.30
28/12 kl. 8-16.30
29/12 kl. 8-16.30
2/1* Staffanstorp stängt, Hjärup
kl. 15-19
Staffanstorps och Hjärups
3/1* Staffanstorp stängt, Hjärup
bibliotek
kl. 10-19
4/1* Staffanstorp stängt, Hjärup
23/12* Stängt
kl. 10-19
25/12* Stängt
5/1* Staffanstorp stängt, Hjärup
26/12* Stängt
kl. 10-13
27/12* Staffanstorp stängt,
6/1* Stängt
Hjärup kl. 10-15
* Du som är meröppetlåntagare
28/12* Staffanstorp stängt,
har tillgång till det obemannade
Hjärup kl. 10-15
biblioteksrummet på Hjärups
29/12* Staffanstorp stängt,
bibliotek kl. 6-22 årets alla
Hjärup kl. 10-13
dagar. Kontakta biblioteket för
30/12* Staffanstorp stängt,
mer information: 046-25 15 94.
Hjärup kl. 10-13
1/1* Stängt

Konsthallen stänger tillfälligt
När biblioteket i Staffanstorp
slår igen sina portar den 4
december för flyttning till
rådhuset stängs även konsthallen tillfälligt fram till hösten 2018.

Kulturlyftet fortsätter. Nu har
turen kommit till gamla bibliotekshuset på Blekingevägen.
Fastigheten ska bli Staffanstorps
nya kulturhus. Måndagen den 4
december inleds förberedelserna
inför ombyggnaden.
– Hela huset blir byggarbetsplats
under några månader så vi måste
stänga även konsthallen, säger
projektledaren för kulturlyftet
Hillevi Ventura.
Bibliotekets hörsal och konsthallen ska förbli som de är. Men i
övrigt blir det stora förändringar
i huset.

– Nejdå, inte alls, säger kultursamordnare Isac Nordgren.
Medan konsthallen är stängd
kommer vi att arrangera kulturarrangemang i det nya biblioteket.
Vi kommer även att arbeta med
kultur via våra digitala kanaler
och sociala medier under den här
perioden.
De sociala medier som Kultur
och fritid använder är Facebook
och Instagram. Information om
detta kommer även att läggas ut
på kommunens webbplats.
Föreningar med tillfälliga lokalbehov kommer att hänvisas till
andra lokaler i kommunen medan kulturhuset färdigställs.
Ingen kulturpaus
Ombyggnaden av gamla bibliote- Konsthallen beräknas öppna igen
ket och den tillfälliga stängningen i augusti/september 2018.
av konsthallen betyder dock inte
att kulturverksamheten tar paus.
I det gamla biblioteket ska en
efterlängtad samlingssal för upp
emot 300 personer skapas.
– Den ska gå att dela av så att
den kan användas av både nämnder och fullmäktige och kunna
nyttjas även av föreningar som
vill hyra den, säger Hillevi.
Det ska skapas nio mindre lokaler som musikskolorna får möjlighet att boka upp sig på efter
behov och det ska även finnas
möjlighet för musikskoleaktörerna att hyra kontorsutrymmen.
Ventilation och el ska dras om i
hela huset.

Sophämtning
under jul och
nyår
Under jul och nyår kör vi
extra tömningar vecka 52
och 1. Sophämtning mellan
jul- och nyårshelgerna sker
som vanligt.

Låt kärlet stå vid tomtgränsen,
med handtaget utåt, tills det är
tömt. Hjälp våra miljöarbetare
genom att hålla vägen till sopkärlet skottad och halkfri.
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Kostsektionen arbetar ständigt med förbättringar
omsorg och caféverksamheter.
Minimering av matsvinnet har
högt fokus, liksom att inköpen
säsongsanpassas med fokus på
lokalproducerade livsmedel,
grönsaker, baljväxter, frukt,
spannmål, enbart fisk från hållbara bestånd, en strävan efter
minskad andel kött utan att äventyra näringsinnehållet samt ökat
utbud av vegetariska rätter.
– Vi har fått ta över en väldigt
trevlig och väl genomarbetad
kostpolicy och det känns att
vi har goda förutsättningar att
lyckas väl i vårt uppdrag, säger
Markus och Johan.

– Att servera den godaste
korv stroganoffen någonsin
till skolbarnen är precis lika
roligt som att steka den perfekta biffen till en gäst på en
fin restaurang!

– För oss handlar det alltid om
att sätta matgästen i fokus. Att gå
till skolrestaurangen och äta sin
lunch ska vara en höjdpunkt på
dagen.
– Det viktigaste är att våra gäster
tycker om sin mat. Sedan kan
vi koppla på andra mål, miljö,
minskat svinn, etc. Men om inte
barnen äter maten så spelar det
ingen roll om den är klimatsmart
eller näringsriktig.
Kostchefen Markus Östling och
måltidsutvecklare Johan Cederquist är två nya profiler i kommunen. De är ansvariga för all
mat som serveras inom kommunens skolor.
– Det gäller att ha fokus och inte
slappna av. Vi jobbar övergripande men med samma känsla som
på restaurang. Vi måste ständigt
arbeta med förbättringar. Varje
dag går vi till jobbet med tanken:
Hur blir vi bättre än igår?
– Måltiden är inte bara det som
serveras på tallriken, understryker de båda. Hela matsalsmiljön
är viktig, hur bordet ser ut, hur
blir eleven välkomnad av kökspersonalen, hur ser buffén ut?
– Mat berör. Det är väldigt roligt
med offentlig matlagning eftersom det berör så många. Gemene man är alltmer medveten och
ställer höga krav.
Det är bara några veckor sedan
Markus Östling efterträdde
legendariska kostchefen Kerstin

– Det viktigaste är att våra gäster barnen tycker om skolmaten. Om inte barnen äter maten spelar det
ingen roll om den är klimatsmart eller näringsriktig, säger kostchef Markus och måltidsutvecklare Johan.

Storck som gick i pension efter
många år i kommunen. Johan
Cederquist efterträdde kostutvecklare Magnus Malm som gått
vidare till ett företag i samma
sektor.
De båda har gedigen erfarenhet bakom sig. Båda är kockar i
grunden. Markus har senast varit
kostchef i Bjuvs kommun, är
utbildad livsmedelstekniker vid
Lunds universitet och har varit
kock i tio år.
Johan är utbildad arbetsledare i
storkök vid gastronomiprogrammet på yrkeshögskolan, har varit
förstekock i fem år på en högstadieskola i Svedala och dessförinnan kökschef på Illum i Köpenhamn.
– I grund och botten är mitt

övergripande uppdrag att se till
så att våra barn och elever får en
näringsrik, säker och framför allt
välsmakande skollunch varje dag.
Det är A och O, säger Markus.
– Rent konkret ansvarar jag för
att våra elva kök fungerar, jag är
personalansvarig för all kökspersonal inklusive det stora til�lagningsköket på Hagalidskolan
som skickar ut mat till alla övriga
kommunala skolor.
I vintras antog fullmäktige en
ny kostpolicy som fastställde att
skolmaten är en integrerad del i
kommunens pedagogiska verksamhet med mål, syfte, riktlinjer,
uppföljning, ansvar och hållbar
utveckling för måltider inom
barnomsorg, skola, fritidshem,
öppen fritidsverksamhet, vård,

3 500 portioner per dag
Varje dag serveras 3 500
portioner mat i skolorna i
Staffanstorps kommun. Totalt arbetar 28
personer i köken ute i de elva skolorna.
Huvudparten av skolmaten tillagas på
varje skola samma morgon som maten
serveras. Vissa komponenter i måltiden
tillagas centralt vid ett tillagningskök på
Hagalidskolan och levereras kylda till de
elva mottagningsköken där personalen
kokar pasta, potatis, gör sina salladsbufféer och smakar upp maten. Serveras det
till exempel ugnsstekt falukorv, köttbullar
eller panerad fisk så steks detta på varje
skola.
– Vår duktiga personal är stolta över den
mat de står för varje dag. Namnet mottagningskök är litet missvisande.
Skollunchen ska stå för 30 procent av
varje elevs dagliga näringsintag. Två rätter erbjuds, ett huvudalternativ och ett
lakto-ovo vegetariskt alternativ. Ovovegetarianer äter ägg men inte mejeriprodukter och lakto-vegetarianer äter
mejeriprodukter men inte ägg. Specialkost utgör tio procent av all mat som
serveras.
– Oavsett på vilken skolrestaurang
du äter din skollunch så ska den hålla
samma höga kvalitet, understryker
Markus och Johan.

Digital anslagstavla från årsskiftet
kommuner ha en officiell anslagstavla på sin webbplats. Det
är den nya kommunallagen som
innehåller denna förändring.
Den nya lagförändringen innebär att kommunerna inte längre
är skyldiga att annonsera sina
fullmäktigemöten i pressen, utan
Den digitala anslagstavlan ersätde kan istället publicera sina kalter den fysiska motsvarigheten
lelser på den egna digitala plattsom idag finns till vänster i rådformen.
husets entré.
– Vår digitala anslagstavla komFrån årsskiftet måste alla Sveriges mer att finnas lättillgänglig på
Från och med första januari
hittar kommunens medborgare alla viktiga kommunala
kallelser och kungörelser på
en ny digital anslagstavla
på Staffanstorps kommuns
webbplats.

kommunens webbsida. Här kan
vi hämta och läsa alla viktiga
kommunala handlingar som berör oss, som kallelser till fullmäktigesammanträden, anslagsbevis
från justerade protokoll, detaljplaner och inbjudan till samråd,
berättar Vesna Casitovski på
Staffanstorps kommuns kansli.
Den nya anslagstavlan får även
en direkt betydelse rent rättsligt.
Tidpunkten då det justerade protokollet anslås offentligt digitalt

blir i fortsättningen utgångspunkt för beräkning av tiden för
överklagande för fullmäktiges
och nämndernas beslut.
Illustration: Alva Esping
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Bertil lär ungdomarna spela biljard
framgångsrika. För tillfället ligger
Lag Staffanstorp etta och även
Bertils lag, Lag Medelpunkten,
ligger mycket högt upp i tabellen.
Vid vissa bortamatcher i serien
används mindre biljardbord och
En gång i veckan lär 81-årige
därför tränar sedan en tid en
Bertil Görtz ut biljard på fritidsgrupp seniorer i Staffanstorp
gården Skåningen i Staffanstorp.
på Skåningens litet mindre bord
– Jag kommer hit kl. 14 varje
varje måndag kl. 9-13. Initiativet
torsdag och stannar till ungefär
kommer från Trivselpunktens
kl. 16 och då lär jag gärna ut det
samordnare.
jag kan till alla ungdomar som
– Vi ville ha ett bord till på
vill lära sig, erbjuder han.
Pilegården där vi brukar träna,
Den här dagen anmälde sig de
men då ordnade samordnarna
fyra tio-åringarna Kelvin, Nils,
istället så att vi kunde komma
Jacob och Tyler spontant när
hit till Skåningen och träna på
Varje torsdag kl. 14-16 lär 81-årige Bertil Görtz ungdomarna på fritidsgården Skåningen att spela
Bertil frågade runt.
detta bordet och det fungerar ju
biljard. Här med de fyra tioåriga entusiasterna Kelvin, Nils, Jacob och Tyler.
Vi frågar dem om de tycker det
jättebra.
är kul med biljard?
Det ena ledde till det andra och
– Så, inte för hårt, du ska föra
kanske kan detta betyda något
– Jaaaa, utbrister alla fyra.
kontakten med fritidsgården
kön absolut rakt fram… Bra!
för återväxten för biljardspelet i
Bertil brinner för sporten och
ledde snabbt vidare till att senioHan har hållit på med olika
Staffanstorp.
tycker det är jätteroligt att föra
ren Bertil erbjöd sig att ta sig an
former av sport i hela sitt liv,
sina kunskaper vidare till nya
ungdomar som vill lära sig spela
bordtennis, brottning, bowling,
Två framgångsrika lag
generationer. Han förklarar pefotboll.
Staffanstorps seniorer har två bil- biljard.
dagogiskt för en ungdom med en – De måste inte bli elitspelare,
jardlag som spelar i en sydskånsk – Så bara kom hit, välkomna,
boll i taget:
säger han glatt.
skrattar han, men vem vet,
serie med totalt 17 lag. De är
– Nu ska du ta nr 10 och
träffa både boll och sarg
samtidigt. Jättebra! Men slå
inte fullt så hårt, man tjänar
på att spela litet lösare…

Årets trygghetsambassadörer utsedda
Idag finns ett stort antal nätverk
av samverkansgrupper inom
kommunen som genom mapparna kan motta nyhetsbrev,
med tips, råd, upplysningar och
varningar som skickas ut av
De båda sammanslutningarna
kommunen.
Grannsamverkan i Skånebyn i
Årets trygghetsambassadörer
Hjärup och LRF:s tre lokalavdel- är aktivt anslutna till de digitala
ningar blir årets trygghetsambas- samverkansapparna.
sadörer i Staffanstorps kommun. – Trygghet, engagemang och
– De blir utomordentliga varumod är Staffanstorps fysiska
märkesbärare i vår fortsatta utkärnvärden och bygger till stor
veckling av Staffanstorp som en
del på att medborgarna känner
säker och trygg kommun, säger
anknytning och tar ansvar för sin
kommunens ansvarige för den
närmiljö, grundförutsättningen
strategiska trygghets- och säker- för att Staffanstorp är en plats
hetsplaneringen Patrik Runesson. där människor tryggt kan leva,
Staffanstorps kommun har sedan bo och arbeta, säger Patrik Runågra år utvecklat ett säkerhetsnesson.
samarbete med företaget Grann- Att vara trygghetsambassadör i
kompaniet AB som utvecklat
Staffanstorps kommun är en heapplikationer Coyards för trygg
derstitel som mottagaren behåller
grannsamverkan och Coprofs för för alltid. Årets utnämningar sker
företagarsamverkan.
vid kommunfullmäktiges samApparna ger möjlighet till snabb manträde 18 december.
enkel kommunikation inom det
lokala nätverket, ”till rätt person
eller verksamhet vid rätt tidpunkt” och är ett sätt att hålla
gemensam koll och kontakt inom
ett bostads- och företagsområde.
Grannsamverkan i Skånebyn
och tre lokalavdelningar inom
LRF är årets trygghetsambassadörer i Staffanstorps kommun.

– Med appen Coyards kan du larma om brott pågår, men också om du blivit rädd, om det brinner eller
liknande. Du är aldrig ensam, säger Kaj Sjöstedt och Bo Dilton i Grannsamverkansgruppen i Skånebyn
som i år utsett till Trygghetsambassadör i Staffanstorps kommun.

På bilden ser vi från vänster trygghetsmambassadörerna Fredrik Jörgensen, ordförande i LRF Staffanstorps sydvästra, Anders Månsson, ordförande i LRF Uppåkra-Knästorp, Håkan Olsson, ordförande
samt Mats Olsson, initiativtagare och sekreterare i LRF Kyrkheddinge-Esarp-Bjällerup.
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Evenemang
Kalendern
December 2017-januari 2018
Ekonomiska klubben: aktiekafé

Torsdag 7 december kl. 15-16.30
Uppkoppling mot Hitta kursvinnare, DI:s
och SHB:s webbsidor
Kaffeservering med bröd mot självkostnad.
Trivselpunkten, Pilegården.
Arr: S Cederpil, Aktiespararna

Vinterkonsert

Torsdag 7 december kl. 19-20.30
Vinterkonsert med musikskolans stråkorkestrar och folkmusik.
Konsthallen.
Arr: Staffanstorps musikskola.

Julverkstad: Jultomte
Lördag 9 december kl. 10-13
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Välgörenhetskonsert för
Musikhjälpen

Lördag 9 december kl. 16-17.30
Gospelkören Wings of Joy sjunger till stöd
för Musikhjälpens insamling Barn är inte till
salu.
Nevishögs kyrka
Arr: S:t Staffans församling.

Julmarknad i Jakriborg

Lördag 9 och söndag 10 december
kl. 11-17
För trettonde året i rad är det åter dags
för den traditionella och stämningsfulla
julmarknaden i Jakriborg.
Jakriborg, Hjärup.

Arr: Jakri AB med stöd av Staffanstorps kommun.

Adventskafé i Flackarps mölla

Söndag 10 december kl. 13-16
Hembakta kakor, nybryggt kaffe och härlig
julstämning
Flackarps mölla.
Arr: Flackarps Mölleförening.

Luciagudstjänst med små och
stora

Söndag 10 december kl. 18
Kolibrikören och Sånglärkorna sjunger.
Präst: Anja Moqvist.
Kyrkheddinge kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Spaghettigudstjänst

Tisdag 12 december kl. 17
Kort och barnvänlig gudstjänst och därefter gemensam kvällsmat i församlingsgården. Präst: Anja Moqvist.
Brågarps kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Senior i Hjärup: Julavslutning

Tisdag 12 december kl. 14
Bykrogen Klöverlyckan, Hjärup.
Arr.: Trivselpunkten i Staffanstorp.

Klarinett- och saxofonkonsert
Fredag 15 december kl. 18
Avslutning för alla klarinett- och saxofonelever.
Musikskolan, Skolgatan 7.
Arr.: Staffanstorps musikskola.

Julverkstad: Julgransdekorationer
Lördag 16 december kl. 10-13
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Julmarknad i Jakriborg

Lördag 16 och söndag 17 december
kl. 11-17
För trettonde året i rad är det åter dags
för den traditionella och stämningsfulla
julmarknaden i Jakriborg.
Jakriborg, Hjärup.
Arr: Jakri AB med stöd av Staffanstorps kommun.

Staffanstorps musikkår underhåller

Söndag 17 december kl. 16
Trivselpunkten, Pilegården.
Arr.: Trivselpunkten i Staffanstorp.

Gospel i adventstid
Söndag 17 december kl. 18
Gospelkören Wings of Joy.
Esarps kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Musik: Eva och Dan
Måndag 18 december kl. 14
Eva och Dan bjuder på underhållning .
Trivselpunkten, Pilegården.
Arr.: Trivselpunkten i Staffanstorp.

Julkonsert

Måndag 18 december kl. 19
Julkonsert med sång- och pianoelever.
Nevishögs kyrka.
Arr.: Staffanstorps musikskola.

Julboken för barn
Torsdag 21 december
Läs och skriv om två böcker under jullovet
så får du en bok i gåva av biblioteket.
Trevlig julläsning! Sträcker sig fram till 10
januari.
Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Levande julkrubba
24 december kl. 11
Alla som vill kan vara med! Övning 6, 17
och 21 dec. Anmälan till anja.moqvist@
svenskakyrkan.se.
Nevishögs kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Julbön

24 december
Kl. 13 Nevishögs kyrka, kl. 14 Esarps
kyrka, kl. 16, Brågarps kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Julnattsmässa
24 december kl. 23.45
Kyrkheddinge kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Julotta
25 december, juldagen
Kl. 6 i Brågarps kyrka, kl. 7.30 i Nevishögs
kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Gudstjänst: julens önskepsalmer
31 december kl. 11
Brågarps kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Ljusmässa
Lördag 6 januari kl. 18
Brågarps kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Trygghetsvandring

Måndag 8 januari kl. 17.30
Vi bjuder på fika efteråt.
Trivselpunkten, Pilegården.
Arr.: Trivselpunkten i Staffanstorp.

Dragspel och sång
Onsdag 10 januari kl. 14
Gunnel och Gert Nordstrand.
Trivselpunkten, Pilegården.
Arr.: Trivselpunkten i Staffanstorp.

Nu är det gott att leva
Söndag 14 januari kl. 15
Visor, dikter och berättelser av och om
Olle Adolphson med Åsa Johansson och
Johan Ludvig Rask. (Mottagare av Olle
Adolphsonstipendiet 2016.)
S:t Staffans Församlingsgård.
Arr.: Staffanstorps Teaterförening.

Ekonomiska klubben: aktiekafé
Torsdag 18 januari kl. 15
Uppkoppling mot Hitta kursvinnare, DI:s
och SHB:s webbsidor. Kaffeservering med
bröd mot självkostnad.
Trivselpunkten, Staffanstorp.
Arr.: Leif Artberger, Aktiespararna.

Släktforskningens dag
Lördag 20 januari kl. 10
Tema: Arkiv. Problemknäckarna finns på
plats för att hjälpa dig att komma igång med
släktforskningen, eller om du ”kört fast”.
Staffanstorps bibliotek.
Arr.: Hjärups byalag.

Våffelcafé
Tisdag 23 januari kl. 13.30
Våffelcafé, kaffe och våfflor à 15 kronor.
Trivselpunkten, Pilegården.
Arr.: Trivselpunkten i Staffanstorp.

Ekonomiska klubben: aktiekafé
Torsdag 1 februari kl. 15
Uppkoppling mot Hitta kursvinnare, DI:s
och SHB:s webbsidor. Kaffeservering med
bröd mot självkostnad.
Trivselpunkten, Staffanstorp.
Arr.: S Cederpil, Aktiespararna.

Författarkväll: Åsa Moberg

Torsdag 1 februari kl. 19.15
Författarkväll med Åsa Moberg i samtal
med Jenny Maria Nilsson på Hjärups
bibliotek. Biljettsläpp 18/1. Entré: 35
gratisbiljetter till medlemshushåll i Hjärups
byalag (max två per hushåll) övriga 70 kr.
Gratisbiljetter hämtas senast 25/1.
Arr.: Hjärups Byalag och Hjärups bibliotek .

Trygghetsvandring
Måndag 5 februari kl. 17.30
Vi bjuder på fika efteråt.
Trivselpunkten, Staffanstorp.
Arr.: Trivselpunkten i Staffanstorp.

Våffelcafé
Tisdag 6 februari kl. 13.30
Våffelcafé, kaffe och våfflor à 15 kronor.
Trivselpunkten, Staffanstorp.
Arr.: Trivselpunkten i Staffanstorp.

Malmö mässingssextett
Onsdag 7 februari kl. 14
Blandad brunnsmusik med Malmö mäs�singssextett.
Trivselpunkten, Pilegården.
Arr.: Trivselpunkten i Staffanstorp.

Fasteval
Söndag 11 februari kl. 11-14
Massor av olika barnaktiviteter till förmån
för fasteinsamlingen till människor som
drabbats av katastrofer och konflikter.
Bland annat gudstjänst för små och stora kl
11 och Lilla vilda teatern kl. 12.30.
S:t Staffans församlingsgård.
Arr: S:t Staffans församling.

Mitt liv med antikviteter
Måndag 12 februari kl. 19
Antikhandlare Eva Linse Lund kommer till
Hjärupslundsskolan för att visa och berätta
om antikviteter. Värdering av medhavda
föremål har även utlovats. Entré: gratis för
medlemshushåll, övriga 50kr.
Arr.: Hjärups Byalag.

Ekonomiska klubben: aktiekafé
Torsdag 15 februari kl. 15
Uppkoppling mot Hitta kursvinnare, DI:s
och SHB:s webbsidor. Kaffeservering med
bröd mot självkostnad.
Trivselpunkten, Staffanstorp.
Arr.: S Cederpil, Aktiespararna.

Släktforskarforum
Torsdag 15 februari kl. 18-20
Problemknäckarna finns på plats för att
hjälpa dig att komma igång med släktforskningen, eller om du ”kört fast”.
Biblioteket i Hjärup.
Arr.: Hjärups byalag och Hjärups bibliotek.

Barnprogram
Babyträff: Sång för barn med
trubaduren Helene Skogspil

Torsdag 8 februari kl. 9.30
Fri entré. Alla åldrar.
Plats: Hjärups bibliotek.
Arr. Hjärups bibliotek.

Hunden Rund och känslostormen
med Karin Holmström (2-4 år)

Onsdag 14 februari kl. 14.30 och 15.30
Hur känns det i kroppen när man är en
ledsen liten mask? Eller en glad hund?
Vi sjunger tillsammans och känner efter.
Tillsammans har vi det bra! Biljetter bokas
från och med 1 februari på Hjärups bibliotek.
Plats: Hjärups bibliotek.
Arr. Hjärups bibliotek.

