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Bekräftelse varje dag

Möt Johanna, en av dem inom kommunen
som utnämnts till ”särskilt skicklig förskollärare”
6

Trygghet i offentliga lokaler
Nya regler gör det möjligt att porta personer
2
som uppträder störande eller hotfullt

Ny chef på vårdcentralen i Staffanstorp
Flera nya läkare och sjuksköterskor har
7
rekryterats

Foto: Johanna Liwenborg

Full fart på byggandet i kommunen
Sockerstan är nu på gång och det planeras
4
tusen bostäder i Västerstad

Foto: Lisbeth Svensson
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Nya regler för trygghet i offentliga lokaler
Christian
Sonesson
Kommunstyrelsens
ordförande

Inte bara antalet invånare växer
snabbt i kommunen, det gör
även antalet arbetstillfällen.
Bilden av Staffanstorp som en
plats enbart för boende, med
jobbpendling till någon av
grannkommunerna, stämmer
inte längre. Staffanstorp tillhör
de bästa tio procenten av Sveriges kommuner sett till sysselsättningstillväxt de senaste 20
åren. Antalet personer som
pendlar till Staffanstorp ökade
med 77 procent mellan åren
2000 och 2015. En vanlig dag
kommer i genomsnitt nära
4 000 personer hit för att arbeta. Under samma tidsperiod
ökade utpendlingen med 15
procent.
Denna trend kommer att
förstärkas. Vi har under det
senaste året lyckats få hit flera
stora företagsetableringar,
vilket innebär många nya jobb.
BMW:s logistikanläggning,
som kommer att serva hela
Norden och Baltikum, och
Bergendahls (Citygross) e-handelssatsning med Staffanstorp
som nav, är de två största.
Hela tiden kommer nya förfrågningar från företag som behöver mark att bygga på. Det
handlar om företag som börjar
bli trångbodda, men också
företag utifrån. Vår ambition
är att ge en god service och
försöka finna lösningar snabbast möjligt.
Arbete och självförsörjning
är grunden för ett fungerande
välfärdssamhälle, men också
för individens självkänsla och
framtidstro. Därför är det
glädjande att arbetslösheten i
kommunen sjunkit ytterligare
och är nere på 2,2 procent.

Foto: Rickard Malmborg

Efter ett antal uppmärksammade
och tråkiga händelser i höstas
har Staffanstorps kommun intensifierat det allmänna trygghetsarbetet, samtidigt som de öppna
verksamheterna fått tillstånd att
porta personer som uppträder
störande eller hotfullt i offentliga
lokaler.
– Det är viktigt att allmänheten
och vår personal känner större
trygghet i de öppna verksamheterna som exempelvis bibliotek,
fritidsgårdar, bad och idrottshallar, säger chefen för medborgarservice Gunilla Lewerentz
och trygghetssamordnare Patrik
Runesson.
– Men vi har även en viktig
arbetsmiljölag att rätta oss efter.
De aktuella händelserna har tyvärr blivit ett arbetsmiljöproblem
och personalen är idag lättad
över att ha fått den här nya möjligheten som vi verkligen hoppas
att vi bara ska behöva tillämpa i
sällsynta undantagsfall.
Det är den ansvarige arbetsledaren på plats som idag har mandat att avgöra vad som gäller
för en avvisad person: antingen
får den portade återvända endast i vårdnadshavares närvaro
eller inte alls återvända under
en tidsbestämd period.
Även tidigare har verksamheterna kunnat avvisa störande
personer, men de har då kunnat
återvända nästan genast om de
bara angett ett skäl, som att de
vill bada, låna en bok, hämta en
blankett, emed mera
Omfattande trygghetsarbete
– Men vi gör betydligt mer än
detta för att öka tryggheten.
Staffanstorp är en dokumenterat trygg kommun där alla
kommunala verksamheter är
involverade i ett omfattande
strategiskt trygghetsarbete.

– Den upplevda tryggheten är
dock inte alltid densamma som
den faktiska mätbara tryggheten.
– Det är viktigt att vi kommunicerar ut allt vi gör till våra medborgare. Sedan en tid berättar
därför en förvaltning per vecka
på staffanstorp.se vad de gör för
att öka tryggheten i inom kommunen.
Först ut var medborgarserviceförvaltningen och kultur &
fritid som i början av februari
informerade på webben om alla
sina trygghetsinsatser för barn
och unga.
Veckan därpå var det socialförvaltningens tur att berätta om
det viktiga arbetet med bland
annat Trygghetsdagarna som
arrangeras tillsammans med
fältgruppen, räddningstjänsten,
polisen, kultur & fritid och utbildningsförvaltningen och som
riktar sig till alla elever i årskurs
sju.
Samverkar med familjerna
– Vi jobbar hela tiden målmedvetet för att skapa större trygghet för alla våra medborgare,
säger Gunilla och Patrik.
– Även de ungdomar som varit
inblandade i de aktuella händelserna i höstas måste hjälpas och
stöttas, de är också medborgare
och behöver hjälp, stöd och

uppmuntran. Socialtjänsten gör
ett enormt stort jobb, inte minst
tillsammans med ungdomarnas
familjer. Vi har en tät dialog
med alla inblandade instanser
och arbetar parallellt på en rad
olika nivåer för att skapa en
gynnsam utveckling för dessa
barn och ungdomar. Det ena
systemet måste hänga ihop med
det andra.
– Det är viktigt att vi ser och
försöker tillgodose allas behov.
Alla barn, ungdomar och föräldrar som har det tufft är välkomna att kontakta oss, vi gör
allt för att hjälpa.
Princip angående tillträde
till Staffanstorps kommuns
offentliga lokaler
”Om en person vistas i någon
av kommunens offentliga lokaler och där agerar på ett sätt
som leder till avvisning ska
denna person kunna förbjudas rätt till tillträde under viss
rimlig tid. Alternativt ska det
kunna fastställas vissa villkor
för personens tillträdesrätt, som
till exempel att en underårig ska
ha vårdnadshavare närvarande.
Det ska då vara ansvarig chef
för aktuell verksamhet som avgör under vilken tid som tillträdesförbud ska gälla, alternativt
vilka villkor som ska gälla.”
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Byggstart för kulturlyftet!
Nu är det stora kulturlyftet i
Staffanstorp igång. I mitten av
mars inleddes den första fasen i
den omfattande ombyggnad som
innebär att biblioteket i Staffanstorp flyttar in på första och andra
våningen i rådhuset.
Första anhalt för byggnadsarbetarna är plan 3 i rådhuset som
utrymts tidigare under vintern.
Här satt tidigare kultur och
fritid, kommunkansliet, utbildningskontoret, ekonomiavdelningen samt vård och omsorg.
Efter ombyggnaden ska socialförvaltningen med vård och omsorg samt individ och familjeomsorg flytta in här i fräscha
lokaler med bättre luft, ljuddämpning och med anpassade
möbler.
– Vi räknar med att plan 3 ska
vara klart i mitten av maj, säger
projektledare Hillevi Ventura.
Nästa steg är uppfräschning av
plan 4 och 5. Här sker bara
mindre förändringar, bland
annat ljuddämpande åtgärder.
Politiken och stadsbyggnadskontoret stannar på plan 4 och
tjänstemännen i kommunledningen sitter troligen kvar på
femte våningen.
Därefter inleds ombyggnaden
av den del av plan 2 där utbildningskontoret, kansliet, kultur
och fritid, ekonomikontor samt
bibliotekets personal ska ha sina
framtida arbetsplatser.
– När plan 2 är klart kommer
turen till plan 6, alltså nuva-

Illustrationer: Lammhults Biblioteksdesign A/S, Camilla Larsen

Visionsteckning av rådhusets första och andra våning i genomskärning med
bibliotek och café för allmänheten. En hiss byggs mellan våningarna och den
breda trappan ska kunna användas som sittplatser vid föreläsningar.

rande Uppåkrasalen överst i
rådhuset, som ska bli ny personalmatsal.
Sittplatser i trappan
Allra sist färdigställs de delar av
plan 1 och 2 i rådhuset som ska
inrymma Staffanstorps bibliotek,
samt nuvarande personalmatsal,
där det ska skapas ett café för allmänheten som enligt planering ska
arrenderas ut till en extern aktör.

En ny hiss ska installeras och
nya trappor ska byggas, vilka
utformas så att de även kan
användas som sittplatser vid
föreläsningar.
Medborgarkontoret blir sannolikt ett kontaktcenter i sin
nya form och kommer att ligga
på ungefär samma plats som
idag, innanför entrén.
Det ska även skapas en besöksmodul där besökarna regist-

rerar sig vid en datorterminal,
dels för att avlasta medborgarkontoret/kontaktcentret men
också som en säkerhetsåtgärd.
I framtiden vet man exakt vem
och hur många som finns i rådhuset.
Hela arbetet beräknas vara klart
i november-december om tidsplanen hålls. Entreprenör för
ombyggnaden av rådhuset är
NCC.
Beröm till personalen
– Stora grupper personal har
sedan december flyttat runt i
huset för att ge plats för ombyggnaden. Jag måste berömma
mina arbetskamrater som över
lag är positiva till ombyggnaden
som kommer att ge en förbättrad arbetsmiljö med bättre luft,
bättre ljuddämpning och även
nya och bättre arbetsredskap.
Många tycker verkligen att det
ska bli spännande, säger Hillevi
Ventura.
När allt är klart i rådhuset är det
dags för nästa fas i kulturlyftet
– ombyggnad av huset på Blekingevägen där biblioteket och
konsthallen är inrymda.
Konsthallen ska bevaras precis
som idag. I övriga delar av
huset ska det skapas auditorium
för cirka 300 personer, förråd,
kapprum samt ett antal lokaler
för de musikskolor som är verksamma i kommunen.

Nya Trivselpunkten invigd
Den 1 mars invigdes Trivselpunkten i Staffanstorp. Det är gamla
Medelpunkten som bytt namn
sedan två träffpunkter blivit ett
i och med att verksamheten slagits samman med Citypunkten.
Det nya namnet kom till genom
förslag från besökarna och därefter genom en omröstning.
– Vi fick in 39 förslag av mycket
skiftande karaktär, som till
exempel Umgåsen, Citygården
och Staffansgården. En del ville
även behålla det gamla namnet,
berättar samordnarna Katarina
Sandberg och Karsten Andersen.

En jury valde ut sju av förslagen
och därefter fick besökarna rösta.
Totalt röstade 63 personer och
valet föll alltså på Trivselpunkten.
Den 1 mars var invigning av det
nya namnet som presenterades
under festliga former av Inger
Hossmark. Det serverades kaffe,
tårta och musikunderhållning.
En vinnare drogs bland de röstande och det blev Herbert
Jacobs, en av många besökare på
det som nu heter Trivselpunkten i
Staffanstorp, som fick en presentcheck och tulpaner som pris.

Foto: Taina Ahola

Under festliga former invigdes den första mars Trivselpunkten som är det nya
namnet på sammanslagna Medelpunkten och Citypunkten. Besökaren Herbert
Jacobs hade varit med och röstat om namnet och drogs som vinnare. Han får
här ta emot presentcheck och blommor.
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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 3
april 2017, kl. 18.
Vid sammanträdet kommer
bland annat ändring i musikchecksystemet samt motioner
att behandlas.
Fullständig dagordning 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.
Yvonne Nilsson (C)
Ordförande

Kulturpris 2017
Staffanstorps kommuns
kulturpris kan delas ut till
person, förening eller organisation som gjort särskilda
insatser på kulturområdet.
Alla invånare i Staffanstorps
kommun kan lämna förslag
på pristagare.
Kulturstipendium 2017
Staffanstorps kommuns
kulturstipendium utdelas för
att möjliggöra utbildning och
fortbildning inom konstnärliga områden. Stipendium
utdelas till person som under
utdelningsåret fyller högst 26
år och som är folkbokförd i
Staffanstorps kommun. Undantag från detta kan medges
om man av utvecklingsskäl
har behov av att vara folkbokförd på annan ort.
Blanketter och utdelning
Blanketter till såväl kulturpris som kulturstipendium
finns på staffanstorp.se, under
Fritid och upplevelser. Priset,
som kan delas mellan två stipendiater, delas ut i samband
med Kulturfesten.
Förslagsinlämning
Förslag till kulturpristagare/
kulturstipendiat ska inlämnas
senast 31 mars till:
Staffanstorps kommun
Kultur- och fritidsnämnden
245 80 Staffanstorp

Staffanstorps kommun växer allt mer
Befolkningsmässigt växer kommunen så det knakar och det är
full fart på byggandet.
Just nu är nya attraktiva Vikhem det område om lockar flest
nya invånare till Staffanstorp
och snart är Sockerstan på
gång.
I Hjärup pågår sedan länge en
stor utbyggnad samtidigt som
ytterligare ett 1 000-tal nya
bostäder planeras väster om
järnvägen.
– Intresset från exploatörerna
är jättestort så det måste finnas
en stor efterfrågan på boende i
vår kommun, konstaterar planoch exploateringschef Karolina
Gnosspelius. Varje vecka hör
nya byggföretag av sig som vi
sätter upp på intresselistan. Hittills har vi tretton olika exploatörer bara på de båda Vikhemsetapperna III och IV.
Bostäder för alla
På Vikhem pågår inflyttning
vecka för vecka. Området är
uppdelat i fem etapper med
blandad bebyggelse av villor,
radhus och lägenheter för alla
kategorier boende; barnfamiljer,
par, ensamstående och äldre.
Den andra fasen av etapp III
samt etapp IV inleds nästa år.
– De båda områdena byggs ut
tillsammans. Under våren i år
börjar vi anlägga allmän plats
med vägar, park och VA och
husen börjar byggas 2018.
Fastighetsbolaget Hemsö är i
startgroparna för att redan i år
börja bygga ett vårdboende i
området.

I år inleds sannolikt även planering för etapp V.
– Vi har ännu inte fått något
uppdrag av politiken men vi planerar att börja skissa på området under 2017, säger Karolina.
Förra året såldes även åtta fribyggartomter, i år säljs sex och
nästa år planeras för en försäljning av ytterligare tio.
Sockerstan på gång!
Sockerstan är efter flera års förberedelser nu på gång på allvar.
– Den första detaljplanen är
ute på samråd och omfattar
vårdboende med 72 vårdplatser
samt ett 40-tal bostäder i anslutning till Sockerbruksparken.
Vårdboendet börjar byggas i år
av Odalen Fastigheter AB och
ska vara klart 2018. De övriga
delarna har ännu inte markanvisats.
Detaljplanerna för Roos Park
har vunnit laga kraft. Tanken
är att här ska bli ett vårdboende med 63 platser samt ett
trygghetsboende med ett 70-tal
platser. Byggstart är planerad
till 2017.
I Nordanå har en privat utbyggnad inletts för ett 50-tal grupphus och villor i två etapper av
den enskilde exploatören Trivselhus AB.
Många nya hjärupsbor
I Hjärup centrum färdigställdes
Bonums seniorboende redan
förra året med 47 lägenheter.
– Inom Åkerslundshusen har
exploatören sålt marken vidare
till enskilda privatpersoner som
bygger valfri villa från Götene-

hus, samt till en annan exploatör som uppför bostadsrättsradhus. Av ett 20-tal villatomter
är bara två eller tre osålda idag
och av bostadsrätterna såldes
de 23 i första etappen slut inom
två veckor, säger exploateringsingenjör Fredrika Klevborn.
På Tågvägen och Äppelhagen
byggs det också nytt och på
Tågvägen pågår redan inflyttning.
Första etappen i Åretruntbyn i
nordöstra Hjärup är fullt utbyggd och inflyttad. JM färdigställer nu sin första etapp inom
den andra detaljplanen och har
börjat sälja sin andra med 150
nya bostäder totalt.
– De första 46 är redan sålda
och påbörjade, säger Fredrika
Klevborn.
I samma omgivning förbereds
för ett ett nytt handelsområde i
trekanten mellan Väståkravägen
och Lundavägen.
Mer än 1 000 nya bostäder
I Västerstad väster om järnvägen
planerar Skanska ett 1 000-tal
nya bostäder under den kommande femårsperioden. Detaljplanen antas tidigast i början
av 2018. Fyrspårsutbyggnaden
avgör när det sedan kan börja
byggas.
Arbetet kommer att ske i minst
fyra olika etapper och detaljplaner. I den första detaljplanen
samt skelettplanen ingår 105
småhus och 220 lägenheter samt
planer för förskola och skola
samt vårdboende.

Vi blir fler och fler
En ovanligt stark befolkningsökning skedde under 2016, både
totalt under året men särskilt
markant i december.
Den totala befolkningsökningen
förra året var 481 personer,
vilket motsvarar 2,1 procent.
Bara i december ökade folkmängden med hela 81 personer,
vilket gjorde att året avslutades
på den jämna siffran 23 600
invånare.
Det som kallas inrikes flyttningsöverskott (inflyttning från
andra svenska kommuner),

visade att det ökande bostadsbyggandet runt om i kommunen
fått ett rejält genomslag. Den
största inflyttningen skedde
under perioden juni-september
samt i december.
Antalet barn som under året
fortfarande är under ett år ökar
och är i dag nästan i nivå med
genomsnittet för de senaste tio
åren (cirka 300).
Antalet barn i förskoleåldern
är något färre än vid årsskiftet
2015, vilket beror på att de
barn som fyllde sex år under
2016 är en väldigt stor årskull

och att kullarna därefter är avsevärt mindre.
Antalet barn i låg skolålder
påverkar behovet av skolplatser
och när den områdesindelade
statistiken kommer i mitten
av mars ska en bedömning av
lokalbehoven göras.
Även avseende åldersgruppen
80+ ökar befolkningen kraftigt.
Åldersklasserna 65-79 år är förhållandevis stora och i ett tioårsperspektiv räknar man med
att antalet medborgare över 80
år nästan kommer att fördubblas i Staffanstorps kommun.

staffanstorp.se

Hjärups byalag gör skillnad

Sammanträden

– Det händer mer än man tror i
Hjärup, säger ordförande Sofia
Güll och styrelseledamoten Ingegerd Höglund i Hjärups byalag.
I fjor firade de femtonårsjubileum och i år utökar de med
nya arbetsgrupper och satsar på
fler ungdomar.
Hjärups byalag lever ett aktivt
liv med en verksamhet som verkligen gör skillnad för Hjärupsborna.
På första halvårets program står
15 aktiviteter av olika slag inklusive årsmötet onsdagen den
26 april. Det kan handla om
Hjärups parker och grönområden, trender inom art noveau/
deco, dockteater, författarbesök
eller midsommarfirande.
– På årsmötet hoppas vi att
många kommer. Då bildar vi
nya arbetsgrupper och vi behöver nya frivilliga, bland annat till gruppen Grönytor och
parkutveckling samt till Ungdomsgruppen. Det finns mycket
barn och ungdomar i Hjärup
som behöver mer aktiviteter och
utökad delaktighet i samhället.
Mötesplatser och kultur
Hjärups byalag bildades 2001
på initiativ av Hjärupsbor vid
en konferens om Hjärups framtid i samband med det kommu-
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Mars-april 2017
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut
Kommunfullmäktige
3/4 kl. 18
Kommunfullmäktige är
öppet för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.
Kommunstyrelsen
10 april, kl. 18
nala projektet Forum Hjärup.
Sedan dess har byalaget haft
stor betydelse både för den kulturella verksamheten på orten
och för politiska beslut som
berört Hjärup och där det opolitiska byalaget är remissinstans.
– Vi är stolta över vårt engagemang och våra arrangemang.
En av våra viktigaste uppgifter
är att skapa mötesplatser och
kultur. Det andra är att titta på
detaljplanefrågor och trafikfrågor, se till hjärupsbornas intressen och hålla kontakt med till
exempel Trafikverket och kommunen.
Ingegerd Höglund har varit med
från starten, men hade en paus
under några år innan hon åter-

vände till byalaget styrelse.
– Jag gick med för att sätta
Hjärup på kartan, för att skapa
grönområden och för utbyggnaden av järnvägen. Sedan jag
kom tillbaka har det blivit mer
arbete med kultur och fritid,
skrattar Ingegerd som idag
ansvarar för arrangemang och
Byabladet.
Ordförande Sofia Güll blev
styrelsemedlem i byalaget för ett
par år sedan:
– För min del är det inte så
mycket sakfrågorna utan mer
för att jag vill bidra till närdemokrati, att man inte bara bor
här utan att man lever här. Samhörighet, delaktighet och hållbar
utveckling är viktig för mig.

Remissinstans
Byalaget är partipolitiskt och
religiöst oberoende och uppgiften är att verka för att Hjärupsbornas kulturella identitet och
intressen tillvaratas. Genom att
vara remissinstans för frågor
som rör Hjärup spelar man en
viktig roll i samhällsutvecklingen inom kommunen.
– Vi vågar nog påstå att vi var
med och medverkade till att
få järnvägen nergrävd och till
bättre cykelvägar. Trafik och
vägar har vi lyckats ganska bra
med, säger Sofia Güll och Ingegerd Höglund.
Mer information om Hjärups
byalag finns på www.hjarup.nu
och på Facebook.

Mycket nyheter på årets motorfestival

Foto: SMF:s arkiv

Den 3 juni är det dags för en
gammal favorit i ny kostym. Då
arrangeras årets Staffanstorps
Motorfestival med en rad nyheter.
– Vi bytte namn till Staffanstorps Motorfestival 2016 eftersom det blivit mer av en festival.
Vi satsar mer på musiken och
nu koncentrerar vi allt till en
dag och ett festivalsområde,
säger Mats Claesson i Staffanstorps Motorförening.
Hela evenemanget går i år av
stapeln på Rondellens handelsområde vid Willys. Till vänster
innanför grindarna byggs ett
festivalsområde och mitt emot
ett utställningsområde för de
utställande fordonsrariteterna.
Arlövs motorklubb grillar hamburgare och korv dagtid, medan
Staffanstorps Gästis står för
serveringen av mat och dryck på
kvällen.

Cruisingorientering
Dagens program är fullspäckat.
Willys bjuder alla deltagare på
frukost på festivalsområdet från
kl. 8 innan det blir stor cruisingorientering i centrum.
– Det blir en hel del fina fordon
att titta på för staffanstorpsborna. Alla gör flera stopp för
att lösa någon uppgift, även i
Balders Hage.

Streetrace Malmö Open
På eftermiddagen kl. 15-22 är
det streetracing på Vesumsvägen.
– Här startade Malmö Open
en gång, men nu kör vi på en
legal strip. Vi har kommunens
och polisens tillstånd och har
fått godkänt även av Svenska
bilsportförbundet. Kravet är att
alla deltagande bilar är besiktigade och att förarna har licens.

En dagslicens kan lösas på plats
för 100 kr.
– Streetracet är inte en tävling, vi
utser ingen vinnare utan det är
ren uppvisning, påpekar Mats.
Tre populära band
Det blir underhållning och dans
med tre kända orkestrar; Playtones, Simon Andersson med band
samt Creedence Tribute som
spelar gamla Creedenceklassiker.
För den som har svårt att ta sig
ut till Rondellen går en inlånad
Londonbuss varje timme i varje
riktning.
– Hela festivalen bygger på
goda relationer med motorföreningar, företag och kommunen
som verkligen ställer upp.
Det är fri entré på dagen och
en avgift på 200 kr efter kl. 18.
Biljetter kan förköpas via Julius
biljettservice. Läs mer på
staffanstorpsmotorforening.se
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Johanna – förskollärare med ”rockstjärnestatus”
– Det är faktiskt lite rockstjärnestatus i det här jobbet när man
kommer till jobbet och blir mött
av alla de här glada barnen som
kommer springande emot en,
skrattar förskollärare Johanna
Dahl i Hjärup.
Vi har stämt träff för att ta reda
på hur det är att vara förskollärare, ett viktigt yrke som blivit
bristyrke i Sverige idag. Johanna
har en 75 procentig tjänst och
hennes arbetsdag börjar kl. 9.
– Det allra bästa är meningsfullheten, det direkta gensvaret från
barnen, variationen i vardagen,
utvecklingsmöjligheterna. Det
kan vara en tråkig morgon och
så kommer jag in och möts av
den fantastiska energin från barnen och från mina arbetskamrater som är sådana tillgångar.
Johanna kom 2013 till Åkervindan i Hjärup när förskolan
sökte en ateljerista, en utbildning hon har utöver förskollärarexamen.
På förskolan jobbar hon tillsammans med tre kollegor i två
femårsgrupper med totalt 33
barn i avdelningen Borgen som
är inrymd i Uppåkraskolan.
Johanna är en av dem inom
kommunen som utnämnts till
”särskilt skicklig förskollärare”.
Olika dag för dag
– Vi har olika aktiviteter dag för
dag men vi har en tydlig grundstruktur för veckan utifrån våra
mål att ge barnens dagar ett meningsfullt innehåll och balans.

– Vi har förmånen att ha många
platser att gå till, lekplatsen,
parken, biblioteket, skolgården
och vi kan utnyttja närområdet
för upptäcktsfärder.
– På tisdagar har vi en språkstärkande aktivitet som heter
veckans hemlis som för många
barn är veckans höjdpunkt. Jag
har sytt två påsar som varje
måndag tas med hem av en elev
i varje grupp, med instruktioner till föräldrarna. Nästa dag
kommer påsarna tillbaka och då
ligger det någonting hemligt från
barnets hem i påsen. Barnet med
påsen är ansvarig för aktiviteten
och så får de andra barnen ställa
ja- och nejfrågor för att lista ut
vad som finns i påsen.
– Vi har en pratkudde, inte en
pruttkudde, skrattar Johanna,
kudden går runt i gruppen och
gör talturordningen tydligare.
Alla får hålla i pratkudden.

– I den här aktiviteten har vi
sett hur barnen utvecklat sina
frågor, hur de blivit allt klurigare. Vi pedagoger dokumenterar
i realtid, vi spelar in och använder talsyntesen i våra ipads
samtidigt som vi skriver ner
deras frågor, vilka projiceras på
whiteboarden i rummet.
– Andra dagar har vi andra
aktiviteter. Halva gruppen går
till gympa och halva gör experiment. Vi utgår från barnens
nyfikenhet och Bertas experimentbok som varvar sagoberättelser med experiment.
Barnen lyfter varandra
– Det är absolut en av de finaste
sakerna i det här jobbet, att få se
hur barnen kan lyfta varandra,
se varandras styrkor, hur de kan
se kompetenser och hur de hjälper varandra.

– Den här perioden av deras liv
formas de, hur de ska vara mot
varandra. Vi försöker lära barnen att se varandras värde, visa
hänsyn, respekt och förståelse.
Är man stark ska man vara snäll.
– Jag har inte alla svar, men
dagligen är jämställdhet och
lika värde ämnen vi försöker
bryta ner på barnens nivå. Vi
har diskussioner med barnen
där vi försöker visa att det finns
olika sätt att se på världen.
– Vi arbetar medvetet för att
alla ska behandlas med hänsyn
och respekt oavsett kön, funktionsnedsättning eller kulturell
bakgrund. Varje individ är unik
och har lika värde.
– Just nu har vi en manlig student och en manlig vikarie. Vi
ser gärna fler män här för att ge
en nyanserad bild av att könet
inte kommer i första rummet
utan att det finns andra faktorer
som spelar in och definierar mig
som människa.
”Behöver inga enkäter”
– Detta är ett fantastiskt yrke
där man verkligen kan göra
skillnad, säger Johanna och
återkommer till det direkta
gensvaret.
– Vi behöver inte vänta på
några enkäter från barnen, vi
får bekräftelser varje dag. Barnen säger alltid ifrån om något
funkar eller inte funkar. De vågar prova och se vad som händer och de säger: Ibland måste
man göra fel för då lär man sig
också.

En förskola i takt med tiden
– Läget inom förskolan är väldigt
gott i både Hjärup och Staffanstorp. Vi är i takt vad gäller behovet av förskoleplatser och vi
har hittills haft lätt att rekrytera
personal, säger avdelningschef
Eva Mellberg.
Staffanstorps kommun växer
och växer och alltfler nya barnfamiljer flyttar in i Hjärup och i
centralorten Staffanstorp. Under
en period resulterade den stora
inflyttningen i att det blev ont om
förskoleplatser i Hjärup. Men
det löstes snabbt och idag får alla
nya förskolebarn en plats direkt.
– Vi kanske inte alltid kan erbjuda föräldrarna deras förstahandsval direkt, men barnet får

en plats på förskola i kommunen enligt garantidatum och så
kan man stå kvar i kön om man
vill och får då ett erbjudande på
sitt förstahandsval så fort det
blir en ledig plats.
– Nyligen fick vi ta emot flera
barn från Skånska småstadens
kulturförskola, vilket löstes
genom att öppna en nedstängd
avdelning på Ängslyckan och ta
in ny personal.
Totalt finns idag 923 barn inom
förskolan i Staffanstorps kommun. Av dessa går 349 barn i
förskolan i Hjärup.
Positiv inför framtiden
Behovet av förskoleplatser ökar
i takt med att orterna växer och

nya barnfamiljer flyttar in.
Kommunen räknar med en ökning fram till 2020 på 100-130
barn i hela kommunen. Prognosen bygger dels på en historisk
utveckling och dels på aktuell
bostadsbyggnadsprognos.
– Hur dessa barn fördelas mellan centralorten och Hjärup går
inte att säga i dagsläget, konstaterar Eva. Men framtiden ser
positiv ut i båda orterna.
Inom kort ska en helt ny förskola byggas precis väster om
nya Uppåkraskolan för barnen
från Åkervindan, som nu har
sin verksamhet i paviljonger
vid Hjärups skola. Även i nya
Västerstad i västra Hjärup där
Skanska just nu projekterar för

nära 1 000 nya bostäder planeras en ny förskola för att täcka
in behovet.
Hög andel utbildad personal
Rekrytering av utbildade, legitimerade förskollärare har inte
varit ett problem för kommunen.
– Vi har en hög andel legitimerade förskollärare på våra förskolor, oftast minst två utbildade förskollärare per avdelning.
– Vi är också glada för att Ängslyckans förskola blivit övningsförskola för Malmö högskola
vilket innebär att vi kan knyta
till oss studenter som får praktisera i vår verksamhet, vilket
brukar vara positivt inför framtida rekrytering, säger Eva.

staffanstorp.se

”Att bli tagen på allvar är en självklarhet”
– Min grundprincip är att man
ska gå härifrån och känna att
man fått något med sig, inte
alltid en läkartid, men att man
blivit lyssnad till och tagen på
allvar. Det är en självklarhet för
mig, säger Victoria Boklund som
är ny tf chef för vårdcentralen i
Staffanstorp.
Victoria Boklund tillträdde 1
september 2016, just när det
blåste som allra mest kring
vårdcentralen i Staffanstorp,
framför allt på grund av svårigheterna att komma till och få
läkartid.
Hon har gjort en rivstart på sitt
nya jobb. En rad nya läkare har
anställts och fler är på väg, ett
akutteam har skapats och ett
nytt patientråd med tolv engagerade staffanstorpsbor har
bildats så att vårdcentralens ledning kan lyssna av ortens behov
och invånarnas önskemål. Även
funderingar på en äldremottagning finns framöver.
Spontanbesök går bra
– Det ska mycket till innan jag
är nöjd och jag ställer höga krav
på att skapa god tillgänglighet
för våra patienter. Vi arbetar
jättehårt med att öka tillgängligheten, det är vårt viktigaste
uppdrag. Vi har en utmaning i
att skapa det allra bästa för våra
listade patienter. Det viktigaste
är att man får en bedömning av
en sjuksköterska och vid behov
finns det alltid en specialist i
allmänmedicin på plats.
Hon understryker att det är
att föredra att patienten ringer
och bokar tid, men det går att
komma in direkt.
– Den som känner oro ska kunna
komma direkt, men det bästa är
såklart om man ringer i förväg så
att man slipper väntetider.
– Men jag vill även slå ett slag
för 1177.se där man som patient kan gå in i en form av
e-hälsa och få tips om symptomlindring. Jag vill också tipsa
om Mina vårdkontakter – minavardkontakter.se – där du elektroniskt kan boka tider till olika
professioner på vårdcentralen.
Många nya läkare
Vårdcentralen i Staffanstorp har
över 14 000 listade patienter,
staffanstorpsbor i alla åldrar och
alla kategorier, från barn och aktiva vuxna till äldre multisjuka

som måste tas om hand på sina
vårdboenden eller i sina hem.
Totalt finns idag 35 medarbetare, distriktsläkare, specialister
i allmänmedicin, sjuksköterskor,
undersköterskor, arbetsterapeut,
sjukgymnast, kurator, psykolog,
dietist, medicinsk sekreterare,
enhetschef samt verksamhetschef.
– Flera nya läkare och sjuksköterskor har rekryterats. Vi
har idag fem specialister inom
allmänmedicin, en AT-läkare,
en legitimerad läkare samt fem
ST-läkare som utbildar sig till
specialister i allmänmedicin
knutna till vårdcentralen här i
Staffanstorp.
– Att vi lyckats rekrytera nya läkare hit gör att fler intresserade
läkare hör av sig, så jag ser ljust
på situationen. Vi behöver fler
läkare, vi är inte i mål ännu vad
gäller läkarbemanningen.
Akutteam
För en tid sedan kom en av de
nya läkarna till Victoria med
med ett förslag om att starta ett
akutteam.
– Det var en jättebra idé som vi
tog till oss direkt och genomförde, berättar hon.
I akutteamet arbetar idag en
läkare, en sjuksköterska, en undersköterska och en sekreterare
varje dag.
– Vi vill helst att man ringer för
att boka tid, tillgängligheten

per telefon har förbättrats och
så slipper man sitta i väntrummet. Patienten får en preliminär
tid då han eller hon får träffa
en sjuksköterska som gör en
medicinsk bedömning och om
det bedöms att du ska träffa en
läkare kommer läkaren in bara
ett par minuter senare. Just nu
kör vi akutteamet på förmiddagarna, men tanken är att vi ska
kunna utöka även till eftermiddagar.
Patientråd
Ett patientråd har också skapats
där vanliga engagerade medborgare får tycka till om vårdcentralen.
– När jag tillträdde var det ju
ett stort missnöje så jag ville
göra patienterna delaktiga,
berättar Victoria. Jag tryckte
upp skyltar med texten: Tyck
till om din vårdcentral. De som
ville vara med fick anmäla sig
i receptionen. Sedan ringde jag
runt till dem som anmält sig och
vi har idag tolv medlemmar i
patientrådet. Vi hade vårt första
möte en kväll i februari och det
kom det fram många viktiga
synpunkter.
– Det man hade mest kritik mot
var just tillgängligheten som vi
arbetar hårt med att förbättra.
Det som stack ut var att många
var väldigt positiva till personalen och det kändes mycket
glädjande.
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Ansökan om flagga för
privatpersoner
I samband med Sveriges nationaldag den 6 juni delar kommunen ut ett antal flaggor.
Ansökan ska vara inne senast
31 mars 2017. Blankett finns
att hämta på medborgarkontoret i rådhuset. Lämna ifylld
blankett på medborgarkontoret eller skicka den till:
Staffanstorps kommun
Kultur & fritid
245 80 Staffanstorp

Lämna trädgårdsavfall i Hjärup
Lördagarna 8, 22 och 29 april
finns det åter möjlighet att lämna trädgårdsavfall i Hjärup.
Containrar ställs upp på parkeringen i hörnet SlättvägenFäladsvägen där det finns
möjlighet att kasta trädgårdsavfall. Platsen kommer att
vara bemannad under öppettiden kl. 9-15 båda dagarna.
Nästa tillfälle att lämna trädgårdsavfall i Hjärup sker den
7 och 21 oktober.

Farligt avfallbilen till Hjärup
Farligt avfall-bilen kommer
tisdag 25 april kl. 16.30-17
att finnas vid återvinningsstationen vid Lars väg/Banvallsvägen i Hjärup som en service
för hjärupsborna.
Här kan du lämna elavfall
upp till en mikrovågsugns
storlek samt övrigt farligt
avfall.
Hämtningen sker i samarbete
mellan Staffanstorps kommun
och Sysav.
Nästa hämtning sker den 17
augusti, samma tid och plats.
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Evenemang
Kulturkalendern
Mars-april 2017

Filmklubben för vuxna
Onsdag 29 mars kl. 17
Hörsalen, Staffanstorps bibliotek.

Kan klimatförändringar orsaka
konflikter?

Arr: SPF Seniorerna Club 230, PRO och Staffantorps bibliotek.

Torsdag 23 mars kl. 17.30
Öppen scen med Lina Eklund, forskare vid centrum för mellanösternstudier
och inst. för naturgeografi & ekosystemvetenskap, Lunds universitet.
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Föredrag: Trender inom art
noveau/decó

Torsdag 23 mars kl. 19
Antikhandlare Fredrik Zimmerdahl.
Medlemshushåll fri entré, övriga 50 kr.
Hjärupslundsskolan.
Arr: Hjärups byalag.

Föredrag: Villa San Michele

Torsdag 23 mars kl. 19
Jan Torsten Ahlstrand, fil.lic. i konsthistoria med konstteori, författare och
kulturskribent. Entré 50 kr. Anmälan
till G. Svensson: gorgen.046256592@
telia.com alt. 046-25 65 92.
Hörsalen, Staffanstorps bibliotek.
Arr: Konsthallens vänner i samarbete med
Kultur & fritid.

Föredrag: Thailands genuina
pärla Mae Phim

Torsdag 23 mars kl. 14
Inger Hossmark berättar.
Trivselpunkten, Staffanstorp.

Arr: Staffanstorp-Stanstorp Rotary klubb.

Klädbytardag
Lördag 25 mars kl 10-12
Klädinlämning på Hjärups bibliotek
20-24/3.
Hjärups bibliotek.
Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun och
Hjärups Byalag.

Vintern rasat ut!
Måndag 27 mars kl. 19
Gudrun Rooth sjunger till gitarr, kåserar och läser vårdikter.
Församlingsgården Hjärup.
Arr: Uppåkra församlingskår.

Liv i en värld av is och snö

Tisdag 28 mars kl. 19
Årsmöte och bildföreläsning av Felix
Heintzenberg om sin senaste bok/resa
till Arkis.
Hörsalen Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps Naturskyddsförening.

Seniorshopen
Tisdag 28 mars kl. 10-16
Kl. 14 Mannekänguppvisning av Seniorshopens kläder.
Trivselpunkten, Staffanstorp.
Arr: Trivselpunkten.

Konsert: förskoleklassen från
Emiliaskolan spelar och sjunger

Onsdag 29 mars kl. 10
Trivselpunkten, Staffanstorp.
Arr: Trivselpunkten.

Författarkväll: Kalle Kniivilä

Torsdag 30 mars kl. 19.15
Kalle Kniivilä är författare och journalist. Under åren har han fördjupat sig i
det politiska läget i Ryssland. Entré 70
kr. Biljettsläpp 16/3 på Hjärups bibliotek, tel.bokning 046-251594.
Hjärups bibliotek.
Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun och
Hjärups Byalag.

Ekonomiska klubben: aktiecafé
Torsdag 30 mars kl. 15
Staffanstorps Gästis presenteras av
krögaren Adam.
Trivselpunkten, Staffanstorp.
Arr: S. Cederpil, Aktiespararna.

Trivselkväll: Reflex

Torsdag 30 mars kl. 18
Pris 140 kr inkl. mat och dryck samt
kaffe och kaka. Föranmälan senast
28/3 till Medelpunkten, 046-25 12 99.
Trivselpunkten, Staffanstorp.
Arr: Trivselpunkten i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Storband möter blåsorkester
Lördag 1 april kl. 16
Sångsolister: Carina Eklund och Alf
Green. Dirigent: Carl Hellman
Biljetter i entrén. Pris 150 kr.
Staffanstorps konsthall.
Arr: Staffanstorps Musikkår & Kultur och
fritid.

Vårvandring

Söndag 2 april kl. 11
Samling vid Församlingsgården i
Hjärup.
Arr: Hjärups byalag.

1920-talets nya mode
Måndag 3 april kl. 18
Öppen scen. Emma Severinsson, doktorand i historia, undervisar i modevetenskap vid Lunds universitet.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Trygghetspromenad
Måndag 3 april kl. 17.30
Trivselpunkten, Staffanstorp.
Arr: Trivselpunkten.

Våffelcafé
Tisdag 4 april kl. 13.30
Kaffe och våfflor à 15 kronor.
Trivselpunkten, Staffanstorp.
Arr: Trivselpunkten.

Popupbio: Dagen efter denna

Onsdag 5 april kl. 17
Regi: Mia Hansen-Løve.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Trivselkväll
Torsdag 6 april kl. 19
Rolf Jörgensen berättar och visar
bilder från en cykeltur i Loiredalen i
Frankrike. Kaffeservering.
Åstradsgården.
Arr: Staffanstorps hembygdsförening.

Musik: Åke Hjerpe och Gerd

Fredag 7 april kl. 14
Trivselpunkten, Staffanstorp.
Arr: Trivselpunkten.

Pilgrimsfilm och fika
Söndag 2 april kl. 16
Visning av ”Walking the Camino – Six
Ways to Santiago”. Anmälan senast
29/3 till hali.liddell@svenskakyrkan.se
Staffanssalen, St Staffans församlingsgård.
Arr: Svenska kyrkan.

Ekonomiska klubben: aktiecafé

Torsdag 13 april kl. 15
Trivselpunkten, Staffanstorp.
Arr. S. Cederpil/Aktiespararna.

Språkcafé/Language Café
Torsdagar kl. 16
At the Language Café we practice
speaking Swedish together. More info
at our website. Free of charge.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun och
Rädda barnen.

För barn
Sagostund (från 3 år)
Fredagar 3/2-5/5 kl. 9.30
Ingen sagostund på påsklovet.
Vi läser sagor i sagorummet.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Sagostund (från 3 år)
Torsdagar 19/1-4/5 kl. 10.15
Ingen sagostund på påsklovet.
Barnbibliotekarierna berättar sagor.
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Babyträff: babymålning (0-2 år)
Torsdag 23 mars kl. 9.30
Barnen kommer att använda alla sinnen när de utforskar färg.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Obanteatern: Det var det fräckaste! (3-6 år)

Fredag 24 mars kl. 10 samt
lördag 25 mars kl. 11
Upprepningssagan med fyndigt slut.
Entré 25 kr, (både barn och vuxna
biljett på lördagen). Biljettsläpp 10/3.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun och
Staffanstorps teaterförening.

Lilla Vilda Teatern: Äventyret
(3-8 år)

Fredag 31 mars kl. 9.30
Matilda och Magnus börjar utforska
sina sinnen på ett lekfullt sätt. Då tar

ett litet äventyr fart. Entre 25:- (endast
barn behöver biljett). Biljettsläpp 17/3.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Minimys: sagostund och pyssel
(från 2 år)

5 april kl. 15
Hjärups bibliotek.

Arr: Hjärups bibliotek.

Trubadur Helene Skogspil: Sjung
med ditt barn (0-5 år)

Torsdag 6 april kl. 15
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Påsklov
Äggjakt på Staffanstorps bibliotek
hela veckan!
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Filmvisning (från 7 år)
Måndag 10 april kl. 13
Fråga på biblioteket vilken film som
visas. Drop in.
Hjärups bibliotek.
Filmvisning (från 7 år)
Tisdag 11 april kl. 14
Fråga på biblioteket vilken film som
visas. Drop in.
Staffanstorps bibliotek.
Påskpyssel
Onsdag 12 april kl. 13-15
Alla åldrar. Drop in.
Hjärups bibliotek.
Familjedag
Skärtorsdag 13 april kl. 10-14
Alla som kommer utklädda till påskkärring får en liten överraskning. Vi
firar skärtorsdagen med påskpyssel,
påsktävling, sagostund och fika. Alla
åldrar. Drop in.
Staffanstorps bibliotek.

Utställningar i Staffanstorps
konsthall
Öppettider: måndag till torsdag kl. 10-19,
fredag kl. 10-18 och lördag kl. 10-14.

Nils Bergendal & Valle Westesson:
Hög grumlighet noterades
Foto och boksläpp.

15 mars-19 april
				
Gerd Göran: Värmländsk kolorist
26 april-24 maj
Fotoprojekt av elever i åk 8,
Staffanstorp: Mitt ögonblick

31 maj-15 juni

Staffanstorps egen samling: Lös
konst

21 juni-16 augusti

