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Christian
Sonesson
Kommunstyrelsens
ordförande (M)

God fortsättning på 2018! Så
här en månad in på det nya året
har det redan hänt mycket i
kommunen. Staffanstorps nya
biblioteket i rådhuset har invigts
och den nya kommundirektören,
Per Almström, har påbörjat sin
tjänstgöring. Välkommen!
I det sammanhanget vill jag
också passa på att tacka Cecilia
Jansson, kommunens ekonomichef, som gjort ett väldigt bra
jobb när hon under ett halvår
axlat rollen som tillförordnad
kommundirektör.
I år är det valår. Det har redan
märkts genom ett ökat politiskt
intresse från många medborgare
men också på att debattemperaturen i samhället har stigit.
Det är viktigt att olika åsikter
kommer fram och att en levande
debatt förs om hur vi vill ha det
i framtiden.

Ordningsvakter och kameror ökar tryggheten
I en stor satsning för att säkerställa tryggheten på centrala platser, gator och torg,
ska Staffanstorps kommun
anställa ett antal ordningsvakter. Samtidigt utökar polisen sin kameraövervakning i
centrum.

– Vi kan aldrig acceptera att
människors frihet inskränks till
följd av otrygghet i samhället,
säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.
Därför har kommunstyrelsen
tagit beslutet att anställa ett
antal ordningsvakter inklusive
en säkerhetschef som ska kunna
arbeta skift även på helger och
nätter.
– Invånare och företagare drabbas hårt när polisresurserna är
otillräckliga. Ordningsstörande,
skadegörelse, misshandel och
bråk har tyvärr blivit vanligare
och människors frihet beskärs

när de inte längre vågar röra sig
fritt på gator och torg.
– Men utan fysiska personer på
plats med mandat att ingripa blir
effekten av andra åtgärder tyvärr
begränsad, säger Christian Sonesson.
Beslutet om att anställa åtta till
nio ordningsvakter inklusive en
ansvarig chef togs på kommunstyrelsens sammanträde den 4
december.
– Vi ska inrätta en helt ny trygghets- och säkerhetsenhet och
chefen för denna ska rekryteras snarast möjligt i en seriös
satsning som ska vara över tid,
understryker kommundirektör
Per Almström på Staffanstorps
kommun.
– Detta är unikt. Staffanstorps
kommun är den första kommun
jag känner till som tagit ett så här
stort steg framåt. Trygghet och
säkerhet är en stor fråga för oss.

Ett bra debattklimat präglas av
saklighet, att kunna skilja på sak
och person och inte minst av att
lyssna på andras argument. Att
man lyssnar på andra behöver
ju inte nödvändigtvis innebära
att ens åsikter förändras, men
kan mycket väl göra det om
argumenten är tillräckligt bra.
En annan bra utgångspunkt för
diskussion är att hålla sig till korrekta fakta.
Jag tror och hoppas att debatten under detta valår kommer
att präglas av ömsesidig respekt.
Det tjänar vi alla på, väljare och
förtroendevalda.

Kameraövervakning
Staffanstorp har länge varit pionjär inom förebyggande trygghetsarbete.
Ett exempel är det stora märkDNA-projekt som genomförts
i samarbete med polisen, nationellt kallat Staffanstorpsmodellen, samt det projekt för
grannsamverkan där grannar via
apparna Coyards för boende och
Coprofs för företagare, kan tipsa
varandra om misstänkta skeenden i närområdet.
Men den ökande otryggheten
på gator och torg har gjort att
ytterligare åtgärder måste vidtas av både kommun och polis.
Staffanstorps kommun har redan
idag kameraövervakning på flera
strategiska platser. Totalt finns ett
60-tal utplacerade kameror och
ansökningar har lämnats in till
länsstyrelsen om fler.
Polisen satte i december upp
tillfälliga kameror vid torget i
Staffanstorp och har nu fått tillstånd av länsstyrelsen att ha kvar
dem till 2020. Tanken är att kamerorna ska ha en förebyggande
effekt och ge ökad trygghet.
Även bättre belysning planeras
på vissa platser och grannsamverkansarbetet ska fortsätta
utvecklas.

Staffanstorp har beslutat anställa egna ordningsvakter för att höja den dagliga tryggheten i
kommunen. Även vid stora evenemang använder
Staffanstorps kommun ordningsvakter för att
höja tryggheten. Bilden är tagen vid en festival i
Hjärup.
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Stort tårtkalas för Kulturlyftet

Härlig känsla
Invigningen inleddes kl 10.45 till
tonerna av What a wonderful world
och ett tema ur Harry Potter,
framfört av Staffanstorps musikkår under ledning av Christopher
Fossto.
– Det är en härlig känsla att få
vara med och skriva historia i
Staffanstorp, sa de båda enhetscheferna i sitt gemensamma tal
som framfördes av Johan Rasmussen.
Stor förväntan
Det var väldigt många förväntansfulla och fikasugna staffanstorpare som samlades på torget
på förmiddagen för att se de tre
hålla tal och klippa bandet, dricka
kaffe och saft, äta en bit tårta och
delta i de många aktiviteterna
under invigningsdagen.
En av besökarna var staffanstorpsbon och konstnären Imad
Nassir som skänkte en av sina
tavlor till biblioteket. Imad bor
på torget tillsammans med sin
hustru Shukria Daoud och har
tidigare ställt ut under Kulturnatten och på Pilegården. Han
överlämnade en målning i akryl
som invigningsgåva.

Sammanträden
Foto: Rickard Malmborg

Hundratals Staffanstorpsbor
mötte upp för att fira att
första delen av kulturlyftet
i Staffanstorp nu är färdigt.
Invigningen av nya biblioteket
i rådhuset skedde lördagen
20 januari med stort tårtkalas.

– Ni kommer att förundra er
över ljuset och öppenheten, sa
kommunstyrelsens ordförande
Christian Sonesson i sitt invigningstal innan han klippte bandet
tillsammans med bibliotekschefen Johan Rasmussen och chefen
för medborgarkontoret Malgorzata Szczepaniec.
– Vad är väl ett rådhus om inte
ett öppet välkomnande hus för
medborgarna. Här ska man
kunna titta in när man vill och
dricka kaffe, besöka sagostunder,
författarkvällar. Idén föddes för
fyra år sedan och detta är ett steg
i att göra torget bättre, sa Christian Sonesson.
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Feb-april 2017
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut.
Kommunfullmäktige
19 februari, kl. 18
19 mars, kl. 18
Kommunfullmäktige är
öppet för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.
Kommunstyrelsen
5 mars, kl. 18
9 april, kl. 18

Ballonger och boklotteri
Det nya biblioteket i två våningar i
rådhuset bjöd på en rad aktiviteter
under invigningsdagen. Skapande
verkstad och ballongknytning för
barn, rundvisningar, boklotteri
och så fick alla som ville göra sin
egen pin i bibliotekets pinmaskin.
I vimlet syntes medborgarkontorets personal och bibliotekspersonal, representanter för politik och
kommunledning, samt projektledaren för ombyggnaden, Hillevi
Ventura, som nu kan pusta ut en

smula när den omfattande ombyggnaden av rådhuset är klar.
Lyckad invigning
– Detta känns bra och lyckat, sa
Hillevi. Nu ska även kulturhuset
med Staffanstorps konsthall färdigställas, innan kulturlyftet är
helt genomfört. Det ska enligt
planerna vara klart i juni.
Därmed kan staffanstorpsborna
räkna med ännu en invigning
någon gång under tidig höst.
Foto: Rickard Malmborg

Barn- och utbildningsnämnden
14 februari, kl. 18
21 mars, kl. 18
Kultur- och fritidsnämnden
13 mars, kl. 18
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
28 februari, kl. 18
Socialnämnden
6 februari, kl. 18
13 mars, kl. 18
10 april, kl. 18
Tekniska nämnden
27 februari, kl. 18
Valnämnden
14 februari, kl. 18
4 april, kl. 18
Foto: Lisbeth Svensson

Foto: Rickard Malmborg

Lämna trädgårdsavfall i
Hjärup våren 2018
Under våren kommer det att
finnas möjlighet att lämna
trädgårdsavfall i Hjärup.
Containrar kommer att ställas
upp på parkeringen i hörnet
Slättvägen-Fäladsvägen.
Platsen är bemannad under
öppettiden.
Lördag 7 april, kl. 9-15
Lördag 21 april, kl. 9-15
Lördag 28 april , kl. 9-15
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Sjukvårdsteam ger fler äldre sjukvård i hemmet
vi skriver in den samordnade
individuella vårdplanen för varje
patient och den kan alla läsa. Det
garanterar en högre patientsäkerhet.
– Visionen är att hembesök av
läkare ska kunna ske inom två
timmar men där är vi inte ännu.
Tanken är att primärvården även
ska kunna lägga in direkt på
äldreavdelning på sjukhuset, utan
att patienten ska behöva gå via
akutmottagningen.

Vård i hemmet så långt det
är möjligt, ökad kontinuitet,
bättre tillgänglighet, stärkt
patientsäkerhet.

En ny satsning på sjukvårdsteam
och vård i hemmet ger äldre
sjuka i Staffanstorps kommun
möjlighet att få vara kvar hemma
i stället för att läggas in på sjukhus.
– Det rör sig om ett helt nytt sätt
att vårda äldre med patienten i
fokus. Tanken är att det ska bli
en mera sammanhållen vård som
ska erbjudas de mest sjuka. Vi
undviker onödiga inläggningar
och ger så mycket vård som
möjligt i hemmet, säger Leila
Misirli, avdelningschef för vård
och omsorg.
Vårdteam i hemmen
Meningen är att den nya teambaserade vårdformen ska genomföras i hela Region Skåne.
Istället för att läggas in på sjukhus, ibland flera gånger per år,
får patienten besök i hemmet av
teamen som består av distriktsläkare från vårdcentralen och
sjuksköterskor från kommunen.
Teamen kan kompletteras med
andra yrkeskategorier som exempelvis rehabpersonal och dietister.
Den teambaserade vårdformen
är ett samarbete mellan kommunerna och regionens primärvård
och slutenvård.
– Viktigt är dock att vi ska kunna
ses som en gemensam organisation för patienten, som kommer
att känna sig trygg med det sammanhållna teamet, säger Leila.

– Vinsten för patienten är högre patientsäkerhet, ökad tillgänglighet och en individuellt anpassad
sjukvård på rätt nivå på kortare tid, säger sjuksköterskorna Camilla Anagrius och Eva Lundgren och
distriktsläkare Fredrik Svensson som utgör ett av de nya hemsjukvårdsteamen i Staffanstorps kommun.

Frivilligt deltagande
Vårdformen är frivillig och
vårdplaneringen sker i samverkan
med teamen och tillsammans
med patienterna och anhöriga.
– Vi lyssnar på vad patienten
förväntar sig med sin vård, vilka
önskemål de har och hur de skulle vilja ha det om de blir ännu
sjukare. Vi gör en samordnad
individuell vårdplanering, skriver
remisser när det behövs och för
de vardagliga önskemålen vidare
till omvårdnadspersonalen, berättar ett av teamen som består av
sjuksköterskorna Camilla Anagrius och Eva Lundgren på Humana samt distriktsläkare Fredrik
Svensson vid vårdcentralen.

Ökad patientsäkerhet
– Detta betyder en snabbare och
mer individuellt anpassad hjälp.
Den nya vårdformen innebär
också en ökad patientsäkerhet
genom att vi lättare kan byta
information inom gruppen.
Det finns idag i praktiken tre
olika vårdsystem inom sjukvården. Kommunen har ett, primärvården ett och slutenvården ett.
– Dessa tre olika journalsystem
kommunicerar inte med varandra, vilket är ett hot mot patientsäkerheten, säger distriktsläkaren
Fredrik. Vi i det nya teamet har
ett nytt dataprogram som kopplar ihop alla tre enheterna som
arbetar med vårdtagare och där

Fyra kriterier bör uppfyllas
Fyra av följande sex kriterier bör
uppfyllas för att patienten ska få
vårdas i hemmet inom ramen för
den nya vårdformen:
Tre eller fler kroniska diagnoser,
ha varit inlagd på sjukhus tre
gånger eller fler de senaste tolv
månaderna, ha sex eller fler stående läkemedel eller mediciner,
inte själv klara den personliga
omvårdnaden, vara 75 år eller
äldre eller erhålla hemsjukvård.
Den nya satsningen har tagits
emot mycket positivt av både patienter och anhöriga. Redan idag
har man 23 inskrivna patienter,
de flesta boende på Pilegården.
Även personer boende på Magnoliagården samt äldre sjuka i
egen bostad kommer att inbegripas i satsningen.
– Vi jobbar vidare med att
identifiera alla som kan erbjudas
vårdformen, säger Leila Misirli.
Vi spurtade på rätt rejält redan i
höstas och ligger långt framme.

En väg in ger enklare kontakt med vård och omsorg
Från och med 24 januari lotsas
nu alla inkomna ansökningar,
telefonsamtal och frågor kring
vård och omsorgs insatser via en
mottagning, med ett telefonnummer och en e-postadress.
Mottagningsfunktionen har även
Numera finns ett telefonnummer fått utökad telefontid och är beoch en e-postadress för den för- mannad fyra timmar varje vardag,
sta kontakten med myndigheten. vilket innebär snabbare återkoppDen nya mottagningsfunktionen ling oberoende av vilken enskild
är resultatet av ett omfattande ut- handläggare som är i tjänst.
vecklingsarbete som drogs i gång Den nya funktionen betyder att
i höstas för att ytterligare öka
myndigheten snabbt får kontroll
tillgängligheten för medborgarna.
Sedan 24 januari är det betydligt enklare för Staffanstorps kommuns medborgare
att nå myndigheten för vård
och omsorg i Staffanstorps
kommun.

på alla inkomna kontakter. Alla
inkomna ansökningar delas ut
enligt en framtagen prioritetsordning som ska försäkra att rätt
insatser blir utförda i rätt tid och
på rätt sätt för den enskilda medborgaren. Tack vare detta minskar sårbarheten i tillgänglighet.
Så här tar du kontakt
Ring 046-25 11 04. Mottagningsfunktionen är öppen kl. 9-12
och 13-14 på vardagar för alla
samtal avseende ansökan, anmä-

lan, frågor om behov av bistånd
enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller insatser enligt Lagen om stöd
och service för vissa funktionshindrade (LSS). Efter telefontidens slut går det bra att lämna
ett meddelande på telefonsvarare
vilket återkopplas inom 24 timmar under vardagar.
Mejla mottag.vardomsorg@
staffanstorp.se som är den nya
gemensamma mejladressen för
kontakt med vård och omsorgs
SoL- och LSS-handläggare.

staffanstorp.se
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Fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla
Illustration: Stadsbyggnadsförvaltningen

Staffanstorps kommun arbetar just nu med att ta fram en
fördjupad översiktsplan för
området vid Flackarp-Höjebromölla. Det övergripande
syftet med planen är att lyfta
fram områdets unika värden,
och med utgångspunkt från
dessa ange hur den del av
kommunen som ligger närmast Lunds tätort ska kunna
utvecklas långsiktigt.

Området erbjuder ett attraktivt
och strategiskt läge. Här kan man
bo och verka mitt i en storstadsregion med närhet till både
Lunds centrum och det omgivande jordbrukslandskapet. Höje
å, som rinner längs gränsen mellan Staffanstorp och Lund, är en
viktig resurs för natur, rekreation
och friluftsliv. Vid Klostergården
i Lund – bara ett stenkast från
kommungränsen norr om området – kommer det i samband
med fyrspårsutbyggnaden att

vägning mellan att bebygga och
att bevara.
Var med och tyck till!
Ett förslag håller på att arbetas
fram och tanken är att samråd ska
ske under våren 2018 – sannolikt
från senare delen av mars och
fram till mitten av maj. Då kommer du ha möjlighet att lämna in
dina idéer och synpunkter.
Mer information och samrådshandlingar kommer att publiceras på staffanstorp.se.

byggas en helt ny station för Pågatågstrafik, som beräknas vara
klar 2024. Detta skapar förutsättningar för en bra kollektivtrafik
även för Flackarp.
Ambitionen är att den tilltänkta
bebyggelsen ska skapa småska-

liga områden med en mix av
bostäder, verksamheter, samhällelig service och attraktiva grönområden. Planområdet består till
stor del av jordbruksmark med
höga landskapliga värden, vilket
gör det viktigt att hitta en bra av-

En fördjupad översiktsplan
anger hur mark- och
vattenområden inom ett
visst geografiskt område ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. Här redovisas bland annat var nya bostads-,
handels- och grönområden föreslås
ligga i framtiden. Den ligger sedan till
grund för områdets fortsatta detaljplaneläggning och bygglovhantering.
Text: Stadsbyggnadsförvaltningen

IWänskap firar 10 års jubileum
Foto: Monica Smidelik

– Så många trevliga, intressanta kvinnor vi mött genom
åren, och så roligt vi har på
våra möten! Under 2018 ska
vi uppmärksamma vårt jubileum lite extra och håller nu
på att ta in tips och idéer
från våra härliga deltagare,
säger initiativtagaren Monica
Smidelik, Staffanstorp Inner
Wheelklubb.

Inner Wheel är ett kvinnligt
globalt nätverk som verkar för
vänskap, hjälpsamhet och internationell förståelse med cirka
4 000 medlemmar i Sverige och
fler än 100 000 i hela världen.
Inner Wheel har en konsultativ
roll i FN-organen ECOSOC och
UNICEF.
Lokalt projekt
– Staffanstorpsklubben av Inner
Wheel såg ett behov att bygga
relationer mellan kvinnor från
olika kulturer på hemmaplan och
vi omsatte därför Inner Wheels
motto i det lokala projetet IWänskap, för att skapa fler kontakter
kvinnor emellan, visa på olika aktiviteter som finns på orten samt

Vårtermins simgrupp med simborgarmärket i sikte. Sittande Birgitta Sandén, Staffanstorps IWC och
Yassine Bouceta, simlärare på Bråhögsbadet.

ge möjlighet till kvinnor födda
i andra länder att träna svenska
språket under lättsamma former,
berättar Monica Smidelik.
Tack vare att IWänskap får vara
på Skåningens fritidsgård har
man kunnat växa till närmare 60
deltagare.

Olika aktiviteter
Medlemmarna samlas alltid kring
något praktiskt där språket inte
har den avgörande betydelsen,
som matlagning, påskpynt, minigolf, prova magdans, afrikansk
dans och dans runt granen.
Ett återkommande inslag är

kransbindning inför advent med
glögg, pepparkakor, irakiskt
kardemummate och hembakade
kakor.
Förutom de två större träffarna
har en del IW medlemmar ställt
upp med läxhjälp och träning av
svenska på individuell nivå. Återkommande aktiviteter är också
söndagsförmiddagarnas qigongträning och simkurserna.
– I vår har IWänskap startat
upp den åttonde kursen för icke
simkunniga kvinnor med invandrarbakgrund, tack vare stöd från
Citygross och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta. Kurserna leds
av simlärare på Bråhögsbadet
och medlemmar i Inner Wheel är
behjälpliga. Många kvinnor vill
lära sig simma och kön är lång till
platserna.
– Vi ser fram framåt mot många
trevliga möten även i fortsättningen, avslutar Monica Smidelik.
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”Ungdomarna ger oss så mycket tillbaka”
För ungdomarna i Staffanstorps kommun är fritidsledaren Andreas Andersson ett
välkänt och omtyckt ansikte.
Han är enhetschef för Ung i
Staffanstorp.
Namn: Andreas Andersson
Ålder: 41 år
Yrke: enhetschef för Ung i
Staffanstorp
Utbildning: utbildad fritidsledare vid
Hvilans folkhögskola i Åkarp
Tid i Staffanstorps kommun: först
inom Fältgruppen 2005-2012, inom
socialförvaltningens förebyggandeenhet, därefter enhetschef inom
fritidssektorn
Aktuell: ansvarig för Staffanstorps
sportlovsprogram

– Jag har verkligen ett jättekul
jobb. Även om man är ”helt
färdig” efter en eftermiddag
med 50-60 ungdomar så ger de
så mycket energi och är så tacksamma att arbeta med. Unga
människor är glada och positiva i
grunden.
Ung i Staffanstorp jobbar brett
mot alla ungdomar i kommunen
i målgruppen åk 4 upp till 18 år,
totalt cirka 2 000 ungdomar.
– En stor del av vår verksamhet
bygger på att skapa relationer
med ungdomarna. En normal
vecka har vi säkert 600-700 besök i verksamheten som är frivillig, vilket är en utmärkt förutsättning. När ungdomarna förstår
att vi faktiskt finns till för dem,
så får vi så mycket tillbaka, både
respekt och energi.
Expanderar
Den ordinarie personalen inom
Ung i Staffanstorp består utöver
Andreas av sex personer samt ett
antal timanställda. Verksamheten
har expanderat det senaste året
och idag har man tre lokaler som
bas; Skåningen, Forum Hjärup
på Hjärupslundsskolan och
Uppåkraskolan.
– Fritidsgården är bara en byggnad, ett verktyg. Jag vill inte kalla
det vi gör för fritidsgårdsverksamhet och jag föredrar att säga
”verksamhetstider” före ”öppettider”. Det är vad vi fyller tiden
med som räknas och vi är ofta
även på till exempel Bråhögshallen, på Hagalidskolan och på
Bråhögsbadet.

kommer cyklande till Uppåkraskolan för att träffas och göra nåt
kul ihop.
– Det är en dryg halvmil, men
avståndet verkar ha minskat i deras värld. Kanske beror det på att
fler staffanstorpsungdomar går i
skolan i Hjärup idag.
– Det är roligt att fler vill delta i
det vi arrangerar, även om det är
på ”den andra” orten. Vi kan inte
alltid göra allting på båda ställena.
– Vårt mål är så hög delaktighet
som möjligt. Ungdomarna ska
inte bara känna att de är med
utan även att de kan påverka,
komma med en idé, vara med
och planera och genomföra, allt
från litet till stort, säger Andreas.
Tjejmässa
– Ett exempel är en grupp tjejer
som ville att kommunen skulle
ha en egen tjejmässa, med aktiviteter och roliga saker bara för
tjejer. Detta för att ge ett extra
utrymme att fånga upp tjejernas
intresse och skapa en dag där
– Det är fantastiskt kul att det sker en ökad gemenskap mellan ungdomar i Hjärup och Staffanstorp,
säger Andreas Andersson på Ung i Staffanstorp.
man kan umgås/utbyta erfarenheter och ha kul tillsammans. En
– Helgverksamheten i Hjärup har Ökad gemenskap Hjäruparbetsgrupp bildades och tillsamvi idag i Uppåkraskolans superStaffanstorp
mans med vår personal blir det
fina lokaler, till exempel i idrotts- Glädjande är att alltfler ungdonu en tjejmässa på Hjärupslundhallen och hemkunskapslokalen, mar börjat ta sig mellan orterna i skolan 1 mars, berättar Andreas.
där vi kan ha olika temakvällar.
– Kolla in vårt program, häng
kommunen.
med på det du tycker är kul, har
– Det är fantastiskt kul att se en
Utökade resurser
du andra idéer, stort som smått,
ökad gemenskap mellan Hjärup
Ung i Staffanstorp är från i år
är du jättevälkommen med föroch Staffanstorp. Ibland kan vi
en egen resultatenhet med egen
hämta och lämna, ibland skjutsar slag till vår fantastiska personal
budget på totalt 3,9 miljoner, en
fältarna och ibland cyklar de. Det så jobbar vi tillsammans för att
ökning för året med 540 000 kr.
är ganska häftigt att se när en sju- lösa det.
– Det är glädjande att vi kan öka åtta ungdomar från Staffanstorp
personalstyrkan och erbjuda fler
aktiviteter och bredare verksamhetstider vilket är viktigt för oss.
Vi, liksom andra kommuner, har
i år även fått utökade statliga
medel, öronmärkta för en stimulerande utvecklande fritid, så att
barn kan möta nya vänner under
loven.
– Vi har börjat litet smått under
Ung i Staffanstorp arbetar
– De ökade medlen innebär
även med Ungdomsparlahösten 2018 och siktar på att ha
större tillgänglighet för våra
mentet.
två sammanträden per termin.
aktiviteter. Vi har exempelvis
Ungdomsparlamentet ska driva
haft en minibuss hela sommaren – Är du mellan 13 och 20 år och egna konkreta frågor som berör
som kunnat hämta och lämna
intresserad av att vara med och
ungdomarna i Staffanstorp och
ungdomar i hela kommunen, vi
påverka ungas fritid eller komderas fritid samt hur den egna
har kunnat hyra in oss på badet
munala beslut som rör unga, så
budgeten ska användas, samt
och kunnat erbjuda gratis bad två är du välkommen att höra av dig, vara referensgrupp och remissindagar i veckan för alla barn och
uppmanar Andreas Andersson
stans för kommunens beslutsfatungdomar.
på Ung i Staffanstorp.
tare i ungdomsrelaterade ärende.

Ungdomsparlament
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Sportlovsprogram
Se hit alla föräldrar, barn
och ungdomar för här får ni
hela Staffanstorps kommuns
späckade sportlovsprogram
för vecka 8. Med massor av
aktiviteter för både små och
större barn och ungdomar.

Sportlovet tjuvstartar fredag 16
februari med massor av aktiviteter för sportlovslediga barn och
ungdomar: musikkvällar, disco,
LAN, utflykter, besök i Vattenhallen och på Tjejmässan, nattafotboll och besök på badet för
barn och ungdomar från årskurs
4 och uppåt. Det blir lådbilstävling och gratis ponnyridning för
de minsta på torget i Staffanstorp.
Fredag 16 februari		
Disco för åk 4-6, kl. 18-20.30
Entré 20 kr.
Skåningen.
Arr: Ung i Staffanstorp.

LAN i Hjärupslundskolan,
kl. 12-10 (19-20/2)
Föranmälan krävs. Kostnad: 20
kr inklusive frukost.
Arr: Ung i Staffanstorp.
Tisdag 20 februari
Bråhögsbadet, kl. 9-21
Kassan stänger kl. 20, bada till
20.30, stänger 21.
Morgonsim 6.30-8.
Öppet hus på brandstationen,
kl. 11-13
Öppet hus för alla åldrar på
brandstationen i Staffanstorp.
Titta på brandbilar, spruta vatten
med brandslang med mera. Det
bjuds på varmkorv.
Arr: Räddningstjänsten LommaStaffanstorp.

Måndag 19 februari
Lerworkshop på Hjärups
bibliotek, kl. 10-12
Från fyra år och
uppåt. Tillsammans
blickar vi bakåt med
Uppåkra arkeologiska center. Vi
skapar en tidslinje
med hjälp av figurer
av lera eller papper.
Det bjuds på varm
choklad.
Arr: Hjärups bibliotek, UAC och
Hjärups Byalag.
Öppet Skåningen, kl. 13.30-17
För åk 4-6.
Arr: Ung i Staffanstorp.
Öppet Skåningen, kl. 17.30-21
För åk 6-18 år.
Arr: Ung i Staffanstorp.

Vikingaberättelser på Hjärups
bibliotek, kl. 13-16
Berättaren Per ”Gråe” Lundahl
från VikingaTider tar oss tillbaka
i tiden med hjälp av sina berättelser. Från 6 år.
Arr: Hjärups bibliotek och UAC.
Torsdag 22 februari
Bråhögsbadet, kl. 9-17
Kassan stänger kl. 16, bada till
16.30, stänger 17.
Kl. 19-21 endast vuxna.
Morgonsim 6.30-8.
Sportlovsfilm på Hjärups
bibliotek, kl. 13
Långt borta och nära, kortfilm från
Sverige till Mexico. 5-7 år, utan
text och tal, speltid 35 minuter.
Arr: Hjärups bibliotek och
BUFF Filmfestival.

Musikkväll för åk 6-18 år,
kl. 21-23
Skåningen.
Arr: Ung i Staffanstorp.
Lördag 17 februari
Öppet i Bråhögshallen,
kl. 18-23
För åk 6-18 år.
Arr: Ung i Staffanstorp.

Tjejmässan i Malmö,
kl. 11.30-19
För 12-17 år. Samling kl.11.30 på
Hjärupslundskolan och kl. 12 på
Skåningen. Hemkomst senast 19.
Arr: Ung i Staffanstorp.

Besök på Vattenhallen i Lund,
kl. 11.30-17
För åk 4-6. Samling 11.30 på
Skåningen och Hjärupslundskolan. Gratis, medtag matsäck.
Hemkomst cirka 17.
Arr: Ung i Staffanstorp.

Utflykt efter väder (pulka,
grillning etc.), kl. 11-17
För åk 4 -18 år. Samling på Skåningen kl. 11, hemkomst cirka
kl. 17.
Arr: Ung i Staffanstorp.

Nattafotboll i Staffanshallen,
kl. 22-06 (22-23/2)
För åk 7-18 år. Föranmäl om du
vill vara med. Gratis! Vi bjuder
Onsdag 21 februari
på nattamat!
Bråhögsbadet, kl. 9-20.30
Kassan stänger kl. 19.30, bada till Arr: Ung i Staffanstorp.
20, stänger 20.30.
Morgonsim 6.30-8.
Ponnyridning på torget,
kl. 10-12
För de minsta. Gratis! Torget i
Staffanstorp. PRO och SPF bjuder alla barn på varm choklad.
Arr: Staffanstorps kommun i
samarbete med Staffanstorps
Ridsportförening, SPF och PRO.

Sportlovsfilm på Hjärups
bibliotek, kl. 10
Grodor, tigrar och krokodiler, kortfuilmer om djur. 3-5 år, utan text
och tal, speltid 35 minuter.
Arr: Hjärups bibliotek och
BUFF Filmfestival.
Lådbilsrally på torget,
kl. 9-11.30
Stor final på torget i Staffanstorp
för fritidshem och förskolor som
byggt egna lådbilar. Årlig tävling,
genomförs för fjärde året! PRO
och SPF bjuder alla barn på
varm choklad.
Arr: Staffanstorps kommun i
samarbete med SPF och PRO.

Öppet Uppåkraskolan,
kl. 14-17
För åk 4-6.
Arr: Ung i Staffanstorp.
Öppet Uppåkraskolan,
kl. 17.30-23
För åk 6-18 år.
Arr: Ung i Staffanstorp.
Lördag 24 februari
Legolördag på Hjärups bibliotek, kl. 10-12
Kom till biblioteket och bygg
med dina nära och kära. Alla
åldrar.
Arr: Hjärups bibliotek.
Öppet Uppåkraskolan,
kl. 17-23
För åk 6-18 år.
Arr: Ung i Staffanstorp.

Fredag 23 februari
Bråhögsbadet, kl.9-19.30
Kassan stänger kl. 18.30, bada till
19, stänger 19.30.
Morgonsim 6.30-8.
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Evenemang
Kulturkalendern
Februari-april 2018
Studiebesök: Accustor AB
Torsdag 8 februari kl. 14
40 kr. Anmälan senast 18/1 till Kerstin
Pontén, 0734-22 82 45.
Samling: Önsvala Allé 10, Staffanstorp.
Planerade studiebesök: 14. Safetrack AB,
20/2 kl. 13. Vilax AB, 26/2 kl. 15. Wramborgs Strumpfabrik, 5/3 kl. 9.45. Malmö
Stadsarkiv, 7/3 kl. 10.
Arr.: SPF Seniorerna Club 230.

Makramé med för vuxna
Lördag 10 februari kl. 10-12
Hemslöjden Malmöhus introduktionskurs
i makraméteknikens grunder. Fri entré.
Anmälan 22-27/1, 046-25 15 94.
Hjärups bibliotek.
Arr.: Hjärups bibliotek.

Fasteval

Söndag 11 februari kl. 11-14
Barnaktiviteter till förmån för fasteinsamlingen till människor som drabbats av
katastrofer och konflikter.
S:t Staffans församlingsgård.
Arr: S:t Staffans församling.

Senior i Hjärup

Tisdag 13 februari kl. 14 (även 20/3
Bykrogen, Klöverlyckan i Hjärup.
Arr.: Trivselpunkten i Staffanstorp.

Popupbio: Gods own country
Onsdag 14 februari kl 17
Speltid: 1 h 45 min. Regi: Francis Lee.
Hjärups bibliotek.
Arr.: Hjärups bibliotek.

Konsert: Staffanstorps musikskola

Onsdag 14 februari kl. 19 (även 22/3)
Musikskolan, Skolgatan 7.
Arr.: Staffanstorps musikskola.

Ekonomiska klubben: aktiekafé

Torsdag 15 februari kl. 15 (även 1/3,
15/3, 29/3, 12/4
Uppkoppling mot Hitta kursvinnare, DI:s
och SHB:s webbsidor.
Trivselpunkten, Staffanstorp.
Arr.: Leif Artberger, 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”.
Hjärups bibliotek.
Arr.: Hjärups byalag och Hjärups bibliotek.

Pubkväll med SPF

Torsdag 15 februari kl. 19 (även 22/3
Entré 75 kr. I priset ingår ett glas öl/vin,
med eller utan alkohol, samt olika snacks.
Gästgivaregården, Staffanstorp.
Arr.: SPF Seniorerna Club 230.

Våffelcafé
Tisdag 20 februari kl. 13.30 (även 6/3,
20/3, 3/4
Trivselpunkten, Staffanstorp.
Arr.: Trivselpunkten i Staffanstorp.

Bingo
Torsdag 22 februari kl. 13.30 (även
8/3, 22/3, 5/4)
Trivselpunkten, Staffanstorp.
Arr.: Trivselpunkten i Staffanstorp.

Författarkväll: Marie Hermanson
Torsdag 1 mars kl. 19.15
Entré 70 kr. Biljettsläpp 15/2 på Hjärups
bibliotek, 046-25 15 94.
Hjärups bibliotek.
Arr.: Hjärups bibliotek.

Trygghetsvandring
Måndag 5 mars kl. 17.30 (även 9/4)
Trivselpunkten, Staffanstorp.
Arr.: Trivselpunkten i Staffanstorp.

Jazzkväll: S´il vous play

Måndag 5 mars kl. 19
Medlemshushåll fri entré, övriga 50 kr.
Hjärupslundsskolan.
Arr.: Hjärups byalag.

Popupbio: Loving Vincent
Onsdag 7 mars kl. 17
Speltid: 1 h 35 min. Regi: Dorotea Kobiela
och Hugh Welchman.
Hjärups bibliotek.
Arr.: Hjärups bibliotek.

Föredrag: Pilgrimsvandring på
Camino France

Onsdag 7 mars kl. 18.30
Pernilla Sjölund berättar och visar bilder
från sin pilgrimsvandring på Camino
France. Sista anmälningsdag 1/3.
Bråhögsplatsen 4, Staffanstorp.

Arr.: SPF Seniorerna Club 230 och Svenska Turistföreningen.

Vigselinspiration
Torsdag 8 mars kl. 18
Alla som planerar vigsel får inspiration och
tips om musik och kyrkodekorationer, information om vad församlingen gör inför
högtiden och tillfälle att ta upp egna frågor
med präster, musiker och vaktmästare.
Anmälan senast 5/3, 046-274 25 00.
Brågarps kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Författarkväll: Anders de la Motte
Torsdag 15 mars kl. 19.15
Entré 70 kr. Biljettsläpp 1/3 på Hjärups
bibliotek, 046-251594.
Hjärups bibliotek.
Arr. Hjärups bibliotek och Hjärups Byalag.

Vinprovning: Tour de France

Onsdag 21 mars kl. 18.30
Provning av sex viner från olika distrikt
och därefter en franskinspirerad måltid
med vin. 275 kr. Anmälan senast 1/3 till
Kerstin Pontén, 0734-22 82 45.
SPF´s klubblokal, Bråhögsplatsen 4.
Arr.: SPF Seniorerna Club 230.

Konsert: Staffanstorps musikskola

Onsdag 21 mars kl. 18.30
Uppåkraskolans matsal.
Arr.: Staffanstorps musikskola.

Klädbytardag
Lördag 24 mars kl. 10
Klädinlämning, Hjärups bibliotek 19-23/3.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek och Hjärups Byalag.

Pärlplattemåndag

Måndag 26 mars kl. 10-16
Hjärups bibliotek.
Arr.: Hjärups bibliotek.

Påskpyssel
Onsdag 28 mars kl. 13-16
Ingen föranmälan. Alla åldrar.
Hjärups bibliotek.
Arr.: Hjärups bibliotek.

Film och popcorn
Torsdag 29/3 kl. 10 (från 3 år) och
kl. 13 (från 7 år)
Hjärups bibliotek.
Arr.: Hjärups bibliotek.

Obanteatern: En stackars liten haj
(4-8 år)

Lördag 7 april 14
En fin föreställning om rädsla och hur man
kan övervinna den. Entré 25:- för barn
och vuxna. Biljettsläpp 24/3, 046-25 15 94.
Hjärupslundsskolans matsal.

Arr. Hjärups bibliotek & Staffanstorps Teaterförening.

Jazzcafé: South Side Jazzmen

Fredag 9 mars kl. 19
Dansbar gladjazz som den spelades på 50och 60-talen. Medlem 120 kr, ungdom 50
kr, ej medlem 170 kr.
S:t Staffans församlingsgård, cafeterian.
Arr: Staffanstorps teaterförening.

Konstrunda
Lördag 7 april kl. 8.30-17
Vårens konstrunda med buss går till sydöstra Skåne. 490 kr. Anmälan till Kerstin
Pontén, 0734-22 82 45.
Samlingsplats: F.d. busstorget.
Arr.: SPF Seniorerna Club 230.

4DFrame
Lördag 10 mars kl. 10
Från fem år i vuxet sällskap. Chans att på
egen hand testa det kreativa verktyget.
Hjärups bibliotek.
Arr.: Hjärups bibliotek.

Kommunrunda

Onsdag 14 mars kl. 9
Besök bland annat Sockerstan, Vikhem
och Tirup. 250 kr. Anmälan senast 19/2 till
Kerstin Pontén, 0734-22 82 45.
Samlingsplats: F.d. busstorget.
Arr.: SPF Seniorerna Club 230.

Släktforskardag

Söndag 8 april kl. 10-16
Skånes släktforskarförbund har stämma
och släktforskardag i Eslöv.

Kom i tid, antalet platser begränsat.
Hjärups bibliotek
Arr. Hjärups bibliotek och Hjärups Byalag.

Barnprogram
Babyträff
Torsdagen 8 februari kl. 9.30 (även
8/3 och 5/4)
Aktiviteter med barn för föräldralediga.
Hjärups bibliotek.
Arr.: Hjärups bibliotek.

Hunden Rund och känslostormen
(2-4 år)

Onsdagen den 14 februari kl. 14.30
och 15.30
Vi ger oss ut på upptäcktsfärd med klarinetten i spetsen, spelar på korvar och lär
oss dela med oss till alla våra vänner. Biljetter bokas från och med 1 februari.
Hjärups bibliotek.
Arr.: Hjärups bibliotek.

Teater Trassel: Flickan och trollet
(3-6 år)

Fredag 2 mars kl. 10
En musikföreställning full av äventyrslust,
vacker älvsång och hemliga ramsor. Entré
25 kr för barn och vuxna. Biljettsläpp
16/2, 046-25 15 94.
Hjärups bibliotek.
Arr.: Hjärups bibliotek.

Teater Pepino: Plask (0-3 år)
Tisdag 13 mars kl. 9.30
Karaktärerna Väte och Syre vattnar och
molnar och får de små åskådarna att förundras, skratta och bli nyfikna på vattnets
magi.Entré 25 kr för barn och vuxna.
Biljettsläpp 27/2, 046-25 15 94.
Hjärups bibliotek.

Arr. Hjärups bibliotek & Staffanstorps Teaterförening.

Teater Pepino: Vara vatten
Tisdag 13 mars kl. 10.30
I denna föreställning får ni möta Väte och
Syre, två figurer som tycks ha trasslat in
sig i kretsloppet. Entré 25 kr för barn och
vuxna. Biljettsläpp 27/2, 046-25 15 94.
Hjärups bibliotek.
Arr. Hjärups bibliotek och Staffanstorps Teaterförening.

Minimys (från 2 år)
Onsdag 14 mars kl. 15
Sagor och instrumentverkstad.
Hjärups bibliotek.
Arr.: Hjärups bibliotek.

Sagostund: Lilla Kotten (från 2 år)
Fredag 23 mars kl. 10
Hjärups bibliotek.
Arr.: Hjärups bibliotek.

Arr.: Staffanstorps släktforskarförening.

Staffanstorps konsthall

Grooming – att känna sig speciell
Måndag 9 april 19.15
Ulrika Rogland driver advokatbyrå i Malmö
och arbetar som målsägarbiträde med
fokus på brottsoffer och barns bästa. 2016
kom hon och psykologiprofessorn Sven Å
Christianson ut med boken Vad är grooming?

Verksamheten i konsthallen har ett längre
uppehåll. Konsthallen ingår i kulturhuset
som beräknas vara ombyggt i september
2018. Under denna period kommer Kultur
och fritid arbeta på att föra ut kulturen i
Staffanstorp på andra sätt.

