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Högt valdeltagande
Christian
Sonesson
Kommunstyrelsens
ordförande

Efter en dryg månads intensiv
valrörelse har fokus nu övergått
till att analysera resultatet, jobba
med att bilda en regeringsduglig
koalition och att väga samman
olika politiska viljor. Det gäller
såväl i Sverige som i Staffanstorp.
I Staffanstorp var valdeltagandet det högsta på tjugo år, vilket
självklart är glädjande. Högt
valdeltagande i lokalvalet betyder
att fler bryr sig om vilken politik
som förs i kommunen.

Att rösta är viktigt för Staffanstorpsborna. Valdeltagandet
ökade i år till 87,5 procent. Totalt
bland landets 290 kommuner
hamnar Staffanstorp på en preliminär delad tiondeplats i valdeltagande – ett strålande resultat.
På onsdagen 17 september sluträknades alla röster i kommunvalet i Staffanstorp. Totalt fördelades 41mandat i kommunfullmäktige i valet den 14 september, vilket ger en ny politisk
karta att förhålla sig till i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Nio partier i fullmäktige
Totalt tar nio partier plats i
nya fullmäktige, lika många
som förra mandatperioden.
Skillnaden är att Vänsterpartiet
återkommer med ett mandat,
medan Staffanstorpspartiet
förlorade sitt mandat från 2010.
Fullständig fördelning visas i
cirkeldiagrammet nedan.
Bland övriga småpartier fick
Hjärupspartiet 1,5 procent,
Staffanstorpspartiet 0,5 och FI
0,1 procent. Inget av dessa partier vann någon plats i fullmäktige.

Valrörelsen handlar långt ifrån
om att bara försöka övertyga
den man pratar med om att ens
parti är det lämpligaste att rösta
på. Det handlar i minst lika stor
utsträckning om att ta sig tid
och verkligen lyssna på den man
pratar med. Jag vill passa på att
tacka för alla bra samtal jag haft
på olika håll i kommunen. Samtalen har ofta varit intressanta
och inspirerande, och även om
man inte sällan haft olika politiska uppfattningar, har det varit
väldigt lärorikt.
Samtalen tar dock inte slut för att
valrörelsen är över. Som invånare
kan man påverka politiken också
mellan valen. Jag tror att jag
talar för de flesta politiska partierna i kommunen när jag säger
att de gärna ser fler intresserade
medlemmar och engagerade medborgare. Till kommunens högsta
beslutande organ – kommunfullmäktige – är det inte bara de
41 ledamöterna som har rätt att
väcka förslag, utan faktiskt också
alla andra som är folkbokförda i
Staffanstorp.
Så med det sagt hoppas jag fortsatt höra åsikter och få idéer från
alla er engagerade människor i
vår kommun!

Starkt valdeltagande
Valdeltagandet ökade med 1,35
procentenheter i årets val jämfört med förra valet. Allra högst
var valdeltagandet i Hjärup där
hela 93,5 procent av de röstberättigade gick och röstade.
På Annero och Mellanvången i
Staffanstorp var valdeltagandet
92,3 procent. Minst intresse för
valet visade invånarna i Tottarp
där endast 81,1 procent av invånarna gick till valurnorna.
Staffanstorps kommun hade
den 14 september totalt 17 103
röstberättigade. Av dessa gick
14 963 och röstade. 14 736 var
giltiga röster, 149 blanka och 78
helt ogiltiga. 2 140 staffanstorpare avstod från att rösta.
Nationell topplacering
Sammanlagt hamnar Staffanstorp på en delad tiondeplats
bland Sveriges 290 kommuner.
Genomsnittligt valdeltagande i
riket var 85,7 procent.
Procentuell fördelning
Moderaterna: 35,3%
Centerpartiet: 4,2%
Folkpartiet: 7,4%
Kristdemokraterna: 1,9%
Socialdemokraterna: 25,8%
Vänsterpartiet: 2,2%
Miljöpartiet: 8,0%
Sverigedemokraterna: 11,1%
SPI Välfärden: 1,7%

Moderaterna
14 mandat

Vänsterpartiet
1 mandat

Centerpartiet
2 mandat

Miljöpartiet
3 mandat

Folkpartiet
3 mandat

Sverigedemokraterna
5 mandat

Kristdemokraterna
1 mandat

SPI Välfärden
1 mandat

Fotnot
Artikeln utgår från Valmyndighetens preliminära siffror efter
sammanräkningen onsdagen
den 17 september. När detta
skrivs kontrollräknas valets alla
siffror en sista gång. Små justeringar kan ske.

Socialdemokraterna
11 mandat
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Fotbollsengagemanget höjer studieresultatet  
Hösten 2013 startade fotbollsakademin på Hagalidskolan, en
av tre MFF-akademier utanför
Malmö, något som visat sig vara
en lyckad satsning.
– Fotbollseleverna tar sitt engagemang med sig in i klassrummet, säger Alexander Ekström,
ansvarig för MFF-akademin i
Staffanstorp.
– Detta känns väldigt lyckat.
Skolarbetet är nummer ett och
därefter kommer sporten. En
förutsättning för att få träna är
att man sköter sitt skolarbete.
Det roliga är att vi märker att
ungdomarna tar sitt driv och
engagemang från fotbollen med
sig in i klassrummet, de vill vara
bra även i skolan och tar skolarbetet seriöst, säger Alexander.
Tre idrottsklasser
Skolan har i år utökat med
idrottsklasser där man förutom
fotboll kan välja att specialisera
sig på handboll eller innebandy.
Eleverna läser de teoretiska ämnena tillsammans, men tränar
respektive idrott var för sig.
Totalt går 75 elever i tre idrottsklasser, varav 48 ungdomar går
i fotbollsklasserna.
Två av fotbollseleverna i MFFakademin är Tim Frösslund, 14
år, spelare i Staffanstorps Gif
samt Adam Leijman, 14 år som
spelar i Kyrkheddinge IF.
– Det är jätteroligt med träningen, vi känner båda två att vi blivit bättre fotbollsspelare under
det år vi hittills gått, säger de
båda eleverna som har två år
kvar i akademin, detta läsåret
inräknat.
De har olika favoritlag men lik-

Fotbollselever från MFF-akademin tränar på Staffansvallen.

nande mål med sin fotboll:
– Mitt mål är att spela i Malmö
FF, säger Tim.
– Jag vill bli proffs och Manchester United är mitt favoritlag, säger Adam.  
MFF-spelare som tränare
Eleverna i MFF-akademin finslipas i olika teknikmoment samt i
försvarsspel och anfallsspel.
– MFF är ett stort stöd för oss.
Vi tränar med klubbens emblem på bröstet vilket skapar
stolthet. Vi får kläder, bollar,
konor med mera av dem. Det är
verkligen jättekul att jobba här
och anläggningen är fantastisk,
berättar Alexander som har ett
förflutet i MFF.
En fotbollscelebritet har nyligen börjat som fotbollstränare i
MFF-akademin, nämligen förre
MFF-guldmedaljören Anders
Olsson.
– Detta är mycket spännande,
säger han. Jag har precis börjat
här så jag har inte så mycket att

jämföra med ännu, men eleverna i akademin får träna mycket
teknik och det märks på kort tid
att de blir mer bollskickliga.
– Verkligen synd vi inte hade en
sådan här möjlighet när jag var
12-13 år. Det kan betyda otroligt mycket för ens fotbollsutveckling att få den här chansen,
konstaterar Anders Olsson.

Uppåkravallen invigd
I slutet av augusti invigdes
Uppåkravallen, Hjärups motsvarighet till Staffansvallen. Det är
en ny toppmodern hemmaarena
för Uppåkra IF.
Uppåkravallen består bland
annat av ett helt nytt klubbhus,
två konstgräsplaner och en ny Aplan i gräs som kan börja användas nästa höst. Med gräsplanen
i Skånebyn får Uppåkravallen
totalt fyra fotbollsplaner.
Staffansvallen betraktas från

EM-kvalet på Staffansvallen en succé
Sverige vann med 5-1 över Irland
inför 1 470 åskådare, därmed är
Sverige överlägsna EM-kvalvinnare. EM-kvalet på Staffansvallen
blev såväl en publik- som idrottslig succé och en stor arrangörsframgång för värdklubbarna
Staffanstorps GIF och Kyrkheddinge IF.
– Allt från kaffet till fotbollsplanen har varit perfekt, det är de
två viktigaste sakerna för mig,
skrattar Calle Barrling, förbundskapten för svenska landslaget
Damer F18/96. Det är ett fantas-

tiskt idrottsområde ni har här.
– Jättekul med så mycket publik,
ett fint arrangemang, sa Elisabeth Leidinge, före detta landslagsmålvakt och numera målvaktstränare i F18-landslaget.
– Bra anläggning, bra träningsmöjligheter. Perfekt väder är
inte fel heller, sa Björn Lindén
från Svenska fotbollsförbundet.
– Sjukt kul att slå Irland, de har
slagit oss de två senaste gångerna,
sa fyramålsskytten Stina Blackstenius och landslagskompisen
Nathalie Björn.

Nöjd rektor
Även Hagalidskolans rektor är
nöjd med utvecklingen.
– Det går alldeles utmärkt,
det är så roligt att jobba med
en professionell förening som
MFF. Vi är supernöjda och det
är eleverna också, säger rektor
Kerstin Jacobsson.
Totalt har Hagalidskolan 420
elever, varav tre idrottsklasser.
Varje dag tränar de 1,5 timme
inom respektive idrott; fotboll,
handboll eller innebandy.
– Vi har många externa elever
från kranskommunerna, från
Lund, Eslöv, Skurup, Lomma.
Det är fantastiskt roligt, ett lyft
för oss.
– Vi har en idrottsprofil i vår
skola. Alla elever, även i de allmänna klasserna, har minst tre
lektioner idrott i veckan, så vi
har redan haft de 600 timmarna
extra i idrott som Björklund vill
att man ska ha, skrattar Kerstin.

förbundshåll som en av Skånes
bästa fotbollsanläggningar och
även nya Uppåkravallen imponerar i fotbollsvärlden.
– Vi vill gärna komma hit med
FC Rosengård och spela en
träningsmatch nästa år, lovade
sportchef Erling Nilsson vid
invigningen av Uppåkravallen.
Med sig hade han spelarna
Kirsten van de Ven, holländsk
landslagsspelare och Line Røddik Hansen, lagkapten i danska
landslaget. 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Kungörelser
Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i
Rådhuset, sammanträdeslokal
Bjällerup, måndagen den 13
oktober 2014, kl. 18.
Vid sammanträdet kommer
bland annat att behandlas
Årsredovisningen för år 2013
för Samordningsförbundet
Burlöv-Staffanstorp samt
motioner.
Fullständig dagordning finns
på kommunens anslagstavla
och staffanstorp.se.
Handlingar till sammanträdet
kan hämtas på Medborgarkontoret i Rådhuset.
Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde via
webben på staffanstorp.se
Ewa Thalén Finné
Ordförande

Hjärup växer och utvecklas
Nyligen invigdes den nya toppmoderna fotbollsanläggningen Uppåkravallen med nytt klubbhus för
Uppåkra IF, två nya konstgräsplaner och en ny A-plan i gräs. Strax efter årsskiftet planeras startskottet
för byggandet av en helt ny skola och idrottshall alldeles norr om fotbollsanläggningen.
Senare under våren ska nya Hjärups park börja anläggas.

Under två lördagar i höst
kommer det att ställas upp
containrar i Hjärup i hörnet
Slättvägen-Fäladsvägen där
det finns möjlighet att kasta
tträdgårdsavfall. Platsen kommer att vara bemannad.

Norr om den blivande parken
färdigställs nu de sista av cirka
150 bostäder i området Hjärup
NO etapp 1 som av JM döpts
till Trädgårdslunden.
Alldeles intill förbereds för Hjärup NO etapp 2 med ytterligare
cirka 150 nya bostäder som ska
omgärda den nya skolan (detaljplanen beräknas antas i oktober
med byggstart 2015).
Hjärup NO etapp 3 med cirka
100-150 bostäder inom Hjärup
mellan parken och etapp 1, är
också på gång.
Intill Jakriborg planerar Skanska för 700 nya bostäder.
I centrum har Bonum inlett det
rivningsarbete som föregår uppförandet av det nya seniorboendet Hjärups Bocentrum.
Under hösten har Trafikverket
inlett processen för att bygga ut
järnvägen mellan Flackarp och
Arlöv till fyra spår, detta för att
öka järnvägskapaciteten. Järnvägen kommer att sänkas ner
genom Hjärup för att minska
påverkan från buller.

Öppettider
11 oktober, kl. 9-15
25 oktober, kl. 9-15
Staffanstorps kommun/
SYSAV

Ny skola och idrottshall
börjar byggas vid årsskiftet
Snart kan skolbarn i Hjärup gå
till en helt ny modern skolmiljö.
Efter årsskiftet beräknas byg-

Trädgårdsavfall i
Hjärup

gandet av den nya skolan och
idrottshallen inledas på ett 19
000 kvm stort område.
– Hjärup växer starkt och det
är framför allt barnfamiljer
som flyttar in. Hjärups skola
använder idag extra paviljonger
för att få plats med sina elever,
säger stadsbyggnadschef Pontus
Borgstrand och planarkitekt
Katarina Jeraeus på Staffanstorps kommun.
Klar hösten 2016
– Den nya skolan och idrottshallen kommer att gränsa direkt
till Hjärups park och fotbollsanläggningen Uppåkravallen och
beräknas stå klar hösten 2016.
Det blir en tre-parallellig F6skola med möjlighet att i framtiden utökas med årskurserna
7-9 och förskola om det skulle
behövas.
Den nya idrottshallen blir fullskalig och kan användas även
för större sporter på kvällstid
och blir därmed ännu ett tillskott för föreningslivet i Hjärup.
Det var fastighetsbolaget Hemsö som vann upphandlingen och
kommer att bygga och hyra ut
skolan till Staffanstorps kommun.
Företaget uppför och äger
samhällsfastigheter med bland

annat äldreboenden, skolor och
vårdinrättningar över hela landet. Hemsö har tidigare byggt
och äger förskolan Kids2home i
Hjärup.
I vår börjar parken växa fram
Till våren sätts skoporna i marken för anläggandet av första
etappen av det nya natur- och rekreationsområdet Hjärups park.
Parken anläggs på ett 10 hektar
stort område i centrala Hjärup
som en stor grön lunga alldeles
intill både befintlig och planerad
villabebyggelse. Den anläggs
väster om Uppåkravallen och
gränsar till Hjärupslundskolan
i väster och till den nya skolan
och idrottshallen i norr.
– Parken kommer att binda ihop
samhället Hjärup på ett utmärkt
sätt, säger landskapsingenjör
Karl Andersson på Staffanstorps
kommun som ansvarar för projekteringen och genomförandet
och som med hjälp av konsultfirman C Stad & Landskap tagit
fram ett gestaltningsprogram för
den nya parken.
Pulkabacke och utescen
De boende i Hjärup har under årens lopp inkommit med
önskemål till kommunen på vad
de saknar i samhället. Dessa har

staffanstorp.se
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Sammanträden
Illustration: C Stad & Landskap

Illustration som visar framtida Hjärups park med damm, midsommaryta och
friluftsscen.

legat till grund för gestaltningsarbetet av parken.
– Vi har först lagt de grova
ramarna för hur parken ska se
ut och därefter arbetat fram ett
gestaltningsprogram. I slutet
av augusti hade vi ett informationsmöte i Hjärupslundssskolan där gestaltningen presenterades och hjärupsborna fick
komma med synpunkter, berättar Karl.
–- Hjärupsborna har bland annat efterfrågat pulkabacke, utescen samt motionsslinga. Flera
av dessa önskemål har vi kunnat ta med i planeringen. Det
ska anläggas en fin pulkabacke
i norrläge för att snön ska ligga
så länge som möjligt, det blir
två stora grönområden där
det blir möjlighet att fira både
valborg och midsommar och
en utescen för både musik och
friluftsteater.
Park för alla
Området ska fungera som en
vardagspark för promenader,
lek, motion, hundrastning, grillning och avkoppling. Det ska
finnas en plats för alla.
– Vid utescenen blir grönytan
något nedsänkt, inte riktigt en
amfiteater men ändå med känslan av ett rum i rummet.
Parken kommer även att innehålla två stora dagvattendammar för att hantera dagvattnet
från Hjärups nordöstra delar
och från Uppåkravallen.
– Dammarna ger parken två
permanenta vattenspeglar och
kommer även att innehålla gradänger, en bro, en fontän och
vackra blommande träd.
– Björk och lärk, som växer
snabbt, planteras som amträd

till basplanteringarna som
består av stabila arter som ek
och bok, träd som vi vet klarar
klimatet. Vi försöker efterlikna
de naturliga systemen så långt
som möjligt. Sedan kryddar vi
med till exempel plataner,
rhododendron, körsbär, metasequoia och rödbladiga bokar
för att skapa litet utropstecken
längs slingorna, beskriver Karl.
Motionsslingor och utegym
Även två träningsslingor är
inplanerade.
– Det blir en kort och lättillgänglig på 1-1,5 km som även
passar funktionshindrade eller
äldre, samt en något längre som

leder upp över kullarna i
parken så att motionären kan
utmana sig själv litet.
– Tanken är att det ska kunna
anläggas ett utegym uppe på
kullen i östra delen med en vy
ut över de öppna ytorna och
dammen.
Parkens gång- och cykelvägar
kopplas ihop med de befintliga
och planerade vägarna i de
omkringliggande områdena och
därmed blir parken tillgänglig
från alla väderstreck.
– Vi har även lämnat utrymme
för så kallade utvecklingsytor
där det kan läggas in hundrastplatser, lekplatser, tennisbanor,
med mera, litet längre fram i tiden. Men först ska vi ge parken
möjlighet att växa till sig och
etablera sig så att vi inte sliter
för mycket på ytorna i början.
Första delen av Hjärups park
börjar anläggas i vår. Därefter
ska de västra delarna detaljprojekteras innan den anläggningen
kan påbörjas.
– Det är många projekt som
ska samarbeta på liten yta. Vi
vet ännu inte när hela parken
kan står klar eftersom det är
ett stort parkområde som ska
skapas. Men anläggningsmaskinerna startar i vår, avslutar Karl
Andersson.

Oktobernovember 2014
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut
Kommunfullmäktige
13 oktober kl. 18
Kommunfullmäktige är öppet
för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.
Kommunfullmäktige, nyvalda
20 oktober kl. 18
Kommunfullmäktige är öppet
för allmänheten. Detta sammanträde kommer inte att
webbsändas.
Tekniska nämnden
21 oktober kl. 18
Kommunstyrelsen
27 oktober kl. 18
Miljö- & samhällsbyggnadsnämnden
29 oktober kl. 18
Barn- & utbildningsnämnden
3 november kl. 18
Socialnämnden
5 november kl. 18
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Sommaren 2016 ska Kyrkheddinges nya förskola vara klar
att tas i bruk om allt går enligt
planerna.
Just nu pågår planeringsprocessen med upphandling och projektering inför byggstarten som
beräknas till våren 2015.
Det finns i dag ett stort behov
av ett utökat antal förskoleplatser i Kyrkheddinge.
Nya Almlunda förskola får till
en början fyra avdelningar som
kan byggas ut till sex.
– Förskolan kommer att ersätta
de förskolor som finns idag i
Kyrkheddinge, men som inte
länge är helt ändamålsenliga. I
norra delen av förskolans tomt
ska en lekplats anläggas vilken
ska vara öppen för allmänheten utanför skolans öppettider,
berättar samhällsbyggnadsin-

Illustration: Staffanstorps kommun

Nya Almlunda förskola
genjör Carin Nilsson på
Staffanstorps kommun.
En orsak till det växande behovet av förskoleplatser i Kyrkheddinge är bland annat planerad
nybyggnation i området, även
om beslutsprocessen ännu är
långtifrån färdig.
Förskolan i Kyrkheddinge tar
emot barn från Kyrkheddinge
samt sydöstra och nordöstra
delarna av Staffanstorps kommun, till exempel Esarp, Kornheddinge, Vallby samt Stora och
Lilla Bjällerup.
Almlunda gård kan spåras
så långt tillbaka som till laga
skiftet 1862 då det på platsen
låg en gammal gård, Almlunda
gård, som vid den tiden drevs
av en lantbrukare Pär Persson.
Den gamla gården har numera
rivits för att ge plats åt den nya
förskolan, men namnet bevaras.

Behåll barnen i fokus även vid skilsmässa
Hur kan vi hjälpa våra barn att ta
sig igenom föräldrarnas skilsmässa eller separation utan att
fara illa?
Staffanstorps kommun har
startat en kort kostnadsfri
föräldrakurs på kvällstid som
ger redskap för att kunna se till
barnens bästa. Första kurstart är
den 6 oktober och därefter dras
kurserna igång kontinuerligt.
– Så fort vi samlat fem föräldrar startar vi en kurs. Detta är
ingenting man ska behöva sitta
med själv när det finns stöd att
få, säger socialrådgivare Else
Holm som är ansvarig och leder
föräldrautbildningen Barn i
föräldrars fokus – BIFF.
Ger redskap
Alla föräldrar som ligger i, eller
har genomgått skilsmässa vet
att oron för barnen oftast är det
starkaste orosmomentet. Barnen
kommer lätt i kläm.
– Alla föräldrar vill sina barns
bästa. Men det betyder inte
att det alltid blir rätt, framför
allt inte i en pågående konflikt,
säger Else.
– Vårt syfte är att göra barnen
synliga i separationen. Vi ger
redskap och kunskap om vilken

betydelse man har som förälder
och att man faktiskt kan göra
stor skillnad. Det är så här vi
arbetar här i kommunen. Det är
viktigt att alltid se till helheten
och helheten är en familj även i
en separation.
Kursen berör de förändringar en
skilsmässa innebär för barnet,
barnets rättigheter, barnets utvecklingsfaser samt ger tips som
kan underlätta kommunikationen mellan föräldrarna efter en
separation.
Separata grupper
Målet är att öka föräldrarnas
medvetenhet om vad som är
viktigt för barnets utveckling,
öka förälderns färdigheter att
hålla barnets behov i fokus samt
att öka tilltron till sin egen förmåga och betydelse.
– Även om en skilsmässa genomförs utan konflikt kan man
behöva redskap för att kunna se
till barnens bästa så att barnet
får det så bra som möjligt.
I kursen samlas föräldrar tre
gånger på kvällstid i separata
grupper.
– Vår önskan är att både pappa
och mamma ska gå kursen vid
en separation. Pappor behöver
tala av sig med andra pappor

och mammor behöver tala med
andra mammor. Man tipsar varandra. Därför har vi en mammagrupp och en pappagrupp.
Men vi pratar främst om barnen, inte om skilsmässan, även
om litet utrymme ges även för
det, säger Else Holm.
Information och anmälan
Vill du delta i kursen Barn i
föräldrars fokus kan du anmäla
dig här: http://simplesignup.se/
event/47629.
Du kan även nå oss via mejl till
biff@staffanstorp.se.

Skilda världar – stödgrupp även för barn
Barn i skilsmässor eller
separationer kan få stöd i Staffanstorps kommun. En stödgrupp startas
varje termin för barn mellan 9-15 år.
Gruppen heter Skilda världar och är
en plats där barnen ges möjlighet att
prata av sig. Det är kostnadsfritt och
personalen har tystnadsplikt.
– Här får barn möta andra barn i
liknande situation. Vi vet att det är
bra för barnens mående och självkänsla att prata med vuxna och med
jämnåriga i samma situation, säger
socialrådgivare Else Holm.
Har du frågor eller vill anmäla dig,
mejla skildavarldar@staffanstorp.se

staffanstorp.se
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Funderar du på ett tryggare boende?
Är du 70+ och har börjat fundera
på ett tryggare boende – nu eller
i framtiden? Eller kanske har du
en äldre anhörig som kommer att
behöva ett sådant? Då är det
klokt att ställa sig i kö hos Boplats Syd som förmedlar trygghetsboende i Staffanstorp.
Känner du att det börjar bli litet
tungt i trapporna därhemma?
Börjar trädgården bli jobbig att
sköta? Kanske är du förutseende och inser att du om några
år kommer att vilja bo tryggare
än idag och i ett socialt sammanhang.
– Även om flyttningen inte är
aktuell än så kan det vara klokt
att ställa sig i kö för ett framtida trygghetsboende, tipsar äldrepedagog Katarina Sandberg.
Socialt tryggt boende
Trygghetsboende är en boendeform för den som fyllt sjut-

tio år eller mer och som är för
frisk för äldreboende, men som
önskar mer trygghet och social
samvaro än vad de har i sitt
nuvarande hem.
– Till en trygghetslägenhet flyttar
den som fortfarande kan ta hand
om sig själv och här kan man bo
kvar den dag man blir sjuk och
är i behov av hjälpinsatser.
Till skillnad från äldreboenden
ingår inte mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Bostäderna
ska vara funktionellt utformade
och förberedda för installation
av trygghetslarm.
– Trygghetsboende är alltid
utrustade med gemensamhetslokaler samt tillgång till en
trygghetsvärd under vissa tider,
berättar Katarina.
Gemensamma aktiviteter
Trygghetsvärdens funktion är
bland annat att skapa kontakt
med de boende, erbjuda gemen-

samma måltider samt aktiviteter.
– Jag lägger varje månad ut ett
informationsblad som berättar
om vad som ska hända. Ofta är
det traditionella aktiviteter som
bingo, eftermiddagskaffe. Men
det kan också vara frågesport
och våffelcafé eller gemensamma påsk- och julluncher.
Staffanstorp har erbjudit trygghetsboende sedan hösten 2012.
Tidigare var kommunen själv
boplatsförmedlare, men sedan
förra året sker förmedlingen
genom Boplats Syd som är en
kommunal bostadsförmedling
för anslutna bostadsföretag. Det
kostar 300 kronor att registrera
sig och på www.boplatssyd.se
anmäler man sig.
44 trygghetslägenheter
Totalt finns det 44 trygghetslägenheter i Staffanstorp, samtliga
i storlekarna 2-3 rum. Trygghetsboendena finns på Wibergs

väg 26, gamla skoltomten, samt
på Norregatan 6A, 6D och 8.
Kötiden varierar beroende på
hur ofta lägenheterna blir lediga. På Norregatan fanns det i
september tre tomma lägenheter
för uthyrning.
På Boplats Syd går det även att
söka bostad hos bostadsföretag
i andra anslutna kommuner
som till exempel Malmö, Vellinge och Lomma.
Anmälan och information
Anmälan om trygghetsboende
gör du på boplatssyd.se eller på
040-34 24 50 (telefontid måndag-fredag kl. 9-12).
Vid frågor kan du även ringa
Staffanstorps kommuns äldrepedagog på 046-287 17 98 eller
mejla till katarina.sandberg@
staffanstorp.se.

Dags för den 19:e Kulturnatten i Staffanstorp
Foto: Rickard Malmborg

Fredagen den 17 oktober är kvällen då hela kulturlivet i Staffanstorp visar upp sina allra bästa
sidor – nämligen Kulturnatten.
– Nytt för i år är att vi tänker
köra litet längre än tidigare,
fram till midnatt. Vi satsar även
på att göra intervjuer med vissa
kända personer under kvällen,
säger årets kulturnattsgeneral
Sven Jönsson från Lions Club
Staffanstorp.
Hela programmet släpps som
bilaga i Spegeln söndagen den 5
oktober. Programmet kommer
att finnas på staffanstorp.se
samt på www.lionsstaffanstorp.
se. Men StaffanstorpsAktuellt
kan redan nu avslöja litet smått
och gott från programmet.
Kulturpriser, intervjuer och
storband
Kulturnattens största arenor
Rådhuset, S:t Staffans församlingsgård, Bråhögshallen samt
Biblioteket och Konsthallen håller öppet kl. 18 till 00.15.
Kl. 18.30 delas Staffanstorps
kommuns kulturpris ut till
sångerskan och allsångsledaren
Linda Lundqvist som även uppträder och sjunger en stund.
Kl. 21 delar Lions Club Staffanstorp ut sitt kulturstipendium till

Stefan ”Julius” Malmström som
i samband med detta samtalar
med TV-profilen Bertil Svensson.
I konsthallen avslutas kvällen
med storbandskonsert med Boppes Big Band.
Musikskolan på byn
Staffanstorps Musikskola bjuder
på ett sambatåg från Musikskolan via omvägar fram till
Rådhuset kl. 17.30 och därefter
på musikföreställningen Från
Afrika till Birdland via Irland i
Rådhusets kafetéria mellan kl.
18 och 20.
Pianoeventet Vexations av
Eric Satie med pianolärare och
elever framförs i Musikskolan
kl. 19.30. En tvärflöjtsensemble
spelar i konsthallen kl. 19.45

och i Betania bjuds publiken på
musik av gitarrelever samt gospel från Österlen Gospel.
Bråhögshallen – konst och
underhållning
I Bråhögsskolan visar fyrtiotalet
konstnärer och hantverkare upp
sina alster, i år med ett speciellt
fokus på fotokonst.
Kl. 19 intervjuar Bertil Svensson
Thomas Ravelli och kl. 20.15
blir det humor på hög nivå med
lundaspexarna Claes Virdeborn
och Johan Rünow.
Kultur på 17 platser
Det finns kulturarrangemang
på 17 ställen i Staffanstorp.
Fältgruppen har evenemang för
skolelever på Balderskolan och

Familjecentralen Paletten har
något för de yngre.
Nytt för i år är att Vilax AB
deltar i Kulturnatten genom
att arrangera en utställning i
Åvanpå.
Lotter
Under den närmaste tiden kan
man stöta på representanter från
Lions som säljer Kulturlotter.
– Köp gärna en lott, eller två.
Det är fina vinster allt från
konst till teaterbiljetter, och ni
hjälper Lions att hjälpa, säger
Sven Jönsson.
Och nästa år är det dags för
20-årsjubileum. Har ni börjat
planera?
– Nej, skrattar Sven Jönsson. Vi
tar en kulturnatt i taget.
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oktober-november 2014
Miljövänliga veckan
29 september-5 oktober
Utställningar på våra bibliotek.
Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening

Musikunderhållning: Jazz 4 fun
Quartet med Carina Eklund

Fredag 3 oktober kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Söndagsöppet i Kulturforum Esarp

Söndag 5 oktober kl. 13-16
Besök Theodor Jönssons bostad och
ateljé samt kommunens skolmuseum.
Kulturforum Esarp (f.d. Esarps skola).

Arr. Theodor Jönssons Stiftelse & Kulturforum Esarp.

Staffanstorps Teaterförening firar
35 årsjubileum

Söndag 5 oktober kl. 16
Medlem: 150 kr, ej medlem: 200 kr,
ungdom: 50 kr. Boka via e-post till
tea.staf@hotmail.se.
Baldersskolan i Staffanstorp.
Arr. Staffanstorps Teaterförening.

Rätten till bistånd
Onsdag 8 oktober kl. 14
Biståndshandläggare Anneli Andersson.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Barncancerfondens syskongrupp
Onsdag 8 oktober kl. 19
Petra Svensson. Medlem: 40 kr, ej
medlem: 50 kr. Anmälan senast 29/9
till M. Fält 040-25 09 44.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Glimtarna.

Författarkväll: Kjell Wik
Onsdag 8 oktober kl. 19.15
Biljett: 70 kr. Biljetter fr.o.m. 20/9.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Ekonomiska klubben: Aktiecafé
Torsdag 9 oktober kl. 15
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Aktiespararna.

Högläsningens magi

Torsdag 9 oktober kl. 18
Maria Heimer från Digiteket.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Serietecknarworkshop med
Sara Granér

Lördag 11 oktober kl. 14-17
Serietecknarworkshop för dig över 12
år. Boka på 046-25 12 66 senast 6/10.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Bussutflykt: Landskapet och
makten över mark

Söndag den 12 oktober kl. 10-15
Landskapshistorikern Nils Lewan.
Start V. Stationstorget i Lund. 50 kr.
Anmälan: M. Anderberg, 046-18 41 40.
Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening &
Lunds Naturskyddsförening.

Tänk på att det händer mycket i Staffanstorps kommun! Fullständig information hittar du på staffanstorp.se/kalender
Liten antikrunda med Lauritz
Auktioner

Söndag 12 oktober kl. 16
Experter från Lauritz.com Auktionshus gör kostnadsfri värdering.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Försäkring & planering inför
begravning

Måndag 13 oktober kl. 14
Ove Christersson.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr: Fonus.

Om sömnsvårigheter
Onsdag 15 oktober kl. 18
Johan Holmberg.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Kulturnatten i Staffanstorp

Fredag 17 oktober
Separat program kommer ut 5/10.
Arr. Lions Club Staffanstorp, Staffanstorps kommun, S:t Staffans församling, föreningar m.fl.

Fri som en fågel

Lördag 18 oktober kl. 16
Temakonsert med barnkörerna och
Tottarps kyrkokör samt musiker.
Uppåkra kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

Höstvandring med Anders Wester

Söndag 19 oktober kl. 11
Samling vid Hjärups församlingsgård.

Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening i samarbete med Hjärups byalag.

Medeltidsmässa

Heidi Avellan: Efter valet –
regeringsbildningen

Onsdag 22 oktober kl. 19
40 kr, gratis för Hjärups Byalag.
Hjärupslundsskolan, Hjärupssalen.
Arr. Hjärups byalag i samarbete med Kultur &
Fritid Staffanstorps kommun.

Ekonomiska klubben: Aktiecafé

Barnprogram

Arr. Aktiespararna.

Obanteatern: Spökfarfar (4-7 år)
Fredag 3 oktober kl. 9.30
Lördag 4 oktober kl. 10.30
Biljetter, 25 kr, säljs fr.o.m. 19/9.
Staffanstorps bibliotek.

Trivselkväll med Ronny Holmberg

Torsdag 23 oktober kl. 18
120 kr (mat, dryck samt kaffe och kaka
ingår). Anmälan senast 21/10 till 04625 12 99. Begränsat antal platser.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Bokfika

Torsdag 23 oktober kl. 18
Biblioteket bjuder på fika.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Släktforskarforum

Lördag 25 oktober kl. 10-13
Staffanstorps bibliotek, läsesalen.
Arr. Staffanstorps Släktforskarförening.

En titt i min backspegel – kåseri
med Ulf ”Masken” Andersson

Söndag 26 oktober kl. 17
Medlem: 50 kr, ej medlem: 80 kr. Boka
via e-post tea.staf@hotmail.se.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Staffanstorps Teaterförening & Kultur &
Fritid Staffanstorps kommun.

Höstmode med En trappa Ner
Måndag 27 oktober kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.

Arr. S:t Staffans församling.

Arr: Staffanstorp – Stanstorp Rotaryklubb.

Senior i Hjärup: Sköna Bönor
underhåller

Författarkväll: Kristian Lundberg
Torsdag 30 oktober kl. 19
Biljett: 70 kr. Biljetter fr.o.m. 11/10.
Staffanstorps bibliotek.

Arr. Medelpunkten.

Arr. Staffanstorps kommun, SPF Club 230 & S:t
Staffans församling. Mediesponsor: Spegeln.

Tusen bitar: film om Björn Afzelius

Måndag 20 oktober kl. 18
Se filmen och samtala med regissör
Stefan Berg. Boka på 046-25 12 66.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.

Minnesgudstjänst
Lördag 1 november kl. 16
S:t Staffans församlingsgård.

Arr. CineSkåne, Kultur & Fritid Staffanstorps
kommun & Club 230 SPF.

Musik i Allhelgonatid
Söndag 2 november kl. 18
Uppåkra kyrkokör, solister och musiker.
Uppåkra kyrka.

Varg, vildsvin och annat nygammalt vilt i Skåne

Tisdag den 21 oktober kl. 19
Nils Carlsson, vilt- och rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Skåne.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening.

Irland – konsten att göra en Irish
Coffee

Onsdag 22 oktober kl. 14
Gert Kittel berättar
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Sonesson har ordet

Onsdag 22 oktober kl. 18
Om uppdraget som kommunalråd.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Arr. Glimtarna.

Torsdag 23 oktober kl. 15
Medelpunkten, Pilegården.

Söndag 19 oktober kl. 18
Trio Sonatrice och KEB-kören
Nevishögs kyrka.

Måndag 20 oktober kl. 14
Bykrogen, Centrumstigen i Hjärup.

Gör egna smycken
Torsdag 6 november kl. 19
Ulla- Britt Fransson. Medlem: 40 kr,
ej medlem: 50 kr. Materialkostnad
tillkommer. Anmälan senast 27/10 till
I. Karlsson 0705-78 88 91.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.

Arr. S:t Staffans församling.

Arr. Uppåkra församling.

Arr. Staffanstorps Teaterförening.

Lilla Vilda Teatern: Småttingarnas
show (1-4 år)

Onsdag 8 oktober kl. 15.30
Biljetter, 25 kr, säljs fr.o.m. 24/9.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Babygung med Anna Cederquist
(0-3 år)

Torsdag 9 oktober kl. 15.30
Gratisbilj. fr.o.m. 25/9, 046-25 12 65.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket

Anna och Katja: Älgar flyger
Fredag 17 oktober kl. 9.30 & 10.30
Biljetter, 25 kr, säljs fr.o.m. 3/10.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Lilla Vilda Teatern: Lilla spökhistorien

Lördag 25 oktober kl. 14
40 kr, gratis för Hjärups byalag.
Hjärupslundsskolan, Hjärupssalen.

Arr. Hjärups byalag i samarbete med Kultur &
Fritid Staffanstorps kommun.

Teater Pepino: Fågel (1-3 år)
Lördag 8 november kl. 10.30
Biljetter, 25 kr, säljs fr.o.m. 25/10.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Teater Pepino: En fågel viskade
(4-8 år)

Lördag 8 november kl. 11.30
Biljetter, 25 kr, säljs fr.o.m. 25/10.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Utställningar i Staffanstorps
konsthall

Staffanstorps Teaterförening
Tisdag 4 november kl. 18
Ordförande Walter Johansson.
Staffanstorps bibliotek.

Sara Granér: Teckningar, målningar
och skulpturer

Arr. Biblioteket.

Knut Grane & Jacques Zadig: Målningar och grafik

Ekonomiska klubben: Aktiecafé

Torsdag 6 november kl. 15
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Aktiespararna.

Från jordbruk i Grönby till
gammal svenskby i Ukraina

Torsdag 6 november kl. 19
John Börje Thelin.
Åstradsgården i Staffanstorp.

Arr. Staffanstorps Hembygdsförening.

24 augusti-12 oktober

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

19 oktober-30 november
Vernissage söndagen den 19 oktober
kl. 13-16
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Fullständig information hittar
du på staffanstorp.se/kalender

