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Full fart på bostadsbyggandet
Christian
Sonesson
Kommunstyrelsens
ordförande

Alla som bor i vår kommun, utan
undantag, har rätt till trygghet
och säkerhet. För den som känner sig otrygg är friheten inte
lika mycket värd. Rädsla och oro
ska aldrig tillåtas att sprida sig.
Därför är det en av samhällets
viktigaste uppgifter att reagera
när någon bryter mot dess regler.
November är här och historiskt
har vi kunnat se ett ökat antal
bostadsinbrott under den här tiden på året. Det oroar många och
därför satsar polisen extra på den
typen av brottslighet just nu. I
det arbetet är alla invånares öron
och ögon väldigt viktiga. Det kan
handla att om man ringer till polisen om man ser något misstänkt
i sitt bostadsområde, eller att man
kontaktar kommunen om någon
plats har dålig belysning. Det är
bättre att höra av sig en gång för
mycket, än en gång för lite.
Ett extra slag vill jag gärna slå för
olika typer av samverkan mellan
grannar. Det kan vara enkla saker
som att hålla ett extra öga öppet
när grannen är bortrest, plocka in
posten och så vidare.
Kommunen har de senaste åren
arbetat hårt för att bli en tryggare kommun. Alla nätter i veckan
har vi väktarrondering i kommunen sedan några år tillbaka.
Otrygga platser görs tryggare
genom att kommunen till exempel klipper buskage och ordnar
bättre belysning. Nattvandrarna
och föreningslivet bidrar mycket,
liksom Fältgruppen.
Staffanstorp tillhör en av de tryggaste kommunerna i Sverige. Så
ska det förbli. Tillsammans gör vi
kommunen tryggare mot brott!

Aldrig förr har det byggts så
mycket, så varierat och så blandat i Staffanstorps kommun som
just nu.
– Vi bygger för alla, för mångfalden. I vår kommun ska vi
kunna erbjuda högkvalitativt
boende inom olika upplåtelseformer för alla kategorier,
från barnfamiljer till seniorer.
Dessutom är det trevligt med
en varierad arkitektur, säger
kommunstyrelsens ordförande
Christian Sonesson.
Staffanstorps kommun har flera
gånger gått i täten för modernt
svenskt bostadsbyggande och
bland annat varit värd för två
nationella bomässor och vunnit Sveriges Arkitekters (SAR:s)
planpris.
Nu står kommunen åter mitt i
en ny spännande nybyggnadsperiod och schaktmaskinerna och
byggkranarna är fler inom kommunens gränser än på mycket
länge.
Många hör av sig
– Vi upplever idag ett mycket
positivt intresse från byggföretagen att komma igång och bygga
i Staffanstorps kommun. Det är
mycket glädjande. Från nästan
noll har intresset tagit en väldig
fart efter sommaren, säger kommundirektör Ingalill Hellberg.
Det är främst Stadsbyggnadskontoret som får ta emot allt
fler samtal från intresserade
byggföretag.
– Det började redan före sommaren men har ökat dramatiskt
i höst. Vi ser ett mycket större
intresse från byggherrarna som
hör av sig ofta, antingen för att
planlägga områden eller med
frågor om kommunen har mark
att sälja, säger stadsbyggnadschef Pontus Borgstrand.

Mer än 2 000 nya bostäder
Ett stort antal nya bostadsprojekt är redan igång eller väntar
på slutgiltigt beslut.
Inom de närmaste fem till tio
åren ska mer än 2 000 nya bostäder för alla boendekategorier
färdigställas inom kommungränserna. Exploatering med
mångfald är målet: blandade
boendeformer som marklägenheter, ägarbostäder, radhus,
friliggande villor och flerfamiljshus. Nybyggnad planeras främst
i Hjärup och Staffanstorp men
även på attraktiva platser utanför tätorterna, som till exempel
i Kyrkheddinge och Nordanå.
För att möta de nya invånarna
förstärks även viss infrastruktur.
Ny ridanläggning i Kabbarp
planeras, liksom ny skola och
park i Hjärup.
Aktuella byggprojekt
I Staffanstorps tätort rör det
sig om cirka 1 500-2 000 nya
bostäder och i Hjärup om cirka
1 000 nya bostäder.
Rudolf Bååhts Väg
Dels planeras nytt LSS-boende
(anpassat boende för personer
med funktionsnedsättning) med
sex bostäder, samt 14 mindre
radhus. Byggstart i höst.
Vikhem
Vikhemsområdet byggs ut just
nu och det planeras för cirka
500-600 bostäder med stor
mångfald.
– Vi har eftersträvat att knyta
flera olika kategorier byggföretag till oss för att kunna erbjuda
olika typer av bostäder; bostadsrätt, ägande, radhus, villor, alla
kategorier bostäder för alla kategorier boende, berättar Pontus
Borgstrand.

Sockerstan
Byggstart planeras preliminärt
om ett par år för totalt cirka
1 000 bostäder med stor mångfald. Planeringsprogrammet
har varit på samråd. Ska antas
av KS förhoppningsvis redan i
höst, innan det är dags att göra
detaljplanen.
– När det rör så stora projekt som Sockerbruket brukar
många vilja tycka till. Många
har anknytning till Sockerbruket och vill vara delaktiga.
Bråhögsskolan
Här planeras ett nytt bostadsområde i centrum.
Just nu hyr Mellanvångsskolan
in sig i gamla Bråhögsskolan,
men ska flytta tillbaka till sin
nybyggda skola till terminsstarten i januari. Därpå flyttar
Anneroskolan in i Bråhögsskolan under sin ombyggnad.
Tidsplanen är ännu oklar. Sedan
ska Bråhögsskolan rivas för att
ge plats för nya bostäder.
– Det nya området blir sannolikt en fortsättning på centrum
med högre och tätare bebyggelse. Vi har tankar och skisser och
vi planerar för nya bostäder,
men det är för tidigt att säga
hur det kommer att se ut.
– Vi kommer så småningom att
lägga ut förfrågan till intresserade byggare som får återkomma
med sina förslag. Detta blir ett
nytt spännande bostadsprojekt
i centrala Staffanstorp, avslutar
Pontus Borgstrand.
Busstorget – Stanstad etapp IV
Beslut närmar sig. Okänt antal
bostäder.
Roos park
Beslut närmar sig för cirka 60
bostäder för seniorer. Staffanstorps kommun har träffat en
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Översiktskarta över planerade och pågående byggprojekt i Staffanstorps kommun.

överenskommelse med Roos
Park Fastighets AB om att bygga
bostäder för äldre intill parken
med tillgång till gemensamma
lokaler för samvaro, rekreation och service samt närhet till
geriatrisk rådgivning, stöd och
vård. Området har tidigare varit
koloniområde. Detaljplaneprocessen för området beräknas
vara klar sommaren 2015.
Hjärups Bocentrum
Arbetet är igång för att bygga
seniorboenden, cirka 50 bostäder för seniorer. Inflyttning sker
om ett par år. Byggherren Bonum AB har hittills rivit halva
gamla skolan, andra halvan har

de ännu kvar som förråd och
kontor.
Spårvägen/Tågvägen
12 friliggande småhus. Planen
har nyligen vunnit laga kraft.
Åkerslundshusen
40-50 bostäder. Planen antogs i
somras. På gång.
Hjärup NO
Planerna behandlas av KS i oktober och rör cirka 300 bostäder. Byggherre är JM.
Äppelhagen
Kommunen säljer fem fribyggartomter och privat ägare

säljer tolv tomter. Byggs av
Staffanstorpshus AB och privatpersoner.
Hjärup väster
Cirka 500 bostäder i blandat
boende. Skanska ska uppföra
ett helt nytt blandat bostadsområde med kontor, butiker,
flerfamiljshus och småhus väster
om järnvägen, intill Jakriborg.
Byggstart planeras till 2016.
Åttevägen
Cirka 90 bostäder. Radhus,
kedjehus och flerfamiljshus i
centrala Härup. Planen antas i
december. Byggherrar är Skanska och JM.

Nordanå
Cirka 40 friliggande småhus
på ett område öster om Trelleborgsvägen, precis söder om
järnvägen. Byggherre är Staffanstorpshus AB som köpt
stadsplanerad mark av Skanska.
Kyrkheddinge
Byggföretaget Veidekke har
ingått avtal med markägaren
Svenska kyrkan om att uppföra
ett 60-tal hus vid Bjällerupsvägen. Planen är klar att antas.

På staffansto
rp.se
finns fler ka
rtor!

GIF mot MFF i juniorfinal
Staffansvallen har sedan invigningen 2011 fått stå värd för
flera internationella matcher,
senast när två EM-kvalmatcher
avgjordes här med besök av
Montenegros, Irlands och Sveriges landslag för damer F18.

Ett nytt spännande fotbollsbesök
sker lördagen den 15 november
kl. 15 då det spelas junior-DMfinal på Staffansvallen.
Det är Staffanstorps GIF:s
juniorer som på hemmaplan får
mäta sig mot inga mindre än det

MFF-juniorlag som i höst, parallellt med de äldre seniorerna i
MFF:s A-lag, spelar Champions
League för juniorer och möter
Juventus, Atlético Madrid och
Olympiakos.
Det är fri entré men besökaren

kan istället välja att skänka
en slant till Barncancerfonden
söder. Utlottning sker på plats
även av en signerad MFF-tröja.
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Kungörelser

Satsningen gav omedelbart resultat

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i
Rådhuset, sammanträdeslokal
Bjällerup, måndagen den 17
november 2014, kl. 16.
Vid sammanträdet kommer
bland annat att behandlas
Budget för Staffanstorps kommun år 2015 inklusive kommunalskatt.
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
Yvonne Nilsson (C)
Ordförande

Nu lyfter järnåldersstaden Uppåkra som besöksmål. Den stora
satsning som inleddes i vintras
gav snabbt resultat trots att alla
projekt inte är klara än.
– Vi har märkt att när vi tog
en ansats att bli mer tekniska
så attraherade det fler barn
och ungdomar än tidigare. Så
det ska vi fortsätta med, säger
Uppåkrastiftelsens verkställande
ledamot Karin Nilsson.
Uppåkra Arkelogiska Center
har under årets säsong besökts
av drygt 5 600 personer, en
ökning med 48 procent jämfört
med förra året. Antalet besökande barn har ökat ännu mera,
med hela 90 procent, från 900
ifjol till cirka 1 700 i år.
– Troligen för att vi kommunicerat ut att vårt fokus är barn,
skolor och familjer, säger Karin.
Skolor från alla kommuner i
närområdet har varit på besök
i år, från Lomma, Kävlinge,
Lund, Staffanstorp, men även
från Malmö och Landskrona.
– Vi bjöd tidigt i år in lärare
att vara med och diskutera hur
Uppåkra kan bli ett intressant
inslag i historieundervisningen.
35 lärare från kommunerna runt
omkring deltog, med god representation från Staffanstorp.
Två väggar i utställningslokalen
är täckta med teckningar där
skolbarn tecknat sina bilder av
livet i Uppåkra under järnåldern.
– Vi har haft ett tält kallat

Gänget som lyfter Uppåkra mot nya besökshöjder: fr v arkeologerna Ulrika
Randver, Axel Hansen, Sofia Vinge och Nina Trulsson samt Karin Nilsson.

”pedagogrum” där barn fått
fria händer att teckna och
forma vad de tror har hänt här.
Barnen har fått jobba med egna
tolkningar. Vi har sedan låtit
barnens teckningar bli ett inslag
i utställningen, berättar Karin.
Många nya projekt
Det senaste året har man skapat
en rad helt nya projekt, finansierade av EU genom Leader Lundaland, för att lyfta fram och
synliggöra Uppåkra. Ytterligare
två arkeologer hjälper nu till så
allt kan vara klart före årsskiftet.
Projekten ska göra Uppåkra
ännu mer attraktivt för många
kategorier besökare i framtiden.
– Vi har utvecklat en pedagogik
kring dofter och smaker från
järnåldern, avslöjar projektledaren Sofia Winge. Vi startade på
Uppåkradagen med ett inslag
om kulinarisk arkeologi med
Daniel Serra, doktorand i arkeologi i Lund som gett ut den
spännande kokboken från
vikingatiden An early meal – a
viking age cook book.
Tidsverktyg
Tidsmaskinen är en applikation
för mobiltelefoner som kan laddas ner.
– Det finns redan en nedladdningsbar arkeologisk runda i
appen, men det kommer snart
att finnas ännu fler rundor att

välja på, på olika språk. När du
besöker Uppåkra är det bara att
välja runda i appen och vandra
ut på en gps-styrd tur och få
höra berättelserna om fyndplatsen, arkeologin och stiftelsen,
berättar Karin.
Tidsdektektiven är ett skolprojekt som lanseras nästa år.
– Tanken är att skolklasser ska
använda den. Den förklarar historien på ett väldigt roligt sätt
där du får hjälpa till att lösa två
gåtor från forntiden.
– Den nya pedagogiska metoden är utvecklad tillsammans
med skolklasser och lärare från
bland annat Stanstorpssskolan,
Borggårdsskolan och Tottarps
skola i Staffanstorps kommun,
våra tre ambassadörsskolor för
Uppåkraprojektet.
Uppåkra – sin tids ESS
Tidskartan är nästa stora digitala satsning och ska lanseras
nästa säsong.
– Uppåkra stiftelsen/Uppåkra
Arkeologiska Center har goda
kontakter med ESS och både
de och vi har pratat om likheterna i potentialen mellan oss
eftersom Uppåkra var en väldigt
viktig internationell plats under
sin storhetstid. Man kan nästan,
vad gäller internationella kontakter, säga att Uppåkra var sin
tids ESS, säger Karin Nilsson.
På en pekskärm i utställningen

ska besökaren från nästa säsong
kunna följa Uppåkra kontakter
ute i världen. Bakom utvecklingen står arkeolog Axel Hansen.
– Pekskärmen blir ett viktigt
inslag i utställningen där vi kan
visa att man redan på järnåldern hade kontakter ute i världen. När du pekar på ett fynd
på skärmen tänds en ruta på en
världskarta som berättar varifrån fyndet härstammar.
– Vi vet via fynden som gjorts
att Uppåkra haft kontakter,
besökt eller haft besök från ett
stort antal länder. De länder vi
kunnat identifiera via fynden är
Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Irland, Bulgarien, Rumänien, Turkiet, Grekland, Syrien,
Irak, Marocko, Uzbekistan,
Ryssland och troligen Ukraina,
berättar Axel Hansen.
– Vi visste redan tidigare att
nordborna for ända till Svarta
havet, germaner reste både som
handelsmän och som legosoldater, och romarna hade i sin tur
expeditioner ända till Skandinavien och Jylland.
Ny entré och skyltning
Den arkeologiska parken ska
även få en ansiktslyftning inför
nästa säsong. En ny entré ska skapas, nya handikappvänliga gångstigar ska iordningställas och det
kommer att finnas många informationsskyltar ute i landskapet.
– Den här platsen måste få den
dignitet den förtjänar. Vi har
i år tagit ett mentalt stort steg
för att etablera Uppåkra Arkeologiska Center som en viktig
kulturinstitution och plats där
du kan förkovra dig och låta
dig underhållas till en god fika,
säger Karin Nilsson.
Axel tillägger: – Här finns svaren
på så många gåtor och vitt skilda
förklaringar till varför så mycket
är som idag. Inte minst varför
kulturlandskapet ser ut som det
gör, se till exempel de kirurgiska
instrument som grävts fram och
som är nästan identiska med de
vi använder än i dag.
– Här finns fortfarande så
många svar att finna på frågor
som forskningen sökt i hundratals år, avslutar Axel Hansen.
Forskare menar att Uppåkra
är norra Europas mest intressanta fyndplats. 100 arkeologer skulle kunna gräva i 100 år
och det skulle finnas kvar att göra.
På uppakra.se kan du läsa mer!

staffanstorp.se

Trygghet är ett ämne som engagerar
Fler än 110 staffanstorpsbor
kom till mötet om samverkan
mot brott i Rådhuset i slutet av
oktober. Inte en stol var tom och
många stod längs väggarna i den
fullpackade fullmäktigesalen för
att få plats.
– Många har hört av sig till oss
och frågat vad vi gör för att öka
tryggheten i vår kommun, så jag
kontaktade stationschef Carina
Roth på Polisen och frågade om
hon ville vara med på ett möte
med medborgarna, sa Christian
Sonesson, kommunstyrelsens
ordförande.
Mötet handlade om trygghet,
om vad som görs och hur vi
genom samverkan kan hjälpa
varandra att skapa större trygghet i kommunen.
– Vi gör skillnad på upplevd och
faktisk trygghet och vi är egent-

ligen en säker kommun jämfört
med vår omvärld. Vi måste nu
hjälpas åt för att ta reda på
varför man känner sig så otrygg
som man gör.
– Vi behöver er hjälp med att
vara våra ögon. Ring oss hellre
en gång för mycket. Kom gärna
till stationen och ställ era frågor,
vi lovar att svara. Det finns så
mycket vi kan göra genom samverkan och jag tror det kommer
att bli väldigt bra, sa stationschef Carina Roth på Polisen.
Röd tråd
Den röda tråden på mötet var
att vi genom grannsamverkan
kan hjälpas åt att hålla koll på
hus i närområdet och därigenom öka tryggheten.
Alla uppmanades att oftare anmäla om något verkar misstänkt
och att dra nytta av Medbor-

garkontoret med ärenden om
säkrare miljöer, gatubelysning
som inte lyser och liknande.
– Vi har ett system som är
överlägset allt annat, 23 000
par ögon, sa kommunens säkerhetschef Michael Marklund. Sitt
inte kvar i soffan om ett bil- eller
inbrottslarm ljuder, utan kolla
upp utan att ta för stora risker.
Christian Sonesson avslutade
mötet med orden:
– Den upplevda tryggheten är
lika viktig som den faktiska.
Alla har rätt att tryggt röra sig
ut på byn. Bostadsinbrott är ett
av de mest kränkande brott som
finns. Hör av er så fort ni har en
synpunkt, det kan vara en bänk
som står fel, en hög tät buske
som skapar oro, kanske behövs
det mera belysning. Får vi bara
in anmälningar så kan vi ta tag i
frågorna.
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Sammanträden
Novemberdecember 2014
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut
Kommunfullmäktige
17 november kl. 16
Kommunfullmäktige är öppet
för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du
följa sammanträdet direkt
eller när det passar dig.
Barn- & utbildningsnämnden
3 november kl. 18
Socialnämnden
5 november kl. 18
Kultur- och fritidsnämnden
18 november kl. 18
Kommunstyrelsen
1 december kl. 18
Socialnämnden
3 december kl. 18

Skyltlördag
I år infaller skyltlördagen i
Staffanstorp den 29 november.

Många staffanstorpsbor kom till mötet om Samverkan mot brott i Rådhuset i slutet av oktober och fick råd och tips om
hur vi alla kan hjälpas åt för att skapa mer trygghet i våra närområden.

Flera ungdomsmentorer efterlyses!
Är du över 20 år och vill bli mentor för en ungdom? Vi behöver
dig!
– Många ungdomar saknar en
vuxen att prata med om saker
som är jobbiga, känns viktiga
eller precis vad som helst. Som
mentor träffar du en ungdom
under en längre period och blir
ett betydelsefullt stöd i stort och
smått, säger Andreas Andersson
på förebyggandeenheten på
Staffanstorps kommun.
Mentor Sverige är en ideell
organisation som arbetar för att

ge ungdomar större självkänsla
och kraft att växa genom mentorskap.
Staffanstorps kommun har ett
samarbete med Mentor Sverige
där ungdomar i åldern 13 till 17
år erbjuds möjlighet att delta i
ett tolv månader långt mentorsprogram.
– Med stöd och självkänsla är
det lättare att fatta positiva beslut och till exempel välja bort
våld och droger. Därför söker vi
vuxna över 20 år i Staffanstorps
kommun som vill göra skillnad
för en ungdom.

– Som mentor träffar du en ungdom cirka två gånger per månad, några timmar per tillfälle.
För att bli mentor krävs bland
annat att du genomgår en fyra
timmar lång utbildning och en
ingående intervju för att kunna
matchas med passande ungdom,
säger Andreas Andersson.
Är du intresserad?
Läs mer och anmäl dig på www.
mentor.se eller ta kontakt med
Andreas på andreas.andersson@
staffanstorp.se

– Vi har inte alla tider klara
än, men som helhet kommer
Skyltlördagen att äga rum
kl. 11-15, säger ordförande
Johan Gustafsson i Staffanstorps handelsförening.
På Torget blir det tre uppträdanden för barn med Tomteorkestern, det blir dans runt
julgranen med Staffanstorps
Musikkår, gymnastikuppvisning med Staffanstorps Sportdrill, dansuppvisning med
Studio S och luciakröning.
I övrigt kommer det på Torget
att ske diverse försäljning och
aktiviteter. Tomten kommer
att vara på plats för att lyssna
på barnens önskningar.
På Bråhögsplatsen blir det en
rad hunduppvisningar under
dagen: uppvisning i agility
kl. 11.30 och 13.30 samt
uppvisning i rallylydnad
kl. 12 och 13.
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På Totte är barnen ute i alla väder
– Vi är en förskola som tillämpar
utepedagogik. Våra barn vistas
utomhus minst 80-85 procent
av dagen, berättar förskolechef
Maths Andersson på föräldrakooperativet Totte i Tottarp.
– Om det inte skvalar ner äter
vi även många av våra måltider
utomhus och de minsta barnen,
upp till 2,5 eller 3 år, sover middag i sovlådor under tak utomhus.
Det finns totalt 27 förskolor i
den befolkningsmässigt unga
kommunen Staffanstorp. Av
dessa är 11 kommunala medan
16 är fristående. Dessutom finns
tre öppna förskolor och familjedaghem.
Förskolan Totte drivs av ett
föräldrakooperativ som hyr
skolbyggnaden av Staffanstorpshus AB.
Skolan tillämpar utepedagogik,
vilket skiljer sig från en uteförskola genom att man även
har inomhuslokaler om det är
riktigt dåligt väder.
Totte är byggd på den gamla
skolträdgårdstomten alldeles intill Tottarps skola. Innan byggnaden var klar 2012 inhystes
Totte i paviljonger.
Mycket fysisk träning
Det är full aktivitet när vi hälsar
på. Barnen leker i grupper runt
om i trädgården.
– Det ger mycket fysisk träning
att vara ute hela dagarna, säger
förskolechef Maths Andersson.
Veckans dagar har olika inriktningar. Måndagarna är rörelseoch gymnastikdag.
– Då är vi ute och leker motoriska lekar, detta är en slags
gympa- och motionsdag.
Tisdag-torsdag är barnen indelade i tre nivåer: Spindlarna som
är de små barnen, Ödlorna som
är mellanbarnen och Ormarna
som är de stora barnen.
– Vi är inte så fixerade vid
åldern när det gäller gruppindelning utan ser mer till mognaden
och flyttar barn mellan grupperna vid behov.
– Fredagar är en myshappeningdag. Då får barnen komma med
egna förslag om vad de själva
vill göra, berättar Maths.
”Christianiacyklar”
Förskolan följer läroplanens direktiv kring lekfulla matematikövningar, natur och miljökun-

Bakom föräldrakooperativet
står en ekonomisk förening.
– Skolan finansieras främst genom att varje barn får en förskolepeng, mellan 5000-7000
kronor per barn och månad. Ju
yngre barn desto högre förskolepeng, säger Maths. Föräldrarna erlägger 200 kronor per
förälder och år i föreningsavgift
och därefter betalas barnomsorgsavgift enligt kommunens
ordinarie taxor.
Styrelsen har personalansvar
och anställer personalen. Ordförande i den ekonomiska föreningen är den högste ansvarige
för verksamheten.
Totte har öppet från 6.30-17
varje dag.
– Men vi är flexibla, behöver
någon förälder någon gång litet
mer tid på sig så har vi öppet
litet längre.
På staffanstorp.se kan du läsa
mer om alla förskolor i kommunen – såväl fristående som
privata.

Är det kul att vara här på Totte? – Jaaaaaaaa! svarar alla barnen med en mun.
Vad är det allra bästa med Totte? – Rockringarna! svarar förskolebarnen i kör.

skap och skapande verksamhet.
Varje personal har sin specialinriktning.
– Är det matte leker vi fram former, storlekar, jämför lika och
olika, mängder, tyngder, vad
som flyter, etc.
– Själv är jag en resurs som
hoppar in där jag behövs, säger
Maths som även har hand om
allt administrativt arbete på
Totte.
Ibland är det dags för utflykt
med några av barnen och då tar
man fram de båda ”Christianiacyklarna” med eldrift.
Fyra barn plus en förare får
plats per cykel, och sedan bär
det iväg, ofta via Djurslöv in till
Staffanstorps bibliotek, kanske
iväg bort mot Kabbarp eller
bara ut i naturen.
Utan vinstintresse
– Att vara ett föräldrakooperativ betyder att vi är en fri förskola och helt utan varje form
av vinstintresse. Allt överskott
går tillbaka till verksamheten.
På grund av att vi är fristående
kan vi även ta in barn från
andra kommuner. Vi har i dag
barn även från Burlöv.

– Vi är just nu 23 barn och
fyra anställda på 3,8 tjänster.
Men ekonomin bygger på att
vi måste vara cirka 24 barn. Vi
kommer därför att ha ett litet
överintag och tar till våren in 26
barn.

I Staffanstorps kommun
råder det frihet att välja
förskola. Alla förskolor,
oavsett om de är friskolor eller kommunala, ska få verka på likvärdiga
villkor. Regler, utvärderingssystem
och tillsyn omfattar alla förskolor.
Genom att verka för förstärkning av
förskolors profilering och ytterligare
ökning av den pedagogiska mångfalden i kommunen, vill vi uppmuntra
till aktiva val. Källa: Barn- & utbildningsplan, Staffanstorps kommun.

Barnen trivs ute på den gamla skolträdgårdstomten.

staffanstorp.se
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Nysatsning på öppen scen i höst
För första gången presenteras all
kulturell verksamhet på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup
samlat och lättöverskådligt i en
broschyr.
Bibliotekarie Anna-Karin Rennemark är programansvarig för
höstens kulturprogram. Det är
en fullpäckad höst på biblioteken i Staffanstorp och Hjärup.
Öppen scen på biblioteken
Anna-Karin Rennemark ansvarar även för nysatsningen Öppen
scen där staffanstorpare som har
något spännande att berätta är
välkomna att anmäla sig.

– Alla vi pratar med är väldigt
positiva och tycker att det är
ett roligt inititativ, men vi hade
önskat att vi fått in lite fler som
verkligen ville ta plats på scen.
Vi hoppas det ska sätta sig litet
framöver.
– Det kan vara att man gjort en
spännande resa, har ett engagemang i en förening, eller är en
eldsjäl i något sammanhang. Då
är man välkommen att ta kontakt med oss.
– Det får inte vara i reklamsyfte,
inte någon som har ett företag
och vill sälja någonting, där
finns någon slags gräns. Författare som skrivit en bok brukar

dock få tillåtelse att sälja sin
bok i samband med ett författarbesök, och detsamma gäller
musiker som gett ut en skiva.
– Vi har bland annat en spännande bokning i januari med
Linda Bing, en läkare som är
utbildad i Kina, som ska berätta
om kinesisk medicin och kinesisk läkekonst, berättar AnnaKarin Rennemark.
Öppen scen, programmet
Energirådgivning
Tisdag 11 november kl. 18 på
Staffanstorps bibliotek samt
tisdag 18 november kl. 18 på
Hjärups bibliotek.
Georg Gremsperger tipsar om
hur man blir klimatsmart och
vilka åtgärder som är mer effektiva än andra.
Bli kapitalsmart
Torsdag 20 november kl. 18 på
Staffanstorps bibliotek.
Privatrådgivare Volker Albrecht
från Sparbanken Skåne ger tips
och råd kring sparande.

Novellisten Marica Källner är en av de som deltagit i Öppen scen på biblioteket
i höst. Marica går på Författarskolan på Lunds universitet och har i höst även
haft en skrivarworkshop på biblioteket, här med workshopeleverna Bodil Möller Jakobsson, Isabella Jensner, Lise-Lott Jönsson och Jakob Källner.

Bibliotekarierna tipsar om läsning inför julhelgen
Onsdag 3 december kl. 18 på
Staffanstorps bibliotek.
Bibliotekarierna bjuder på glögg
och pepparkaka och tipsar om
läsning – från de senaste nyhe-

terna till de tidlösa klassikerna,
både skönlitteratur, fakta och
biografier.
Sportjournalisten har ordet
Torsdag 11 december kl. 18 på
Staffanstorps bibliotek. Obs!
nytt datum.
Sydsvenskans Max Wiman
berättar om en idrott i förvandling. Sedan fyra år tillbaka
specialbevakar han Malmö FF
som idag är långt mer än bara
ett lag: det är ett företag, del av
en folkrörelse och symbol och
en lidelse för en hel stads invånare, oavsett bakgrund, kön
eller klass.
Barn och infektioner
Onsdag 10 december kl. 18 på
Hjärups bibliotek.
Anna Carin Hermansson, barnsjuksköterska på barnhälsovården på Hälsomedicinskt center,
talar om vad som är viktigt att
tänka på när man har barn med
infektioner och när det är dags
att söka hjälp.
Kontakt
Vill du medverka i öppen scen
på Biblioteket? Hör av dig till
Anna-Karin Rennemark på 04625 12 62 eller mejla anna-karin.
rennemark@staffanstorp.se

Här är goda råd inte dyra
sumentfrågor och frågor kring
Visste du att alla Staffanstorpsbor har rätt till fri juridisk konsul- testamenten, arv, gåvor och
liknande, men även till exempel
tation?
en del tvister.
– Om en tvist är på gång kan vi
I samarbete med Staffanstorps
kommun ger advokaterna Elisa- ge råd om hur den kan finansieras, hur man kan få ekonomiskt
beth och Conny Lindhe varannan onsdag alla udda veckor fri stöd för detta. Det finns två
juridisk rådgivning på Staffans- former, allmän hjälp som betalas av staten eller rättsskydd via
torps bibliotek.
hemförsäkringen.
Det är en helt ideell insats de
båda advokaterna står för. Rådgivningen kostar ingenting och
Samhällsinsats
alla har rätt att vara anonyma.
Det var Sveriges advokatsamDet går inte att beställa tid.
fund som en gång tog initiativ
till Advokatjouren som en slags
Konsumentråd, familjerätt
public service för medborgarna,
och tvister
där alla ska ha rätt till femton
minuters fri rådgivning.
– Vi upprättar inga handlingar,
– Det är mycket bra av kommen däremot ger vi goda jumunen att ställa upp med lokal.
ridiska råd i många kniviga
Ibland kan det finnas ett visst
situationer, säger Elisabeth och
Conny Lindhe. Mest är det kon- motstånd mot att besöka ett

advokatkontor och då kan man
gå hit till en neutral plats med
sina frågor.
– Vi får mycket uppskattning
för vår insats, som säkert gett
vår byrå några nya klienter genom åren. Men största fördelen
är att det avlastar vårt dagliga
arbete. Många ringer bara för
att få råd och då kan vi ibland
hänvisa hit till Advokatjouren
på biblioteket.
– Men först och främst känns
det trevligt att kunna göra en
samhällsinsats, säger staffanstorpsadvokaterna Elisabeth och
Conny Lindhe.
Advokaterna Elisabeth och Conny
Lindhe ger gratis juridisk rådgivning
på Staffanstorps bibliotek följande
onsdagar i höst: 5/11, 19/11, 3/12 och
17/12 kl 17.30-19.30. Drop in gäller.
Uppehåll sker under jul och sommar.
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Tänk på att det händer mycket i Staffanstorps kommun! Fullständig information hittar du på staffanstorp.se/kalender
Åke Asmundsson: Julen förr i
tiden

Måndag 17 november kl. 14
Hjärups församlingsgård.

Arr. Församlingskåren i Uppåkra församling.

Musikunderhållning: Humlorna
från Veberöd

Torsdag 6 november kl. 15
Aktiecafé med Börsrådet och börsen
online och fri diskussion. Kaffeservering med bröd mot självkostnad.
Medelpunkten, Pilegården.

Måndag 17 november kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.

Arr. Aktiespararna.

Tisdag 18 november kl. 18
Hjärups bibliotek.

John Börje Thelin: Från jordbruk
i Grönby till gammal svenskby i
Ukraina

Torsdag 6 november kl. 19
Kaffeservering med hembakat.
Åstradsgården (bakom Brågarps
kyrka) i Staffanstorp.
Arr. Staffanstorps Hembygdsförening.

Uppåkra kyrka fyller 150 år

Torsdag 6 november kl. 11.15
Välkommen att starta fiandet!
Arr. Uppåkra församling.

Amiralens Storband med sångsolist: Sväng och nostalgi

Fredag 7 november kl. 19
Smittande musik från 40-, 50- och
60-talens storbandsepok. Dirigent:
Anders Åhlin, sångsolist: Petri Soikkeli, presentatör: Jan ”Jolson” Olsson.
120 kronor. Bokning på 046-25 12 66.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun i
samarbete med Konsthallens vänner.

Lördagsmusik: Christian Backe
Lördag 8 november kl. 16
Uppåkra kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

Guidad visning: Uppåkra under
järnåldern

Lördag 8 november kl. 13
Gamla prästgården, Uppåkra kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

Konsert med Hans Pålsson

Söndag 9 november kl. 17
Hans Pålsson, konsertpianist och
professor i piano vid Musikhögskolan
i Malmö, inviger konsthallens flygel.
Pausmingel med dryck och tilltugg. 150
kronor. Förbokning på 046-25 12 66.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Energirådgivning med Georg
Gremsperger

Tisdag 11 november kl. 18
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Vår tids ohälsa – depression och
utmattningssyndrom

Onsdag 12 november kl. 14
Malin Jensen, arbetspsykolog med
egen erfarenhet, berättar.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Anhörigverksamheten.

Lars-John Lindberg: I Piratens
kölvatten

Onsdag 12 november kl. 19
Medlem: fri entré, övriga: 40 kronor.
Hjärupssalen, Hjärupslundsskolan.
Arr. Hjärups Byalag i samarbete med Kultur &
fritid Staffanstorps kommun.

Arr. Medelpunkten.

Energirådgivning med Georg
Gremsperger

Arr. Biblioteket.

Bokfika med samtal om böcker

Onsdag 19 november kl. 18
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Aktieträff med Investment AB
Latour och Sparbanken Skåne

Onsdag 19 november kl. 18.30
Anmälan senast två dagar innan till M.
Centervall 0760-466794. 20 kronor.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Aktiespararna.

Bli kapitalsmart

Torsdag 20 november kl. 18
Privatrådgivare Volker Albrecht från
Sparbanken Skåne ger råd och tips.
Staffanstorps bibliotek
Arr. Biblioteket.

Mässa med Telemann

Söndag 23 november kl. 18
Sångsolist och continuo.
Kyrkheddinge kyrka.

Trivselkväll: Två gringos
Torsdag 27 november kl. 18
Mat och dryck samt kaffe och kaka
kostar 120 kronor. Anmälan senast
25/11 till 046-25 12 99.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Jul- och hantverksmässa

Lördag 29 november kl.11-15
Bordsbokning: K. Andersson 0704-71
47 40 eller L. Bredfell 0704-44 78 30.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Glimtarna.

Skyltlördag i Staffanstorp
Lördag 29 november kl. 11-15
Läs mer på sidan 5.
Arr: Staffanstorps Handelsförening.

Adventsmusik
Lördag 29 november kl. 18
Uppåkra kyrkokör och musiker.
Uppåkra kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

Adventsmusik
Söndag 30 november kl. 18
KEB-kören och Fredrik Lindgren,
trumpet.
Kyrkheddinge kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Julmingel och snöleoparder
Måndag 1 december kl. 18.30
Ola Elleström berättar om en expedition med fokus på snöleoparder.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening.

Julkaffe med föredrag av Guni
Haskå: Osedligt leverne

Sparbanken Skåne – en ny stark
lokal bank i Staffanstorp

Tisdag 2 december kl. 19
Dåtidens syn på kärlek utanför äktenskapet och om vilka följder det fick.
Kaffe/te med lussekatter.
S:t Staffans församlingsgård.

Arr. Staffanstorp-Stanstorps Rotaryklubb.

Arr. Staffanstorps Släktforskarförening.

Arr. S:t Staffans församling.

Måndag 24 november kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.

Mycket sjuk på äldre dar – hur
arbetar vi bäst tillsammans?

Tisdag 25 november kl. 14
Skånsk Ledningskraft – ett samarbete
med Mona Ahlin, Regin Skåne, Bodil
Knutson, Vårdcentralen i Staffanstorp
och Margaret Fritz, Vård och omsorg,
Staffanstorps kommun.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Opera: Romeo och Julia
Tisdag 25 november kl. 19
I rollerna: Joachim Bäckström, Sanna
Gibbs, Anton Eriksson, Ethel Schelin och Bengt Krantz. Medlem: 180
kronor, ungdom: 50 kronor, övriga:
230 kronor. Biljett och dryck via tea.
staf@hotmail.se eller 0704-71 65 65
(G. Nilsson) eller 0708-64 02 44 (G.
Lindén).
Hagalidskolan, Staffanstorp.

Författarkväll med Kalle Lind

Tisdag 2 december kl. 19.15
Kalle Lind är radiopratare, författare
och satiriker. Biljetter 70 kronor, säljs
på Hjärups bibliotek från och med
15/11.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Bibliotekarierna ger boktips

Onsdag 3 december kl. 18
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Ekonomiska klubben

Torsdag 4 december kl. 15
Aktiecafé med Börsrådet och börsen
online och fri diskussion. Kaffeservering med bröd mot självkostnad.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Aktiespararna.

Barnens Uppåkra
Lördag 8 november kl. 11
Familjevisning och pyssel. Vad har figurerna Helge och Musse gemensamt?
Gamla prästgården, Uppåkra kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

Teater Pepino: Fågel
Lördag 8 november kl. 10.30
Teater för barn 1-3 år om de spralliga
fåglarna Lila och Gula.
Biljetter 25 kronor, säljs på Staffanstorps bibliotek från och med 25/10.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Teater Pepino: En fågel viskade
Lördag 8 november kl. 11.30
Teater för barn 4-8 år om Påff som
möter olika djur i Sagoskogen. Biljetter 25 kronor, säljs på Staffanstorps
bibliotek från och med 25/10.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Marco Rios och Ruth Safira:
Sambalelé

Lördag 15 november kl. 14
Ett musikprogram för barn 3-5 år.
Biljetter 25 kronor, säljs på Hjärups
bibliotek från och med 3/11.
Hjärupssalen, Hjärupslundsskolan.
Arr. Staffanstorps Teaterförening.

Sagofen Isadora: Lilla ledsna
spöket

Fredag 21 november kl. 9.30
Liten teater för barn 3-5 år om spökpojken som tappat bort sin mamma,
sin pappa och sin katt. Biljetter 25
kronor, säljs på Hjärups bibliotek från
och med 7/11.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteket.

Banditsagor: Baby Yaga
Fredag 21 november kl. 9.30 &
Lördag 22 november kl. 10.30
En föreställning för barn från 3 år om
ensamhet och vänskap. Biljetter 25
kronor, säljs på Staffanstorps bibliotek
från och med 7/11.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Staffanstorps Teaterförening.

Utställningar i Staffanstorps
konsthall
Knut Grane och Jacques Zadig:
Målningar och grafik

19 oktober-30 november

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Bernt Franckie: Målningar med
mera

7 december-8 februari

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Hjärt- och lungräddning

En kväll med Ingalill Mosander
Onsdag 26 november kl. 19
Journalisten och bokrecensenten Ingalill Mosander ger boktips.
Biljetter 70 kronor, säljs på Staffanstorps bibliotek från och med 8/11.
Staffanstorps bibliotek.

Torsdag 4 december kl. 19
Rickard från Räddningstjänsten visar
HLR och lär oss om livräddning
Inträde inkl. förtäring: 40 kronor för
medlem, 50 kronor för övriga.
Anmälan senast 1/12 till B. Palklint
0739-69 29 91 eller M. Ny 0702-04
96 95.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.

Arr. Biblioteket.

Arr: Glimtarna.

Arr. Staffanstorps Teaterförening.

Barnprogram

Fullständig information hittar
du på staffanstorp.se/kalender

