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God jul och
gott nytt år!
Händelserik juletid
Illustration: Karin Petterssons arkitektbyrå AB

Ombyggnation av rådhuset
Målet är att skapa ett levande torg med ett
3
rådhus i centrum

Fältgruppen 30 år
Spontanmöte över biljardbordet, ett av alla
6
sätt för fältare och unga att mötas

Foto: Staffanstorps kommun

Vi har listat en del av alla aktiviteter som
sker i kommunen i jul
4-5
Illustration: Gehl Architects

Byggstart för Västerstad beräknas till 2020
Startskottet för uppförandet av Hjärups nya
7
bortadsområde Västerstad närmar sig
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Mer resurser till skola och socialtjänst
Christian
Sonesson
Kommunstyrelsens
ordförande

December är här och vi är
nu inne i den allra mörkaste
delen på året. Solen är uppe
mindre än en tredjedel av
tiden, resten av dygnet får vi
förlita oss på annan belysning.
I somras tog jag initiativ till
att kommunen ska börja
arbeta mer aktivt med belysningsfrågor. Med förhållandevis små ekonomiska medel
kan utomhusmiljöer göras
trivsammare och tryggare än
vad de är idag.
För var och en som är ute
under dygnets mörka timmar
står det klart hur viktigt det
är med ljus. För att kunna
hitta, för att kunna känna sig
säker och för vilket intryck
man får av omgivningen.
Kommunen har en bra grundläggande belysning, men fortfarande finns det saker som kan
utvecklas vidare och förbättras.
Mörka platser som belyses
bättre kommer att upplevas
som tryggare. Belysning av
fasader och vegetation kommer att bidra till att göra
dessa platser mer trivsamma
och inbjudande.
Min förhoppning är att kunna
samverka med näringslivet
och ägare till större fastigheter
i centrala delar av kommunen
för att på så sätt få många
aktörer att sträva i samma
riktning. Kommunen kommer
att föregå med gott exempel
genom att fasadbelysa rådhuset. Har ni några tips eller
idéer var det behövs mer eller
bättre belysning, tveka inte att
höra av er till kommunen.
För övrigt önskar jag er alla
en riktigt god jul och ett gott
nytt år!

Att vi blir allt äldre, i kombination med att skolan behöver bli
effektivare, är två faktorer som
påverkar Staffanstorps kommuns
budget för 2017.
Budgeten är kommunens viktigaste styrdokument och omfattar för 2017 nästan 1,2 miljarder kronor.
Alliansens budgetförslag vann
och godkändes av kommunfullmäktige den 21 november.
Den kommunala skattesatsen
ligger kvar på samma nivå 2017
som i år.
Av totalt 290 svenska kommuner hade Staffanstorp 2016 den
sjunde lägsta kommunalskatten
i hela landet.
Totalt får alla medborgare
betala 29,83 kr per intjänad
hundralapp. Av denna summa
går 19,14 till kommunen och
10,69 till Region Skåne.
Staffanstorps kommun räknar
med att nå ett positivt resultat för
20:e året i följd. Ett plus på tre
miljoner kronor är budgeterat.

ifrågasätta arbetssätt som inte
är optimala.
– Därför ökar vi budgetramen
och omfördelar resurser samtidigt som vi kräver en effektivisering av skolans administration
och centrala verksamheter. Det
ger rektorerna mera makt och
därmed bättre möjlighet att utföra sina uppdrag, säger Christian Sonesson.
Budgeten i korthet
Här redovisar vi viktigaste posterna i 2017 års budget jämfört
med 2016:
• Kultur- och fritidsnämnden
ges ökade resurser från 45,5 till
48,5 miljoner, en ökning med
6,5 procent.
• Socialnämnden får 266,5
miljoner vilket är en ökning
med 22 miljoner eller 8,9 procent, för att möta den positiva
förändrade demografiska utvecklingen med allt fler människor som blir allt äldre. Enligt

befolkningsprognosen beräknas
antalet invånare över 80 år
öka med nära 90 procent mellan 2015 och 2025. Detta gör
att behovet av hemtjänst och
särskilt boende beräknas öka
kraftigt.
• Barn- och utbildningsnämnden (BUN) får 20 miljoner mer
än i fjor, en ökning med 3,2
procent till totalt 642 miljoner,
för att kunna öka budgetram
och skolpenning.
• Kommunstyrelsen får ett tillskott på 1,9 procent, från cirka
108 till 112 miljoner.
• Även besparingar sker. Tekniska nämnden minskar sina
utgifter 2017 med 1,3 miljoner
kronor, 2,9 procent, på grund
av lägre kostnader för avskrivningar.
• Medel för oförutsedda utgifter avsätts också varje år. Drygt
sju miljoner har reserverats för
detta ändamål för 2017, en fördubbling jämfört med 2016.

Omfördelning av resurser
Under sommaren och hösten
har det skett en stor genomlysning av barn- och utbildningsnämndens (BUN) verksamheter
för att ta reda på vad de ökade
kostnaderna berott på. Resultatet av detta har blivit en omfördelning som ger skolorna större
resurser att själva besluta över
skolans verksamhet.
– Stora centrala resurser med
ökad byråkrati och ineffektivitet
har lett till stora kostnadsökGEOinfoverksamhet samt teknisk-,
ningar inom BUN. Nu ändrar vi
Socialnämnden 23,8%
miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 4%
på det, säger kommunstyrelsens
ordförande Christian Sonesson.
Kommunstyrelsen 10%
Barn- och utbildningsnämnden 57,6%
– Vi förtroendevalda har skyldighet att granska verksamPolitisk verksamhet 0,4%
Kultur- och fritidsnämnden 4,3%
heterna och se till så att skattemedlen används effektivt.
Så här fördelas procentuellt Staffanstorps kommuns budget på 1,2 miljarder
Vi måste ha modet att ibland
kronor under 2017 på de olika kommunala verksamheterna.
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I december inleds kulturlyftet
I mitten av december 2016 inleds
den stora ombyggnaden av
rådhuset i Staffanstorp som är en
del av det så kallade kulturlyftet.
Denna etapp beräknas vara klart
hösten 2017.
Målet är att skapa ett levande
torg med ett rådhus i centrum
och innebär bland annat att
Staffanstorps bibliotek samt ett
nytt kafé för allmänheten ska
inrymmas i rådhuset. Ombyggnaden sker i åtta korta steg.
– Vi har lagt stor vikt vid att
medborgarna ska påverkas så
litet som möjligt. Det ska alltid
finnas personal som tar emot på
bottenplanet, det ska vara lika
enkelt som idag att nå alla våra
verksamheter och växeln ska
fungera precis som idag, säger
Hillevi Ventura, samordnare för
kulturlyftet.
Det som främst påverkar medborgarna under ombyggnaden
är att det inte längre går att
hyra möteslokaler i rådhuset.
Vissa utrymmen får helt nya
funktioner, andra behövs som
verksamhetslokaler under ombyggnaden.
Kommunfullmäktige hyr under
byggtiden in sig hos S:t Staffans
församling och även nämnderna
hyr tillfälliga möteslokaler utanför rådhuset.

Illustration: Karin Petterssons arkitektbyrå AB

Illustrationsskiss över hur första våningsplanet med bibliotek och medborgarkontor kan komma att se ut.

Allmänheten påverkas inte
– Flyttkedjan i huset är uppbyggd så att ingenting ska stå
still under tiden. Vi har gjort
olika riskbedömningar för att
verksamheten ska kunna löpa
utan att allmänheten blir påverkad. Vi ska hela tiden hålla
igång verksamheterna, med de
höga säkerhetskrav och krav på
god arbetsmiljö som finns, säger
Hillevi Ventura.
Ombyggnaden inleds i den så
kallade torndelen på plan 3.
Med början 5 december flyttar
utbildningskontoret, kansliet

och kultur & fritid tillfälligt till
uppåkralokalen på plan 6.
När ombyggnaden på plan 3 är
klar fortsätter arbetet på den del
av plan 2 som i framtiden ska
inrymma utbildningskontor och
kansli. Därpå tas ett kliv upp
till översta våningen, där det i
framtiden blir kafé och matsal
för rådhusets personal.
En lättare uppfräschning sker
sedan på plan 4 och 5 och därefter inleds förberedelserna för
att ta emot Staffanstorps bibliotek på plan 2. En helt ny bred
trappentré skapas upp till andra

3

våningen, en ny hiss installeras
och ett kafé för allmänheten
samt bibliotek inreds på bottenplanet.
Auditorium och musikskolor
När allt är klart hösten 2017
är det dags för ombyggnad av
kulturhuset på Blekingevägen
1, med nuvarande bibliotek och
konsthall.
Konsthallen bevaras precis som
idag. I övriga delar av kulturhuset ska skapas ett auditorium
för minst 260 personer, kapprum, förrådsrum, samt en rad
lokaler för de musikskolor som
genom musikchecken är verksamma i kommunen.
På staffanstorp.se samt i
kommande nummer av
StaffanstorpsAktuellt kan
du följa arbetet med kulturlyftet.

Inspirationsbild, trappa mellan första
och andra våningsplanet.

Villa Vikhem – nytt vårdboende enligt LOV
Villa Vikhem blir Staffanstorps
första vårdboende som konkurrerar med kvalitet enligt LOV, lagen
om valfrihet. Hösten 2019 ska
vårdboendet stå inflyttningsklart.
– Äntligen får vi den valfrihet
vi sedan länge eftersträvat även
när det gäller särskilt boende.
När man är gammal och behöver mycket omvårdnad ska man
ha det extra gott, säger socialnämndens ordförande Liliana
Lindström (M).
Villa Vikhem kommer att ligga
väldigt vackert omgivet av grönska, nära den vackra parken
som ska anläggas på Vikhemsområdet.
Fastigheten byggs av Hemsö
och vårdboendet ska drivas av
Vardaga.
– I LOV-systemet konkurrerar
aktörerna med kvalitet och inte
med priset. Hos Vardaga har

vi sett exempel på väldigt goda
vårdformer. Därför är vi säkra
på att Villa Vikhem kommer att
erbjuda sina boende en bra verksamhet med trivsel och hög kvalitet, säger Liliana Lindström.
Växande behov
Det var 2015 som socialnämnden beslutade att införa LOV
för vårdboende i Staffanstorps
kommun. Särskilt boende
erbjuds äldre med sviktande
kroppslig hälsa eller demens
och i behov av dagligt stöd och
vård. Socialnämnden lade ut
sitt beslut på valfrihetswebben
(nationell webbplats för annonsering av tjänster enligt lagen
om valfrihetssystem, LOV) och
fick kontakt med en rad intresserade aktörer.
– Vi har en befolkningsstruktur
som innebär att vi framledes
kommer att behöva fler vård-

platser. Därför förbereder vi nu
så att det i framtiden ska finnas
trygg tillgång till platser inom
äldreomsorgen, säger Liliana
Lindström.

ningsplan. Detaljplaner för ett
vårdboende enligt LOV även i
Sockerstan håller på att ta form
och beräknas stå klart ungefär
samtidigt som Villa Vikhem.

Fast avgift
De aktörer som vill bedriva
särskilt vårdboende i kommunen måste ackreditera sig mot
villkoren, som innebär att de
förbinder sig att erbjuda särskilt
boende mot en fastställd avgift
men också mot ett antal ställda
kvalitetskrav. Kommunen betalar per boende och dygn och
enbart för belagda platser.
Idag finns det cirka 125 platser
för vårdboende inom Staffanstorps kommun, samtliga på
Klöverlyckan, Magnoliagården
och Pilegården.
När Villa Vikhem invigs ökar
utökas antalet med ytterligare
54 platser fördelat på tre vå-

Detta är LOV
Lag om valfrihetssystem,
LOV, reglerar vad som
gäller för kommuner eller andra
myndigheter som konkurrensprövar
verksamheter genom att överlåta
valet av utförare av stöd eller vårdoch omsorgstjänster till brukaren
eller patienten.
Med valfrihetssystem enligt LOV
har den enskilde rätt att själv välja
vilken leverantör som ska utföra
tjänsten. Förutsättningen är att den
upphandlande myndigheten/kommunen godkänt och tecknat kontrakt med leverantören, behandlar
alla leverantörer på ett likvärdigt
och icke-diskriminerande sätt samt
tillämpar principerna om öppenhet,
ömsesidigt erkännande och proportionalitet. (SFS nr: 2008:962.)
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Kungörelser
Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde
som kommer att hållas i Sankt
Staffans församlingshem i
Staffanstorp, måndagen den
12 december 2016, kl. 16.
Vid sammanträdet behandlas bland annat beslut om
byggnation av nytt badhus i
Staffanstorp.
Fullständig dagordning finns
på kommunens anslagstavla
och staffanstorp.se.
Handlingar till sammanträdet
kan hämtas på medborgarkontoret i rådhuset.
Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde
direkt på staffanstorp.se eller
i medborgarcafeét i rådhuset.
Yvonne Nilsson (C)
ordförande

Lusseallsång på Torget
En ny lussetradition är på väg att
födas i Staffanstorp i år. 65
elever i årskurs tre på Anneroskolan och Borggårdsskolan
bjuder in till luciatåg och lusseallsång på Torget den 13 december kl. 10.

att klä ut sig och komma till
Torget. På med elektriska ljuskronor, glada tomteluvor och
tjusigt glitter, så gör vi en fantastisk Lucia tillsammans och
sjunger alla sångerna som vi alla
kan, säger Linda Lundqvist. Vill
man klä ut sig till julklapp går
det också fint!
Bakom det nya luciafirandet
står Staffanstorps kommun samt – Det får vara hur många lucior som helst, jag ser helst ett
musikläraren/sångerskan Linda
Lundqvist som tillsammans med världsrekord! Även killar är
välkomna som lucior.
den nybildade ”AnneBorgsköLuciatåget går från Bråhögsplatren” sätter ihop ett program av
sen kl. 9.50, nerför Storgatan
kända julsånger.
och fram till Torget framför
– Vi bjuder in till Luciaallsång
rådhuset där Staffanstorps
och uppmanar alla i hela byn

kommun ställer upp en scen för
luciaallsång.
Alla invånare och alla skolor
och förskolor är välkomna att
delta. Alla bjuds på pepparkakor.
– Vi uppmanar precis alla att
komma till Torget kl. 10 och
den som vill ansluta redan från
Bråhögsplatsen är hjärtligt välkommen att göra det.
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Julmarknader och julaktiviteter i Staffanstorps kommun
Julen 2016 närmar sig med stora
kliv och som vanligt planeras en
lång rad mysiga och stämningsfulla julaktiviteter för medborgare i alla åldrar och med vitt
skilda intressen runt om i vår
kommun.
Julmarknad i Jakriborg
För tolfte året i rad är det åter
dags för den traditionella och
stämningsfulla julmarknaden i
Jakriborg i Hjärup. Helgerna
10-11/12 samt 17-18/12 hålls
den populära julmarknaden
som påminner om populära
motsvarigheter ute i Europa.
Öppettider är kl. 11-17. Det är
fri entré och det bjuds ett mångfald av utställare av allehanda
hantverk, inklusive visning och
handel och säljs även juldelikatesser av skilda slag. Tomtar och
luciatåg varvas med vikingar,
gycklare och ponnyhästar i den
stämningsfulla lilla ”staden”.
Den första marknadshelgen
bjuder Lions på gröt. Båda
helgerna blir det ansiktsmålning
för barn i källaren samt möjlighet att åka häst och vagn.
Julmarknaden arrangeras av
Jakri AB med stöd av Staffanstorps kommun.
Mer information från Jakri AB
finner du på www.jakri.se.

Julmarknad på Hvilan
Lördag 3/12 kl. 10-14 bjuder
Hvilan utbildning i Kabbarp in
till sin julmarknad med öppet
hus. Botanisera bland julblomster från växthusen, rotfrukter
och grönkål från fälten, det blir
korvgrillning och julfika samt
barnaktiviteter och information
om skolans utbildningar.
På www.hvilanutbildning.se kan
du läsa mer om Hvilan AB.
Jul på Medelpunkten
Fredag 2/12 kl. 14.30
Adventsmys. Arr: S:t Staffans
församling och Humana.

Föranmälan till Medelpunkten
046-25 12 99.
Mer information finner du på
staffanstorp.se/medelpunkten.
Jul i S:t Staffans församling
Onsdag 14/12 kl. 18-20
Scrapbooking & tomtepyssel
för ensamstående i församlingsgården. För alla ensamstående
föräldrar som vill möta andra i
samma situation. Kom med ditt
barn för en kvällsfika, gemenskap och scrapbooking och
tomtepyssel.
Anmäl till hali.lidell@svenskakyrkan.se eller 0708-23 79 86.

gärna instrument. Alla åldrar är
välkomna.
Kontakta idiko.holm@svenskakyrkan.se eller 046-2742511
senast 12/12 för anmälan och
repetitionstider.
Läs mer på www.svenskakyrkan.
se/ststaffan.

Onsdag 7/12 kl. 10-14
Medelpunktens årliga julmarknad med många utställare som
visar och säljer sin alster. Det
bjuds på glögg och pepparkakor.

Julafton 24/12 kl. 11
Levande julkrubba. Julspel i
Nevishögs kyrka. Roller med
eller utan repliker delas ut till
alla som vill medverka. Spela

Torsdag 8/12 kl. 14
Musik med Bluebird jazzband.

Vi behöver vikarier!

Onsdag 14/12 kl. 15
Gudstjänst. Arr: S:t Staffans
församling.
Måndag 19/12 kl. 14
Eva och Dan från Dinos orkester bjuder på musikunderhållning.
Tisdag 20/12 kl. 10
Julfrukost. Kostnad 40 kronor.

Är du nyfiken på hur det är att
arbeta i kommunens förskolor,
grundskolor och fritidshem?
Välkommen att se om arbetet är
något för dig.
Den 15 december kl. 8-9 bjuder
vi på frukostmingel i Staffanstorps rådhus. Under minglet berättar vi lite om verksamheterna
i kommunen.

Ingen anmälan behövs, bara
kom!
CV och personligt brev kan
skickas in via staffanstorp.se
men ni kan även ta med det till
detta tillfälle.
Kontakta Anja Ritzau, utbildningsstrateg, 046-251219, anja.
ritzau@staffanstorp.se, om du
har några frågor.

staffanstorp.se

Öppettider i jul och nyår
Vid jul och nyår håller en del
verksamheter stängt. Nedan
listas kända öppettider.
Fritid Skåningen/fritid Hjärup
23/12 kl. 12-17 Skåningen
28/12 kl. 14-21.30 Uppåkraskolan
30/12 kl. 17-22 Skåningen
2/1 kl. 17-21 Uppåkraskolan
och Skåningen
3/1 kl. 14-18 Staffanshallen
4/1 kl.11-18 Hjärupslundsskolan
och Skåningen
5/1 kl. 15-23 Uppåkraskolan
7/1 kl. 18.30-22.30 Bråhögsbadet
9/1 kl. 14-21 Uppåkraskolan
och Skåningen
10/1 kl. 12-18 Uppåkraskolan
och Skåningen
Eventuella ändringar ses på
ungistaffanstorp.se.
Medborgarkontoret
23/12, kl. 8-14
27-30/12, kl. 8-17
2-4/1, kl. 8-17
5/1, kl. 8-14
Dessa dagar håller medborgarkontoret inte lunchstängt.

Familjecentralen Paletten
Öppna förskolan
23/12 stängt
27/12 kl. 9-13
28/12 kl. 9-13
29/12 stängt
30/12 9-13
5/1 stängt
Barnhälsovården och barnmorskemottagningen har öppet vardagar vid jul och nyårshelgerna.
Bråhögsbadet
22/12* kl. 9-16.30, samt 1920.30 endast för vuxna.
23/12* kl. 9-16
27/12* kl. 9-20.30
28/12* kl. 9-20.00
29/12* kl. 9-16.30, samt 1920.30 endast för vuxna.
30/12* kl. 9-19
3/1* kl. 9-20.30
4/1* kl. 9-20.00
5/1* kl. 9-16
7/1 kl. 10.30-15.30
8/1 kl. 10.30-15.30
10/1* kl. 9-20.30
* Morgonsim kl. 6.30-8
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Sammanträden
Staffanstorps och Hjärups
bibliotek
23/12 kl. 10-14, Hjärup kl. 10-13
27/12 kl. 10-19, Hjärup kl. 15-19
28/12 kl. 10-19
29/12 kl. 10-19
30/12 kl. 10-14, Hjärup kl. 10-13
2/1 kl. 10-19
3/1 kl. 10-19, Hjärup kl. 15-19
4/1 kl. 10-19
5/1 kl. 10-14, Hjärup kl. 10-13
7/1 kl. 10-14, Hjärup kl. 10-13
Medelpunkten
23/12 stängt
27-29/12 kl. 8.30-14
30/12 kl. stängt
2/1-4/1 kl. 8.30-15.30
5/1 stängt
Konsthallen
23/12 kl. 10-14
27-29/12 kl. 10-19
30/12 kl. 10-14
2-4/1 kl. 10-19
5/1 kl. 10-14
7/1 kl. 10-14

December 2016
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut
Kommunfullmäktige
12/12 kl. 16
Kommunfullmäktige är
öppet för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.
Barn- & utbildningsnämnden
6/12 kl. 18
Tekniska nämnden
6/12 kl. 18
Kultur- och fritidsnämnden
14/12 kl. 18
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
14/12 kl. 18

Önsvala förskola firade barnkonventionen
– Grattis på födelsedagen, ropade barnen på Önsvala förskola
och släppte iväg 101 ballonger
upp i luften över Staffanstorp
för att fira Barnkonventionens
födelsedag.
Det var den 20 november 1989
som FN:s generalförsamling
antog en konvention om barns
rättigheter som en del av folkrätten. 195 länder har skrivit
under.
På Önsvala förskola firades
födelsedagen med en ljusmanifestation och en sångstund.

Sophämtning under
jul och nyår
Under jul och nyår körs två
extra tömningar vecka 51 och
52. Sophämtning mellan juloch nyårshelgerna sker som
vanligt.
Låt kärlet stå vid tomtgränsen, med handtaget utåt, tills
det är tömt. Hjälp våra miljöarbetare genom att hålla
vägen till sopkärlet skottad
och halkfri.
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Fältgruppen 30 år: – Vi försöker alltid se ljuset i tunneln
I 30 år har fältgruppen skapat
trygghet för ungdomar som rör
sig ute på dagar, kvällar och
helger. Fältgruppen är landets
äldsta, det är den första som
startades och som fortfarande är
igång.
Sju fältassistenter har uppdraget
att vara vuxna förebilder och
samtidigt hålla koll på vad de
unga gör, var de tillbringar sin
fritid och hur de mår.
– Det är ungdomarna som styr
våra arbetsdagar. Vi inrättar oss
efter deras behov, säger fältassistenterna Stina Fager och
Patrik Tell.
– Det här jobbet är helt underbart. En stor del av min arbetstid
fylls av positiva möten med ungdomar och medborgare. Det är
så mycket positivt i det vi gör, vi
känner oss ofta uppskattade. Vi
stör kanske några som inte vill
träffa oss, men oftast är det positiv energi som utbyts i mötena.
Det fylls man av, säger Stina.
– Det är otroligt inspirerande
och fritt men kan också vara
slitsamt och tufft. Men ibland
får vi bekräftelse på vårt arbete
när ungdomar som vi kanske
jobbat intensivt med för flera år
sedan hör av sig långt senare i
livet och säger: Tack för att ni
fanns där för oss den gången,
säger Patrik och tillägger:
– Det lönekuvertet är svårslaget.
Bygger relationer
Fältarnas bakgrund och utbildning varierar. De kan vara till
exempel barnskötare, fritidsledare, behandlingsassistent eller
socionomer.
– Det handlar om person och
lämplighet lika mycket som
utbildning. Vi har alla lång erfarenhet av att jobba med ungdomar och människor.
– Det är förmågan att nå människor som gör vår grupp så
fantastisk. Allt hänger på att
bygga relationer, att gå in och
möta ungdomarna på en schysst
nivå, att kunna känna av dem
utan att vara bästa kompis
direkt.
– Det som genomsyrar fältgruppen är att vi alltid försöker se
lösningen på problemet. Ofta
vänder vi ut och in på oss för
att lösa problemen oavsett om
det är en ungdom som har
bekymmer eller en förälder som
håller på att bli gråhårig.

ar undan och iakttar, beroende
på situation och om det behövs
lämnar vi vittnesuppgifter.
– Målsättningen är att vi ska
vara högst halvkompisar men
framför allt en positiv vuxen
förebild som ändå är konsekvent, inte bara tillåtande utan
fostrande och gränssättande.
– Vi jobbar alltid på att hitta
lösningar för ungdomarna. Kanske vi kan uppfattas litet negativa i stunden, men det brukar
bli väldigt bra i slutändan.

Patrik Tell och Stina Fager, två fältassistenter ute på vandring i Staffanstorp.

Stöd till ungdomarna
– Det pågår hela tiden en konstant diskussion bland oss fältare: Hur ser ungdomssituationen
ut, har vi några nya trender?
Vad kan vi göra? Hur kan vi arbeta? Fältgruppens styrka är att
alla har olika slags relationer till
ungdomarna, alla vet litet om
alla och vi försöker på så sätt
skaffa oss en gemensam syn.
– Kanske någon ungdom berättar att han eller hon sitter
riktigt risigt till inför ett prov,
då händer det att vi slår vad om
en hamburgare eller en mjukglass att de ska klara provet och
så hjälper vi dem att plugga.
Meningen med vadslagningen är
förstås att jag ska förlora och de
ska lyckas, säger Patrik.
– När jag går hem halv fem kan
jag ibland be kvällspersonalen
”fråga Kalle” hur det gick på
SO-provet eller om han vill gå
på hockeymatchen i morgon,
säger Stina.
Föräldranätverk
Föräldrakontakter är en viktig
del i fältarnas arbete.
– De som känner oro för sitt
barn eller ungdom tar ofta kontakt med oss och vill veta hur
vi ser på deras ungdom och på
situationen. Vi ser bitar av ungdomarnas liv som föräldrarna
inte får se. Vi jobbar ibland med
föräldranätverk och vi ringer
och pratar med föräldrarna om
det finns anledning.
Fältgruppen har inget myndighetsansvar utan är en förebyggande verksamhet.
– Vi har anmälningsplikt, som

alla som arbetar med unga.
Ibland får vi göra orosanmälan
och ta hjälp av handläggare på
socialtjänsten eller Fenix, kommunens öppenvård riktad mot
ungdomar.
– Det finns en bild av att vi har
en övervakningsfunktion, men
vi är en trygghetsfunktion. Vi
ska vara synliga och tydliga för
ungdomarna och medborgarna i
Staffanstorps kommun och särskilt på sena kvällar och helger.
”Är inte poliser”
– Det är inte oss man ska ringa
om ett brott misstänks utan 112
eller 11414 till polis, räddningstjänst eller sociala jouren. Vi är
inte poliser, vi agerar eller back-

En vanlig arbetsdag
Alla fältassistenterna jobbar
med varandra, alltid två och
två, utom vid skolbesöken på
dagtid då det också finns skolpersonal på plats.
– Man vet aldrig vilken situation vi kan hamna i, det kan
svänga snabbt ibland.
Fältgruppen i Staffanstorp består av tre tjejer och fyra killar.
Arbetstiden löper kl. 8-16.30
och kvällspasset varierar beroende på vad som händer ute i
kommunen.
Alla fältare jobbar var tredje
helg, men aldrig röda dagar och
inte julafton och nyårsafton.
Läs mer
I artikeln som publiceras på
staffanstorp.se kan du läsa mer
om fältarnas arbetsdag, hur två
skift en vecka i november såg
ut.

Spontanmöte i korridoren på Hagalidskolan. Fältarna Patrik Tell och Stina
Fager möter Sofia Zehawi och kollar läget.

staffanstorp.se

Goda förebilder motverkar utanförskap
– Vi vill att alla våra ungdomar
ska inspireras att delta och aktivera sig i föreningslivet, både
etablerade och nyanlända. Det
ger bättre hälsa och motverkar
utanförskapet för alla ungdomar.
Ett nytt projekt inom Kultur &
fritid erbjuder alla ungdomar,
både etablerade och nyanlända
i Staffanstorps kommun, att tillsammans och under informella
former prova på de många olika
idrotter och aktiviteter som
erbjuds i kommunen.
– Vår röda tråd skiljer sig litet
från hur andra kommuner
jobbar, vi gör inte riktade aktiviteter bara för de nyanlända,
vi tror inte det leder till en bra
integration, utan vi kopplar
ihop. Vi har ett stort mål att
aktivera alla våra barn och ungdomar och där ingår självklart
alla, även de nyanlända, som en
naturlig del, säger kultur- och
fritidschef Mats Schöld.
– Vi känner att det här är på
väg att bli mycket bra, säger
samordnare Andreas Andersson. Att bjuda in alla unga
samtidigt är ett jättebra tillfälle
att lära känna varandra. Vi har
fått in fler aktiva ungdomar än
vi tidigare haft.
Förebilderna framtida ledare
Projektet går under namnet
Aktiva unga och första steget

inleddes redan i våras med en
ledarutbildning för ett 20-tal
ungdomar.
– Vi har många unga förebilder
och ledare i föreningslivet och vi
vill ta dem tillvara. Ett sätt att få
ha dem kvar är att erbjuda dem
en viss ledarskapsutbildning.
– Ung i Staffanstorp och föreningslivet har sökt upp ungdomar, som i det dagliga livet, i
skolan och i verksamheterna redan är förebilder för andra unga
eller yngre och erbjudit dem en
utbildning i ledarskap.
Under en helg fick de nya unga
ledarna delta i en ledarskapskurs ledd av drivna utbildare
från Skåneidrotten och Hassela.
Ämnena som ingick var pedagogik och metodik för tränare,
värdegrunder, normkritiskt tänkande, hur man bemöter barn
på flykt samt workshop med
planering av höstens sport- och
kulturskola.
De ungdomar som gick ledarkursen erbjöds sedan att hoppa
in och praktisera sitt ledarskap
inom sommarverksamheterna.
– Vi vill ju att de nya unga
ledarna ska inspireras att ta
framtida ledaruppdrag. Men
det allra viktigaste är att de blir
goda förebilder i samhället.
Visionen är att vi om fem år har
100 ledarutbildade unga ute i
kommunen och föreningslivet.

Sport- och kulturskola
Huvuddelen av projektet drivs
som en sport- och kulturskola.
Med prova-på-verksamhet ska
ungdomar inspireras att aktivera sig i föreningslivet.
Alla unga är välkomna att delta.
– Vi vill skapa möjligheter för
alla unga att oavsett bakgrund
upptäcka vilka fritidsaktiviteter
som finns att ta del av, så att
alla får samma chans att träffa
nya kompisar och identifiera
sina intressen, säger Andreas.
Flera föreningar erbjuder från i
höst ungdomarna en rad provapå-aktiviteter.
– Vi inleder med prova på-boxning, men flera andra idrotter
har också anmält intresse att
delta och vi hoppas även inom
kort kunna utöka till kulturaktiviteter, säger Mats.
– I dessa aktiviteter ska vi
koppla på de unga ledarna. Vår
tanke är att prova-på-verksamheterna ska ske i samverkan
mellan föreningsledare, personal
från ung i Staffanstorp samt
våra nya unga ledare som får
praktisera sina nyvunna ledarkunskaper. Vi tror att detta kan
bli väldigt bra, säger Andreas.
Information och kontakt
Läs mer på staffanstorp.se/
ungistaffanstorp eller kontakta
Andreas Andersson på andreas.
andersson@staffanstorp.se

Samråd för Västerstads första etapp
Illustration: Gehl Architects

Startskottet för uppförandet av
det nya bostadområdet Västerstad i Hjärup närmar sig. Just nu
bjuds allmänheten in till samråd
och byggstart beräknas till 2020.
– Samrådet pågår fram till
2017-01-15 och omfattar detaljplanen för Västerstads första
etapp. Det är i första hand cirka
105 småhus och 220 lägenheter
som ska byggas, berättar planarkitekt Anna Fogelberg på
Staffanstorps kommun.
Västerstad ska byggas väster
om järnvägen. Det nya området uppförs av Skanska på
företagets egen mark mellan
Jakriborg, Lommavägen och
Ynglingavägen.
Den detaljplan det aktuella samrådet gäller berör norra delen av
området.
– Det är stora delar av den
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Kungörelser
Samråd kring detaljplan för
del av Hjärup 22:1 m fl –
Västerstad Etapp I, Hjärup,
– Staffanstorps kommun
Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra byggandet av den
första etappen bebyggelse i
den nya stadsdelen Västerstad
i Hjärup.
Stadsdelen ska erbjuda en
varierande boendemiljö med
en tydlig stadsmässighet. Detaljplanen Västerstad Etapp 1
möjliggör för en blandning av
bostäder till exempel radhus,
kedjehus, friliggande villor
och flerbostadshus. Detaljplanen möjliggör även för en
förskola eller skola samt ett
vårdboende eller annan vårdenhet. Det finns även en stor
park med möjlighet till lekplats samt flera mindre parker.
Detaljplanen möjliggör cirka
105 småhus och cirka 220
lägenheter.
Samrådsmöte kommer att hållas i Hjärups skolas matsal kl.
18 onsdagen den 7 december.
Detaljplanen finns under tiden
2016-11-28 - 2017-01-15 tillgängligt på följande platser:
Rådhuset, Torget 1, Staffanstorp
Staffanstorps bibliotek,
Blekingevägen 1, Staffanstorp
Hjärups bibliotek, Ämnesvägen, Hjärup
www.staffanstorp.se, under
rubriken ”Pågående planer”.
Den som har synpunkter på
detaljplanen kan framföra
dessa skriftligen till:
Kommunstyrelsen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp
eller till
stadsbyggnad@staffanstorp.se
kommunen@staffanstorp.se.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Illustrationsbild över gata i Västerstad.

gamla betongfabriken som ska
bebyggas. Planområdet omfattar även en stor park på en hektar, en tomt där det ska planeras
för förskola samt en tomt som
kan komma ifråga för ett vårdboende.
Om ingen oförutsett inträffar
kan detaljplanen antas i början
av 2018.
– Det hänger dock intimt sam-

man med utbyggnaden av stambanan till fyra spår, säger Anna
Fogelberg.
Nya vatten- och spillvattenledningar behöver läggas under
järnvägen för att koppla samman ledningsnätet mellan västra
och östra Hjärup. Totalt ska
hela Västerstad innehålla ett
blandat boende med 850-1000
bostäder, varav 2/3 i flerfa-

miljsbostadshus. Målet är en
mångfald av boendeformer,
bostadsrätter, hyresrätter och
äganderätter, i kombination
med verksamheter, service och
handel.
Detaljeplanearbetet med den
andra etappen av Västerstad
i anslutning till den framtida
stationsbron beräknas påbörjas
under 2017 eller 2018.
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Evenemang
Kulturkalendern
december 2016-mars 2017
Vernissage: Lotta Hagerman
Söndag 4 december kl. 13-16
Invigningstal av Margareta Pauli kl.
13.10. Lotta Hagerman berättar om
sitt konstnärskap kl. 13.15. Utställningen pågår 4/12 2016 – 29/1 2017.
Konsthallen.
Arr: Kultur och fritid.

Söndagsöppet i Kulturforum Esarp

Söndag 6 december kl. 13-16, även
7 februari samt 6 mars
Besök konstnären Theodor Jönssons
bostad och ateljé samt kommunens
skolmuseum.
Kulturforum Esarp (f.d. Esarps skola).
Arr. Kulturforum Esarp & Theodor Jönssons
Stiftelse.

Fia-Lotta i Staffanstorp

Tisdag 6 december kl. 19
Tipsar bl.a. om presenter och annat för hemmet. Pris inkl förtäring:
40 kr för medlem och 60 kr för icke
medlem. Anmälan senast 3/12 till I.
Karlsson 0705-78 88 91 eller M. Ny
0702-04 96 95.
Staffanstorps biblioteket, Hörsalen.
Arr: Föreningen Glimtarna.

Julkonsert

Tisdag 6 december kl. 19
Staffanstorps Musikskolas orkestrar
spelar upp sin fantastiska repertoar
för allmänheten. Njut i konsthallens
fantastiska akustik.
Arr: Kultur & Fritid.

Ekonomiska klubben: fondträff
Tisdag 6 december kl. 18.30-20.30
Föranmälan, kaffe och kaka.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. S Cederpil.

Storbandskväll: Burlövs Saxband

Onsdag 7 december kl. 19
Åtta medlemmar under ledning av
kapellmästare Arne Nerius. Medlemshushåll fri entré, övriga 50 kr.
Hjärupslundsskolan.
Arr: Hjärups byalag.

Författarkväll: Wilhelm Agrell

Torsdag 8 december kl. 19
”Från ett kallt krig till ett annat- vart
tog Europa vägen?”. Entré 70 kr.
Staffantorps Bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Ekonomiska klubben: aktiekafé,

Torsdag 8 december kl 15
Kaffeservering mot självkostnad.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. S Cederpil, Aktiespararna.

Musik: Bluebird jazzband
Torsdag 8 december kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr: Medelpunkten.

Resa: Blue Christmas
Söndag 11 december kl. 14
I år bjuder Masken på höjdpunkter
från Blue Christmas 15 år! 395 kr
med bussresa, kaffe och julkakor. Buss
avgår kl. 14 från Järnvägskrogen till

Tänk på att det händer mycket i Staffanstorps kommun! Mer information hittar du på staffanstorp.se/kalender
Vellinge. Anmälan till Anders 046-25
22 24 eller Walter 0730-72 65 29.
Arr: Staffanstorps Teaterförening tillsammansmed PRO Staffanstorp och Spegeln.

Hårda julklappstips
Torsdag 8 december kl. 18
Vi har de perfekta boktipsen för dig,
minska julklappssångesten och låt oss
hjälpa dig!
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Julavslutning

Måndag 12 december, kl. 14
Bykrogen, Centrumstigen.
Arr: Medelpunkten i Hjärup.

Allsångslucia

Tisdag 13 december kl. 9.50
Sjung tillsammans med AnneBorgskören (Anneroskolan och Borgårdskolans Luciakör under ledning av Linda
Lundqvist) på torget. Luciatåget går
från Bråhögsplatsen kl. 9.50 till torget
där vi alla samlas kl. 10.
Arr: Staffanstorps kommun.

Luciatåg i Konsthallen
Tisdag 13 december kl. 18.30
Musikskolans barnkörer bjuder på
stämningsfyllt Luciafirande.
Konsthallen.
Arr: Kultur & Fritid.

Storbandskväll: Burlövs Saxband

Onsdag 7 december kl. 19
Åtta medlemmar under ledning av
kapellmästare Arne Nerius. Medlemmar fri entre övriga 50 kr. Försäljning
av förfriskningar i pausen.
Hjärupslundsskolan.
Arr: Hjärups byalag.

Julavslutning på Åstradsgården

Söndag 8 januari 2017 kl. 15
Vi avrundar julen i vanlig ordning med
julsånger, julgröt och kaffe med pepparkaka.
Arr: Staffanstorps hembygdsförening.

Filmklubben för vuxna

Onsdag 15 januari kl. 17
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffantorps bibliotek.

Ekonomiska klubben: aktiekafé

Torsdag 19 januari kl. 15
Kaffeservering mot självkostnad.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. S Cederpil, Aktiespararna.

Musikunderhållning: Eva och Dan
från Dinos orkester

Måndag 19 december kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr: Medelpunkten.

Örnsafari
Lördag 28 januari kl. 9
Vi besöker trakterna kring Börringe
och Havgårdssjön. Varma kläder och
varm dryck rekommenderas. Ansvarig:
Gert Petterson 046-25 21 65.
Arr: Naturskyddsföreningen Staffanstorp.

Hemlängtan
Söndag 29 januari kl. 16
Romeo & Juliakören från Dramaten i
Stockholm.
St: Staffans församlingsgård.
Arr: Staffanstorps Teaterförening.

Aktieträff och årsmöte
Måndag 30 januari 2017 i kl.18.30.
Gunnar Ek från Aktiespararna., förbudets ansvarige för bolagsbevakning
och har stor kunskap om ett stort
antal svenska AB. Anmälan krävs.
Staffanstorps bibliotek, Hörsalen.
Arr. S Cederpil, Aktiespararna.

Författarkväll: Lina Wolff
Torsdag 2 februari kl. 19
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Bokfika för vuxna
Onsdag 8 februari kl. 10.30
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Författarkväll: Joel Bladh
Torsdag 9 februari kl. 19.15
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Vi möts igen: Björn Forsberg &
Elisabeth Assarsson

Söndag 12 februari kl. 16
Enklare pausservering.
Staffanstorps Bibliotek, Hörsalen.
Arr: Staffanstorps Teaterförening.

Staffanstorps släktforskarförening
Tisdag 14 februari kl. 18-20
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Konsert: Double O`Seven Jazzband

Fredag 3 mars kl. 19
Enklare pausservering.
Konsthallen.

Arr: Staffanstorps Teaterförening & Kultur
Fritid.

Barnprogram
Teater 23: Pici och Oso (2-4 år)

Lördag 3 december kl. 11 &kl. 13
Entré: 25 kr (både barn och vuxna
behöver biljett).
Hjärups bibliotek.
Arr: Biblioteken i Staffanstorp och Staffanstorps
Teaterförening.

Sjung med ditt barn! (0-5 år)
Torsdag 8 december kl. 15
Trubadur Helene Skogspil.
Staffanstorps Bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Karin Holmström: Hunden Runds
snöiga dag (1-4 år)

Fredag 9 december kl. 9.30 och
kl. 10.30
En härlig rytmikstund som får upp
värmen i frusna kroppar! Entré 25 kr
(barn behöver biljett).
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Tomteverkstad med inslagningsworkshop

Onsdag 7 december kl. 15-16.15
Gör egna dekorationer och tryck ditt
eget inslagspapper. Gör julklappar på
plats, ta med en julklapp för inslagning och gör egna julkort. Från 7 år.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Sagostund: Julsaga med pysselöverraskning

Torsdag 15 december kl. 10.15
Barnbibliotekarierna berättar spännande, roliga och ibland alldeles
otroliga sagoäventyr.
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Julboken för barn
21 december – 11 januari
Läs och skriv om två böcker under jullovet så får du en bok i gåva.
Hjärups & Staffanstorps bibliotek.
Arr: Hjärups & Staffanstorps bibliotek.

Tipsrunda
27 december – 7 januari
Under denna tid kan alla barn delta i
en tipsrunda på bibliotekets barnavdelning.
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Pyssel: Julklappskris?
Vecka 51
Veckan innan julafton kan pysselsugna
barn göra en julklapps-pin till någon
när eller kär i julklapp. Materialet
finns att hämta i lånedisken.
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Familjelördag: Julgransplundring
Lördag 14 januari kl. 10-14
På årets första familjelördag kör vi tillsammans ut julen med riktig spelmansmusik och sånglek. Kl. 11 framträder
farmor Ninni och farfar Laif och granen plundras kl. 12. Biblioteket bjuder
på fika och mindre pyssel!
Staffanstorps bibliotek & konsthall.
Arr: Staffantorps bibliotek.

Teater Sagohuset: Krakel Spektakel – en rymdbalett (4-8 år)

Fredag 27 januari och lördag 28
januari (tiden är inte spikad än)
Fantasifull föreställning, fritt baserad
på Lennart Hellsings konstnärskap
och karaktärer. Rytm, dans och interaktivt skoj. Biljettsläpp 13/1.
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Familjelördag
Lördag 11 februari kl. 10-14
Preliminärt superhjältetema.
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Memory wax: Claroscuro (från 3 år)
Lördag 18 februari kl. 14
En dansföreställning nyfiken på leken
mellan ljus och mörker. Följ med på en
upptäcktsfärd som hyllar nyfikenheten, de vardagliga tingens hemligheter
och förändringens kraft.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Utställningar i Staffanstorps
konsthall
Öppettider: mån-tor 10-19, fre 10-18, lör 1014, sön 13-16. Se webbplatsen för öppettider
kring jul- och nyårshelgen.

Lotta Hagerman
4 december 2016 – 29 januari 2017.
Arr. Kultur & fritid Staffanstorps kommun.

