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Oförändrad skattesats

Hur går det med kulturlyftet?

Första spadtaget för fyra spår

Fem budgetförslag och fyra skattesatser
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debatterades i kommunfullmäktige

I början av januari 2018 öppnar portarna
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till ett helt ombyggt rådhus

2024 beräknas sträckan Malmö-Lund vara
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helt klar med fyra nya spår i drift
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Ingen höjd kommunalskatt 2018
Christian
Sonesson

Kommunstyrelsens
ordförande

Staffanstorps kommuns historia
som ett modernt samhälle börjar
på många sätt med sockerbruket
och järnvägen. Det som under
1800-talets andra hälft utgjorde
stommen i samhället har under
hösten gjort sig påmint.
För några veckor sedan togs det
första spadtaget i utbyggnaden
av Södra stambanan till fyra
spår mellan Arlöv och Flackarp.
Genom detta säkras en fortsatt
god regionaltrafik med tåg till
och från Hjärup, någonting som
annars inte varit självklart.
Under dagarna har också rivningsarbetet av en del av den
gamla sockerfabriken påbörjats.
Kommunen köpte området
redan 2009 och sedan dess har
planeringen pågått. Men nu har
alltså arbetet inletts på ett mer
konkret sätt att bygga en ny
stadsdel i Staffanstorp: Sockerstan. En del byggnader och delar
av byggnader kommer att bevaras som en del av vårt kulturarv, liksom själva parken. Fullt
utbyggt kommer området att ha
omkring 1 200 bostäder av olika
slag men också kontor, affärer
och offentlig service.
Det första som byggs i Sockerstan är ett äldreboende med 72
lägenheter. Huset kommer att
ligga i kanten till Sockerbruksparken med utsikt mot möllan
och parken. Det första spadtaget
tas i november. Det blir ett av
tre nya högkvalitativa äldreboenden inom ramen för lagen om
valfrihet, den största kvalitetshöjningen inom äldreomsorgen i
kommunen de senaste 50 åren.

Det blir en oförändrad kommunalskatt på 19:14 kr i
Staffanstorps kommun 2018.

Hela fem budgetförslag och fyra
förslagna kommunalskattesatser
debatterades vid en ovanligt
omfattande budgetomröstning i
fullmäktige i Staffanstorps kommun måndagen 30 oktober.
Moderaternas förslag var oförändrad kommunalskatt i en budget där det görs stora satsningar
på förskola, skola och äldreomsorg men som är återhållsam i
övrigt. Ett av skälen att inte höja
är att befolkningen ökat med
fler skattebetalare vilket i sig ger
en intäktsökning på 20 miljoner
kronor.
Den så kallade treklövern, med

liberalerna, centern och kristdemokraterna som i övrigt i stort
stödde moderaternas budget,
föreslog en höjning med 35 öre
till 19:49. Förslaget hade gett
19,5 miljoner mer i kommunala
intäkter. Treklövern angav som
motivering behovet av en ökad
satsning på barn- och utbildningsnämnden för bland annat
digitalisering av skolan och fler
specialpedagoger i förskolan samt
rekrytering av en miljöstrateg.
Socialdemokraternas föreslog
en höjning av kommunalskatten
med 50 öre till 19:64 för att göra
en stor satsning på skolan, socialnämnden samt kultur & fritidsnämnden.
Miljöpartiet föreslog en höjning
på 61 öre, från 19:14 till 19:75,

för att stora miljösatsningar,
rekrytering av en miljöstrateg,
fler specialresurser i skolan, samt
större resurser till socialnämnden.
Sverigedemokraterna hade lämnat ett kort budgetförslag med
oförändrad skatt.
Även SPI och V deltog i debatten. De hade dock ingen egen
budget utan stöttade socialdemokraternas förslag.
Efter flera delomröstningar kring
rambudgeten ställdes de två huvudförslagen från moderaterna
och socialdemokraterna mot
varandra i en votering. Moderaternas förslag på oförändrad
kommunalskatt segrade med
röstsiffrorna 19 mot 16.

Satsningar på skola och äldreomsorg

– Vi har eftersträvat en balans
mellan reformer och återhållsamhet, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Christian
Sonesson (M).
Huvudsakligen var det moderaternas budget som klubbades
igenom, utom beträffande anslaget till socialnämnden. Här
vann socialdemokraterna gehör
för sitt förslag på 1,2 miljoner kr
utöver de extra 39 miljoner som
moderaterna redan föreslagit.

Tillskottet till socialnämnden
går dels till att möta det ökande
antalet äldre, dels till att förbättra
kvaliteten inom äldreomsorgen,
bland annat hemtjänsten. Totalt
får socialnämnden 307 miljoner
kronor för sin hela verksamhet.
Även barn- och utbildningsnämnden får kraftigt ökade
resurser i den nya budgeten med
ett tillskott på 27 miljoner, bland
annat innebär det en höjning av
skolpengen. Totalt får nämnden
674 miljoner kr för 2018.
Utöver satsningarna på kärnverksamheterna får kommunstyrelsen
118 miljoner kronor, kultur- och
fritidsnämnden 48 miljoner,
tekniska nämnden 48 miljoner
och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får 1,8 miljoner.

Inplanerad är också en reserv på
åtta miljoner kronor.
Staffanstorps kommuns budget
för 2018 omsluter totalt 1,2 miljarder kronor.
– Beroende på att det byggs
mycket i Staffanstorps kommun har befolkningen ökat och
skattebetalarna blivit fler. Med
den här budgeten förstärks
kommunens verksamheter och
ekonomi ytterligare. Den lägger
också grunden att möta de svåra
tider som kommer att komma
med nästa konjunkturnedgång,
konstaterar kommunstyrelsens
ordförande.

Ansvarig utgivare
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Satsningar inom kärnverksamheterna förskola, skola
och äldrevård står i fokus i
den budget som klubbades
av kommunfullmäktige i
Staffanstorps kommun måndagen den 30 oktober.
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Levande adventskalender på torget hela advent!
Staffanstorp får ett helt nytt
julevenemang i år med hela
24 olika inslag, ett för varje
dag i advent. Det blir lucköppning varje dag och många
överraskningar. Levande
adventskalender är namnet!

Varje dag i december månad
blir det lucköppning på torget i
Staffanstorp med massor av underhållning och överraskningar.
Adventsluckan är dörren på en
rödvit pyntad liten julstuga som
ska stå uppställd på torget hela
december.
Varje dag öppnas luckan av ett
eller flera barn tillsammans med
julnarren själv, initiativtagaren
Linda Lundqvist.
– Ingen vet vad som döljer sig
bakom luckorna. Det blir många
överraskningar, säger Linda.
Det var hon själv som kom på
idén med en levande adventskalender och presenterade den för
kommunstyrelsens ordförande
Christian Sonesson som tände
direkt på förslaget.
– Jag fick idén redan i fjor när jag
tyckte att det bara hände saker
kring skyltlördagen och lucia och
sedan hände det inte så mycket
mer, säger Linda. Jag tänkte att
det vore häftigt att det hände
något varje dag. Men vad händer varje dag? Jo, man öppnar ju
adventsluckor varje dag!
Tillsammans
– Staffanstorp växer hela tiden
och det finns gott om folk som
uppskattar vår lilla stad. Detta är
ett fint sätt att samlas på, att
mötas både unga och äldre tillsammans.
– Ordet tillsammans är signumet. Detta gör vi ihop, massor
av aktörer i Staffanstorp och vi
som bor och jobbar här. Allt är
staffanstorpskt, detta är ett helt
lokalt engagemang och alla tillfrågade har ställt upp helt ideellt,
säger Linda.
– Att göra något tillsammans
och ta del av något live i denna
digitala värld är viktigt och gör
väldigt gott.
Linda leder lucköppningarna
varje dag i sin nya fina gröna och
röda tomtekostym.
– Jag är inte en tomte utan mera
en älf, en julnarr.

– På julafton kl 10 ska vi dansa runt Torget allihop i en jättelång dans som Staffanstorparna kommer att minnas i sekler, då måste ni komma allihopa! säger
Linda Lundqvist som arrangerar en levande adventskalender i Staffanstorp hela december!

Det blir många kul inslag hela december. Julsagoläsning, rimstuga,
allsång, pepparkaksbak och massor av musik.
– Allt avslutas med en långdans
på julafton kl. 10. Missa inte det,
uppmanar Linda. Vi ska dansa
runt hela torget i en jättelång dans
som Staffanstorparna kommer att
minnas.
Vakta stugan
Utöver att hon själv hoppas på
massor av besökare varje dag har
Linda även en viktig önskan att
förmedla inför julen och den har
hon fått på mejl direkt från jultomten som hälsar att han tycker
att den levande adventskalendern
är en kanonidé. Men tomten har
även en vädjan till oss alla:
”Snälla alla staffanstorpare, hjälp
oss vakta stugan så den får stå
ostörd och orörd hela december
och sprida sin fina julstämning
hela advent. Vi ses på julafton allihopa! Varma hälsningar Tomten.”

Program
Lucköppning sker varje dag,
1-24 december, med massor av
roliga händelser och levande
överraskningar vid julstugan
på torget. Kom i tid om du vill
vara med och öppna luckan!
Tider: vardagar kl. 17, lördagar/söndagar kl. 10. Skyltlördag
2/12 samt Lucia 13/12 både kl.
10 och 17.
1. Första luckan öppnas.
Överraskning kl. 17.
2. Skyltlördag. Ljusinda &
Tomteorkestern underhåller kl.
11-14. Sagotomten är på plats,
massor av aktiviteter och julemys i Staffanstorp centrum och
på Rondellen.
3. St. Staffans vuxenkör förgyller torget kl. 10. Tillsammans
firar vi första advent.
4. Rimstuga med en rappande
Dennis Landen kl. 17. Vem ska
du ge en speciell julklapp till i
år? Kanske ska du ge bort något
du tillverkat själv? Kom så syr vi
ihop rimmen till era paket och
lokaltidningen Spegeln är på
plats. Rimma är riktigt kul och
skumtomtar är gott!
5. Överraskning kl. 17
6. Överraskning kl. 17
7. Överraskning kl. 17
8. Överraskning kl. 17
9. Joyvoice uppträder kl. 10.
Vilken glädje som sprids av
denna gigantiska kör, kom till
torget och sväng med…

10. Pepparkaksbak för både små
och stora kl. 10. Vi bakar på
Trivselpunkten, precis bredvid
torget. Ta gärna med en kompis,
släkting, kavel och förkläde så
fixar vi degen. Tillsammans firar
vi andra advent.
11. Överraskning kl. 17
12. Överraskning kl. 17
13. Luciaallsång kl. 10.
Kl. 17 skrider ett Luciatåg fram
över torget.
14. Överraskning kl. 17
15. Överraskning kl. 17
16. Julallsång med Linda och Ivar
kl. 10. Sjung in julen tillsammans
med oss, texter till alla!
17. Musikkåren spelar loss kl. 10
med sin nye dirigent Christopher
Fossto. Tillsammans firar vi
tredje advent.
18. Överraskning kl. 17
19. Överraskning kl. 17
20. Överraskning kl. 17
21. Överraskning kl. 17
22. Överraskning kl. 17
23. Överraskning kl. 10
24. Världsrekord i långdans kl. 10!
Nu dansar vi in julen tillsammans
i Staffanstorp. Vi bildar en långdans runt hela torget.
Arrangör: Staffanstorps kommun
i samarbete med Linda Lundqvist.
Rimstuga i samarbete med lokaltidningen Spegeln.
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Kungörelser

Kulturlyftet nu nära målet

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde
som kommer att hållas i Sankt
Staffans församlingshem i
Staffanstorp, måndag 27
november 2017 kl. 18.

I början av januari 2018 öppnar portarna till ett helt ombyggt rådhus i Staffanstorp.
Då är den omfattande ombyggnaden av rådhuset som
pågått stora delar av året
under namnet Kulturlyftet klar.

Föredragningslista finns på
kommunens anslagstavla och
webbplats staffanstorp.se.
Handlingar till sammanträdet
kan hämtas på medborgarkontoret i rådhuset.

De övre planen är redan helt
färdiga och de olika kommunala
förvaltningarna/verksamheterna
och personalmatsalen är på plats
på våningarna två till sex.

När Staffanstorps bibliotek
flyttat in i rådhusets första och
delar av andra plan under vecka
2 inleder NCC ombyggnaden av
de gamla bibliotekslokalerna på
Blekingevägen 1 som ska bli nytt
kulturhus för Staffanstorp med
bland annat en stor samlingssal
med scen.
Ännu inte är klar beträffande
rådhuset är vilken arrendator
som får uppdraget att driva det
nya caféet och restaurangen på
bottenplanet i rådhuset.

– Vi hastar inte, vi har flera intressenter och vi vill få in en aktör
som passar med vår vision och
koncept, som kan samarbeta med
våra verksamheter och bidrar till
ett levande torg, säger chefen för
medborgarserviceförvaltningen
Gunilla Lewerentz som är ytterst
ansvarig för Kulturlyftet.

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via
webben på staffanstorp.se eller
se det i efterhand.
Yvonne Nilsson (C)
Ordförande

– Ombyggnaden av rådhuset innebär helt nya möjligheter för våra båda avdelningar, säger enhetscheferna för medborgarkontoret Malgorzata Szczepaniec och
biblioteket Johan Rasmussen, två avdelningar vars receptionsdiskar i framtiden återfinns sida vid sida i rådhusets foajé.

Sida vid sida ger nya möjligheter
gjort, inte minst i form av samhällsvägledning i olika former.
Synergieffekten är värdefull för
oss. Våra besökare går i fortsättningen både till biblioteket och
medborgarkontoret och vi hjälper varandra, det ska alltid finnas
någon som tar emot i rådhuset
– Vi ska dela på vissa arbetsupp- under öppettiderna, även kvällsgifter, berättar de båda enhetche- tid.
ferna Malgorzata Szczepaniec
– En felanmälan ska till exempel
och Johan Rasmussen. Det hand- kunna lämnas i båda receptionslar om att ge en så bra service
diskarna, säger de två enhetschesom möjligt till våra medborgare. ferna som bägge ser mycket fram
Besökarna i rådhuset möts från
emot de stora förändringar som
och med vecka 2 av två separata är på gång.
receptionsdiskar i foajén innanför entrén, en disk för medborEn demokratisk plats
garkontoret och en för bibliote– Detta blir jättebra, säger medket.
borgarkontorets Malgorzata
– Vi har olika uppdrag, men
Szczepaniec. Vi ser verkligen
det är mycket som vi båda alltid
fram emot att få arbeta tillsamNär Staffanstorps bibliotek
flyttar in i rådhuset i januari
inleds också ett helt nytt
samarbete mellan biblioteket
och medborgarkontoret som
i framtiden ska finnas till och
hjälpa varandra, sida vid sida.

mans med biblioteket på en rolig
och levande arbetsplats med fler
besökare än tidigare. Staffanstorp
får ett hela annat liv när biblioteket kommer till centrum. Rådhuset får liv, det kommer att börja
hända saker här inne, det skapas
en ny mötesplats med fler besökare än tidigare vilket öppnar
helt nya möjligheter i vårt arbete,
det blir mycket enklare att informera medborgarna.
– Detta innebär helt nya möjligheter i vårt nya samarbete,
instämmer bibliotekschef Johan
Rasmussen. Jag ser fram emot
ett levande torg med ett stort
spännande programutbud och
rådhuset även som en demokratisk plats för medborgarmöten
arrangerade av medborgarkontoret och andra enheter i samarbete

med biblioteket.
– Den nya sex meter breda trappan med sittplatser med dynor
kan bli mycket användbar. Här
kan enheterna i huset bjuda in till
information mitt på dagen om de
så önskar.
Den som är nyfiken på hur ombyggnaden fortgår fram till vecka
2 kan följa processen via en enkel
fotoutställning i foajén.
– Vi sätter kontinuerligt upp nya
bilder på byggväggen som visar
vad som händer i huset. Här
finns också ritningar att titta på.
Välkomna in, säger Malgorzata
Szczepaniec.

staffanstorp.se

Låna böcker och hjälp oss att flytta biblioteket!

Längre lånetider och inga
böter
Biblioteket har bestämt att utöka
lånetiderna under flyttperioden
och slopa böterna för den som
lämnar för sent under en period i
anslutning till flytten.

Sammanträden

Planskiss: Lammhults Biblioteksdesign A/S

– Låna så många böcker du
vill och hjälp oss att flytta
biblioteket! Låna före flytten och lämna tillbaka efter,
säger bibliotekschef Johan
Rasmussen.

Mellan vecka 49 och vecka 1
flyttar biblioteket i Staffanstorp
till rådhuset.
Det är många tusentals titlar som
ska fraktas från Blekingevägen
till torget.
– Flytten beräknas ta ungefär
fem veckor, om allt klaffar som
det ska med olika leverantörer,
säger Johan Rasmussen.
Det gamla biblioteket har öppet
fram till och med vecka 48.
Vecka 49 börjar alla nya bokhyllor sättas upp i rådhuset samtidigt som de många titlarna i
nuvarande biblioteket ska börja
packas ner.
– För att ändå kunna ge våra
brukare service öppnar vi ett så
kallat ”lightbibliotek” i hörsalen
i de gamla lokalerna med ett begränsat utbud och ett begränsat
öppethållande veckorna 49, 50
och 51, säger Johan Rasmussen.
– Vecka 52 och vecka 1 har vi
helt stängt och ingen service alls
på biblioteket i Staffanstorp.
Den fysiska flytten av böckerna
hanteras av en flyttfirma.
Vecka 2 öppnar det nya biblioteket.
– Vi ska bygga upp något fantastiskt här med bland annat en
barnavdelning på plan två. Det
kommer dock att ta tid att få allt
att snurra på som det ska, det
krävs en lång process att trimma
in det nya när vi väl fått hit
allting. Det kommer även att ta
litet tid innan programverksamheten åter kan komma igång och
det gäller även våra författarkvällar.
– Så tänk på att vi inte kommer
att kunna flyga direkt, detta är en
process och medborgarna måste
ha litet tålamod med oss de
första månaderna.
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Nov-dec 2017
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut

Kommunfullmäktige
27 november kl. 18
Kommunfullmäktige är
öppet för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.

Kommunstyrelsen
4 december kl. 18

– Den som lånar från och med
vecka 47 får ha böckerna ända
tills vi öppnar i de nya lokalerna.
Skulle någon låntagare resa bort
och inte ha möjlighet att lämna
före flytten eller direkt efter så är
det också okej. Man får inga böter under den här perioden, lovar
Johan Rasmussen.
Det blir något färre titlar att välja
på och en något mindre yta.
– Boksamlingen är utvald efter
medborgarnas behov. Biblioteken idag arbetar annorlunda än
förr och har en mycket bredare
service. Vi samarbetar till exem-

pel med fjärrlån över hela Sverige
och kan ta hem en önskad bok
på några få dagar.
E-böckerna påverkas inte alls av
flytten. Här finns det möjlighet
att låna även under flyttperioden.
– Vi har 15 000 titlar bara här,
konstaterar Johan Rasmussen.

Barn- & utbildningsnämnden
5 december kl. 18
Socialnämnden
6 december kl. 18
Tekniska nämnden
7 december kl. 18

Öppet i Hjärup
Biblioteket i Hjärup är öppet
under hela flyttprocessen och här
går det också bra att återlämna
böcker från Staffanstorp om man
så vill.

Föreläsning: ”Psykos. När
verkligheten förändras”

Inspirationsskisser: Lammhults Biblioteksdesign A/S

Per Granvik, verksamhetsutvecklare inom vuxenpsykiatrin
i Malmö och Trelleborg, samt
Olle Herrström, som har egna
erfarenheter av psykos, delar
med sig av sin kunskap i ämnet
psykoser.
Vad händer när någon drabbas
av en psykos? Vad kan man
göra själv och vad kan andra
personer göra? Vilken behandling finns och hur kan man
leva med en psykossjukdom?
Välkommen på en öppen föreläsning!
Datum: onsdag 22 november
Tid: kl. 15
Plats: Trivselpunkten, Torget 7
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Hundratals mjölkkartonger för fred!
Foto: Geoinfo, Staffanstorps kommun

Med hundratals mjölkkartonger skapade 250 av
Staffanstorps sexåringar en
jättestor fredssymbol i gräset
i Balders hage!

Över 250 engagerade sexåringar
firade FN-dagen tisdagen 24
oktober i Balders hage i Staffanstorp. Alla hade med sig en tom
mjölkförpackning som lades ut
i ett gigantiskt fredsbudskap till
hela världen.
– FN gör väldigt mycket för att
vi ska känna till alla barns rättigheter, sa sångledare Linda Lindqvist, musiklärare på Anneroskolan, som ansvarade för arrangemanget. Hon tillade:
– Har ni pratat med era pedagoger om FN-dagen?
– Jaaaaaaaa, svarade alla 250
barnen entusiastiskt!
FN-dagens firande i Balders hage
inleddes med allsångsstund, därefter berättade förre FN-soldaten
Leif Foghelin hur det var att

vara i FN-tjänst och sedan läste
en grupp äldre barn korta citat
ur barnkonventionen, till exempel ”Alla barn har lika mycket
värde.”

Geoinfo tog flygbilden!
Samtidigt som sexåringarna
firade FN-dagen i Staffanstorp dokumenterade en stor
drönare barnens firande
genom att ta flygbilder 90
meter upp i luften över Balders hage.

Drönaren tillhör Staffanstorps
kommuns kartavdelning Geoinfo
vars viktigaste uppdrag är att
göra olika typer av GIS-kartor
och samla in grundinformation
över kommunen.
– Den nya drönaren är vårt
moderna komplement till traditionell mätning med totalstation och GPS, säger enhetschef
Thomas Åkerholm.
På drönaren sitter en systemkamera av hög kvalitet som kan
ta en bild varannan sekund.
Bilderna fogas samman till en
stor exakt och mycket detaljerad
karta.
– Varje pixels koordinater kan utläsas exakt beträffande till exempel längd, höjd och vinklar.
Fokus i Geoinfos uppdrag ligger

på stadsplanering och stadsbyggnadsfrågor.
– Vi jobbar med geografiska
analyser, gör nybyggnadskartor
och bistår stadsbyggnadskontoret
med information. Den viktigaste
uppgiften är att vara behjälpliga
vid översiktsplanering. Vi tar
fram kartmaterial, befolkningsstatistik, befolkningsutveckling
och demografi, allt som behövs
för en översiktsplan.
– Vi sätter även ut adresser och
lägenhetsnummer och står också
för den fysiska utsättningen när
nya hus ska byggas, vi markerar
var hörnen ska vara och kontrollerar efteråt att det blev rätt.
Totalt jobbar åtta personer på
enheten. Geoinfo delar sin tid
mellan Staffanstorps och Kävlinge kommuner.

Mätningsingenjörerna Louise Holmgren och Johan
Klareld med Staffanstorps kommuns nya drönare
i Balders hage. Drönaren används för att ta
bilder som ska ligga till grund för till exempel nya
översiktskartor och detaljplaner.

Som höjdpunkt i firandet samlades alla sexåringarna på gräsmattan för att placera ut sina
mjölkkartonger i en jättestor
fredssymbol.

– Att samlas kring fredsbudskapet blir allt viktigare som världen
ser ut idag. Detta var verkligen
en jättefin manifestation, sa
utbildningschef Stina Hansson.
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”Tar höjd för framtiden”
Foto: Trafikverket/NCC

Fredagen den 27 oktober
2017 är en dag som går till
historien i de tre kommunerna Staffanstorp, Burlöv och
Lund. Detta var nämligen dagen då startskottet äntligen
gick för den stora och efterlängtade utbyggnaden av fyra
järnvägsspår mellan Arlöv och
Flackarp via Hjärup.

– Utbyggnaden är glädjande för
alla som pendlar mellan Malmö
och Lund, men det är också
glädjande för hela Tågsverige och
hela det nationella tågsystemet,
sa infrastrukturminister Tomas
Eneroth samtidigt som han och
en grupp förskolebarn fick göra
sina handavtryck i en gjutform av
betong som ett symboliskt första
spadtag.
– Idag inleds arbetet på södra
stambanan med att öka punktligheten och skapa en robust järnväg. När vi bygger bort flaskhalsar innebär det bättre punktlighet
i hela tågsystemet. Nu bygger vi
inte bara bort dagens trängsel –
vi tar också höjd för framtidens
trafik, sa ministern.
Närvarande vid ceremonin var
förutom ministern även politiker
från de tre berörda kommunerna,
Lund, Burlöv och Staffanstorp,
samt från region Skåne och
Länsstyrelsen.
Från Staffanstorps kommun deltog kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M), Nino
Vidovic (M), Björn Magnusson

– Nu bygger vi inte bara bort dagens trängsel – vi tar också höjd för framtidens trafik, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth när han och en grupp förskolebarn invigde fyraspårsutbyggnaden genom att göra
sina handavtryck i en gjutform av betong.

(L) samt oppositionsrådet Pierre
Sjöström (S).
– Jag minns när jag kom in i fullmäktige 1998. Redan då diskuterades olika lösningar för stambanan genom Hjärup, bland annat
tunnel och glasövertäckning,
samt nedsänkning två meter. När
Trafikverket föreslog fyra meter

så tvekade vi inte att teckna avtal,
sa Christian Sonesson i en liten
tillbakablick:
– Kommunen och trafikverket
har hela tiden velat samma sak,
fler spår och ökad kapacitet. Vi
tror alla på det här. Möjligheterna
är ofantliga och Hjärup som läge
är fantastiskt.
Fakta om fyra spår
Södra stambanan mellan Malmö och Lund invigdes 1856.
Resten av stambanan invigdes året därpå
1857. 1901 lades dubbelspår på sträckan
och idag, 161 år efter invigningen, är det
alltså dags att börja arbetet med att lägga
de efterlängtade fyra spåren på de elva
kilometerna mellan Arlöv och Lund.
Fyra spår lades mellan Malmö och Arlöv
redan i samband med Citytunneln och
bangårdsutbyggnaden i Malmö.
Idag trafikeras södra stambanan dagligen
av 450 tåg per dygn. År 2030 beräknas
650 tåg trafikera sträckan.

Det symboliska första spadtaget blev också ett spontant tillfälle för grannkommunernas politiker att mötas och prata med varandra. Här fr v Sebastian Persson, Lund, Christian Sonesson och Nino Vidovic
från Staffanstorp samt Lennart Prytz och Christer Wallin från Lund.

Det är ett gigantiskt arbete som nu inleds. Under de närmaste sju åren ska 1,8
miljoner kubikmeter jordmassor flyttas,
55 km nya spår ska läggas ut, 16 broar i
olika storlekar ska byggas och 60 000 kubikmeter betong ska gjutas. Total budget
är 5,4 miljarder kronor.
Två tillfälliga, fem kilometer långa spår
läggs ut direkt väster om nuvarande spår
förbi Åkarp och Hjärup. Dessa spår blir
av högre kvalitet än dagens och ska vara
i bruk tills de fyra nya spåren är färdiga.
Fem kilometer av sträckan byggs under
marknivå. Spåren genom Hjärup grävs
ner fyra meter och i Åkarp sex meter
under marknivå.
De tre stationerna i Burlöv, Åkarp och
Hjärup byggs om. En helt ny station
skapas på Klostergården i södra Lund.
I Hjärup byggs en 28 meter bred
stationsbro som binder samman västra
och östra delen av samhället, inklusive
Jakriborg och det planerade Västerstad.
Över bron ska både bilar, cyklar och
gående samsas.
Tidsplan
Måndagen den 23 oktober
2017 inleddes arbetet med att
bron stängdes över Lommavägen i Arlöv
för breddning. Fredagen den 27 oktober
togs det symboliska första spadtaget.
2017-2020: Förberedelser inleds för trafik på två tillfälliga spår omedelbart väster om nuvarande spårsystem. Byggstart
för broar. Nya spår läggs genom Arlöv
och byggstart för Burlövs station.
2020-2022: Trafiken går på tillfälliga spår.
Schaktningsarbete och bygge av de nya
nedsänkta spåren pågår. Nya stationer
anläggs i Åkarp och Hjärup.
2022-2024: Nu ska fyra spår vara klara
fram till Hjärup. De tillfälliga spåren tas
bort. De sista tre kilometrarna anläggs
från Hjärup till Flackarp samtidigt som
broar och stationer byggs klart längs
sträckan. Klostergårdens nya station
anläggs. 2024 beräknas sträckan MalmöLund vara helt klar med fyra nya spår i
drift.
Entreprenörer är ett svensk-spanskt
konsortium i ett joint venture-samarbete
mellan NCC och Obrascon Huarte Lain,
S.A under namnet OHL-NCC Sverige
AB. (Ett joint venture är ett samarbete
där företag går samman i ett nytt bolag
för att bedriva ett gemensamt projekt.)
Konsortiet har även fått i uppdrag att
projektera utbyggnaden från Flackarp till
Lunds C med option på entreprenaden.
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Evenemang
Kulturkalendern
Oktober-november 2017
Staffansdrillen
Lördag 18 november
Invigning cirka kl. 9.30 (se staffanstorpsshowdrill.se för exakta tider). Tävlingen
pågår hela dagen. Entré: vuxen 40 kr, barn
20 kr.
Staffanshallen Staffanstorp.
Arr: Staffanstorps Sportdrills IF.

Qi Gong
19 november kl. 10-11 (även 26/11
samt 3/12)
Gratis och ingen föranmälan. Ta kläder
efter väder och något att sitta på.
Balders hage, Staffanstorp.
Arr. Inner Wheels IWänskap.

Öppen scen: Vad är depression
och hur behandlas svåra depressioner?

Måndag 20 november kl. 18
Joakim Ekstrand är forskare vid Enheten
för psykiatrisk neuromodulering vid Lunds
universitet. Han kommer berätta mer om
vad depression är och om dagens behandlingsmetoder för svårare former av depression. Föranmälan krävs, gratisbiljetter
hämtas på Hjärups bibliotek fr.o.m. 6/11.
Hjärups bibliotek.
Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun & Forskarturnén, Lunds universitet.

Öppen scen: Dalby kyrka mellan
historia och framtid

Tisdag 21 november kl. 17.30
Dalby kyrka skulle kunna vara Nordens
äldsta bevarade byggnad, men har den
andra egenskaper som är viktigare än dess
ålder? Stephan Borgehammar, professor i
praktisk teologi vid Lunds universitet, ger
en översikt av kyrkans nästan 1000-åriga
historia, men berör även kyrkans framtid.
Föranmälan krävs. Gratisbiljetter hämtas på
Staffanstorps bibliotek fr.o.m. 7/11.
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun & Forskarturnén, Lunds universitet.

Julkaffe

Tisdag 21 november 19
Niklas Hertzman kommer och berättar
om finurliga och nyttiga källor. Lussekatter
med och utan saffran serveras med kaffe
och te.
Staffanstorp församlingsgård.
Arr: Staffanstorps släktforskarförening.

Utfärd till Burlöv center

Onsdag 22 nvember kl. 9.45
Föranmälan till Trivselpunkten. Begränsat
antal platser. Vi kan tyvärr inte ta med
rullstol eller rullator. Pris 30 kronor.
Arr: Trivselpunkten, Pilegården.

Bokfika med hårda julklappstips

Onsdag 22 november kl. 10.30
Vi delar med oss av våra lästips! Biblioteket
bjuder på julfika.
Staffanstorps bibliotek.
Arr: Staffanstorps bibliotek.

Cafékonsert
Onsdag 22 november kl. 19
SMFF (föräldraföreningen) erbjuder fika
till självkostnadspris.
Musikskolan, Skolgatan 7.
Arr: Staffanstorps musikskola.

Ekonomiska klubben: aktiekafé

Torsdag 23 november kl. 15
Uppkoppling mot Hitta kursvinnare, DI:s
och SHB:s webbsidor. Kaffeservering med
bröd mot självkostnad.
Trivselpunkten, Staffanstorp.
Arr: S Cederpil, Aktiespararna.

Den sköna konsten att sova gott

Måndag 23 oktober kl. 19

Terminskonsert
Onsdag 29 november kl. 19
Brasselevernas traditionella terminskonsert.
Musikskolan, Skolgatan 7.
Arr: Staffanstorps musikskola.

Vinterboken för vuxna
Fredag 1 december
Läs tre böcker mellan den 1/12-1/2 så får
du en ny bok i gåva av biblioteket. Skriv
om böckerna i vinterbokshäftet som du
hämtar på biblioteket. I februari träffas vi
på Staffanstorps bibliotek och pratar om
böckerna vi har läst. Datum och tid meddelas senare. Trevlig vinterläsning!
Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun

Föreläsning av Maria Schäfer, leg sjukgymnast/fysioterapeut. Medlemshushåll fri
entré, övriga 50 kr.
Hjärupslundsskolan.

Adventsmusik
Söndag 3 december 1 i advent kl. 18
KEB-kören sjunger. Präst: Ildiko Holm.
Kyrkheddinge kyrka.

Butterfly
Lördag 25 november kl. 18
Puccinis Butterfly, ett av operalitteraturens
mest berörande verk, är Malmö Operas
intima kammaropera på turné hösten
2017. Denna tragiska historia har berört
operapubliken i över hundra år. En tidlös
och gripande berättelse om kulturkrockar,
kärlek, svek, längtan och hopplöshet.
Medlem 190 kr, ej medlem 250 kr, ungdom
50 kr (priserna är inkl. serviceavgift och
bokas via Tickster). Enklare pausservering.
Hagalidskolan.

Legatokören: Vinterkonsert
Måndag 4 december kl. 19
Insläpp kl. 18.
Nevishögs kyrka.

Arr: Hjärups Byalag.

Arr: Staffanstorps Teaterförening i samarbete med
Kultur och fritid.

Språkcafé
Söndag 26 november kl. 15
Språkcafé: öppet för alla som vill träna på
att prata svenska. Gratis.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups byalag.

Mässa i mörker
Söndag 26 november 18
Upplev ord och musik starkare med
ögonbindel. Ungdomskören sjunger. Präst:
Henric Nilson.
Kyrkheddinge kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Filmnostalgi med Musikkåren!
Söndag 26 november kl. 17
Musikkåren bjuder in till en kavalkad
av kända stycken och låtar från magiska
filmskatter från nu och då. Entré 100 kr.
Konsthallen.

Arr: Staffanstorps musikkår och Staffanstorps kommun.

Julkonsert med sväng och glögg
Onsdag 29 november kl. 19
Jazz, gospel och lite till. Musik för vinterfrusna tillsammans med Almaz Yebio
(sång), Krister Jonsson (gitarr) och Mats
Ingvarsson (bas). Medlem fri entré, övriga
50 kr. Försäljning av lättglögg och förfriskningar i pausen.
Hjärupslundsskolan, Hjärup.
Arr: Hjärups byalag.

Arrangör: S:t Staffans församling.

Arr: Staffanstorps musikskola.

Vinterkonsert
Tisdag 5 december kl. 19
Vinterkonsert med musikskolans blåsorkestrar.
Konsthallen.
Arr: Staffanstorps musikskola.

Popupbio
Onsdag 6 december kl. 17
“Love and friendship” i regi av Whit
Stillman.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Ekonomiska klubben: aktiekafé
Torsdag 7 december kl. 15
Uppkoppling mot Hitta kursvinnare, DI:s
och SHB:s webbsidor. Kaffeservering med
bröd mot självkostnad.
Trivselpunkten, Staffanstorp.
Arr: S Cederpil, Aktiespararna.

Vinterkonsert
Torsdag 7 december kl. 19
Vinterkonsert med musikskolans stråkorkestrar och folkmusik.
Konsthallen.
Arr: Staffanstorps musikskola.

Välgörenhetskonsert för Musikhjälpen

Lördag 9 december 16
Gospelkören Wings of Joy sjunger till stöd
för Musikhjälpens insamling Barn är inte till
salu.
Nevishögs kyrka.
Arr: S:t Staffans församling.

Adventskafé
Söndag 10 december kl. 13-16
Hembakta kakor, nybryggt kaffe och härlig
julstämning.
Flackarps mölla.
Arr: Flackarps Mölleförening.

Barnprogram
Teater Allena: Godnattstunden
(3-5 år)

Lördag 18 november kl. 11
Föreställningen handlar om att inte alltid
behöva vara stor utan också kunna få vara
liten. Entré: 25 kr för barn och vuxna. Biljettsläpp 3/11 på Staffanstorps bibliotek.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun och
Staffanstorps teaterförening.

Trubadur Helene Skogspil: Sång
för barn

Torsdag 23 november kl. 9.30
Alla åldrar.
Hjärups bibliotek.
Arr: Hjärups bibliotek.

Skepp O´Hoj med Medi: ett musikaliskt båtäventyr på havets vågade
våg (3-5 år)

Lördag 25 november kl. 10.30
I stället för roder styrs denna skuta av en
tenorsaxofons rytm och rörelser. Biljettsläpp 11/11 Entré: 25 kr för barn och
vuxna.
Hjärups bibliotek.

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun och Hjärups
Byalag.

Julboken för barn
Torsdag 21 december
Läs och skriv om två böcker under jullovet
(21/12-10/1) så får du en ny bok i gåva av
biblioteket. Trevlig julläsning!
Arr: Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Staffanstorps konsthall
Verksamheten i konsthallen kommer att ha
ett längre uppehåll med början 8 december
2017.
Konsthallen kommer att ingå i det kulturhus som börjar byggas i december 2017,
och som beräknas stå färdigt i september
2018. Under denna period kommer Kultur
och fritid arbeta på att föra ut kulturen i
Staffanstorp på andra sätt.

Fullständig information hittar
du på staffanstorp.se/kalender

