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God Jul och
Gott Nytt År!

Händelserik juletid

50-års jubileum för hembygdsföreningen
Nevishögs smedja och Åstradsgården för2
knippas mycket med föreningen

Vi gläntar på dörren till Uppåkraskolan
Den sista maj 2016 ska de nya byggnaderna
6
vara klara

Foto: Lisbeth Svensson

Vi har listat en del av alla aktiviteter som
sker i kommunen i jul
4-5
Foto: Polisen

Stort intresse för märkDNA
På tre veckor skaffade 1 500 hushåll i kom7
munen utrustning för märkDNA
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Ett fantastiskt hembygdsår
Christian
Sonesson
Kommunstyrelsens
ordförande

Under sommaren 2014 presenterades Kulturlyftet – ett
förslag om hur Staffanstorps
centrum kan utvecklas och bli
mer levande. Nu har förslagen behandlats politiskt i flera
omgångar och den 14/12 är
det dags för kommunfullmäktige att fatta beslut om att ge
ett konkret uppdrag om att
sätta igång arbetet. I korthet
innebär Kulturlyftet:
• Biblioteket moderniseras
och flyttar in i Rådhuset.
En särskilt satsning görs på
barnavdelningen.
• Café och uteservering i
anslutning till det nya
biblioteket.
• Utökad medborgarservice
i Rådhuset, till exempel
helger och kvällar. Det planeras även för turistinformation.
• I det gamla biblioteket 		
skapas ett multifunktionellt
kulturhus, med samlingslokaler, scen och plats för
250-300 sittande gäster.
• I det nya kulturhuset blir
det musikskoleverksamhet.
• Det innebär också en ungdomssatsning i centralt läge.
Kulturlyftet innebär att det
skapas flexibla, moderna och
naturliga mötesplatser för alla
åldrar som skapar nya möjligheter. Det innebär också att
den kommunala medborgarservicen utökas och inte minst att
den länge diskuterade frågan
om en stor samlingssal i centrum äntligen får sin lösning.
Då detta är årets sista tidning
vill jag redan nu passa på att
önska er alla en riktigt God
Jul och ett Gott Nytt År!

Med ett digert program har
Staffanstorps hembygdsförening
firat sitt 50-årsjubileum under
året.
– Det har varit fantastiskt. Vi har
verkligen nått ut med vårt budskap att vi räddar hembygdskulturen, säger jubileumsårsgeneral
Hans Nilsson.
Jubileumsåret inleddes i mars
med en bussrundtur i kommunen och därefter har evenemangen avlöst varandra. Fyra
evenemang på Medelpunkten
med framträdande av Staffans
strängar, gamla minnesberättelser från Staffanstorp, utställning
och modeparad drog stora skaror av hembygdsintresserade.
– Minst 200 personer per gång,
säger Hans Nilsson. Vi serverade kakbuffé med femton sorters
kakor som våra medlemmar
bakat ideellt. Det var populärt.
– Vi har många entusiaster i
föreningen som alltid ställer
upp och gör olika slags insatser, berättar ordförande Sixten
Mårtensson.
Totalt ingick fjorton punkter i
jubileumsfirandet.
– Bussrunduren var övertecknad och vi har nästan ”sprängt
väggarna” på Medelpunkten
fyra gånger, skrattar ordförande
Sixten Mårtensson. Vi har fått
oerhört mycket folk på alla våra
aktiviteter. Det har varit populärt. Då måste man vara nöjd.
Sista evenemanget i jubileumsprogrammet blir söndagen den
10 januari då julen avrundas
med julsånger, julgröt, kaffe
med pepparkaka och besök av
Inga Ghenarp som ska berätta
om hur jularna såg ut på prästgårdarna på landet förr i tiden.

prästen Daniel Cederberg.
Han hade fått höra talas om att
Nevishögs smedja, komplett och
orörd sedan 1836, var till salu
och bestämde sig för att bilda
en hembygdsförening för att
försöka köpa smedjan.
Föreningen hade dock inga
pengar utan kyrkan köpte smedjan för 25 000 kronor och upplät den till Hembygdsföreningen
att förvalta.
I början av 1990-talet började dock en kyrkotjänsteman
driva frågan att smedjan och
smedbostaden skulle säljas.
På Hembygdsföreningen blev
man oroliga och drog igång ett
konstlotteri och fick ihop de
pengar som behövdes för att
rädda den unika smedjan till
eftervärlden – totalt 75 000 från
lotteriet och 40 000 från eget
kapital.
– Vi är stolta över att vi klarade
att köpa och rädda smedjan,
säger Hans Nilsson.

Nils-Ingvar Nilsson och Sigfrid
Bengtsson. Ägare är Staffanstorps kommunfastigheter som
förvaltar och sköter fastigheten.
Hembygdsföreningen har en
aktiv verksamt med cirka 300
medlemmar, trivselkvällar och
öppna möten varje månad.
Nationaldagen firas varje år på
Åstradsgården i samarbete med
Staffanstorps kommun och S:t
Staffans församling och en gång
i månaden är det söndagsöppet
med kafé och kakbuffé. Kulturarvsdagen och smedjedagen
firas alltid på Nevishögs smedja.

Grafisk form
Johanna Liwenborg

Distribution
Delas ut till alla hushåll av
Tidningsbärarna

Skolbesök
Under terminerna öppnar man
gärna upp Åstradsgården och
smedjan för skolbesök.
– Skolorna är välkomna att
boka oss för klassbesök. Från
fjärde klass tar vi emot, då är
barnen gamla nog att uppskatta
ett besök här, säger Sixten Mårtensson.
– Det går bra att kontakta oss
Åstradsgården
för visning. Det sker även ofta
Den andra fastigheten som
att folk med anknytning vill
förknippas med Staffanstorps
komma hit. Huset var en gång
hembygdsförening är
personalbostad för SockerbruÅstradsgården som idag är hem- ket och inrymde fyra lägenheter.
bygdsmuseum. Den har också
Det finns staffanstorpare än i
en dramatisk historia.
dag som kommer hit och berät– Det skulle byggas villor här och tar att de bodde här som barn.
det beslutades att huset skulle
Styrelsen ser framtiden an med
rivas. Men Hembygdsföreningen tillförsikt.
ansåg att detta var det enda
– Vi har synts mycket och bland
kvarvarande profana huset i den annat fått 28 nya medlemmar
gamla bymiljön och efter många och det är vi glada för. Vi tror
turer fick vi ta över nyttjandepå framtiden. Vi har haft ett
rätten till gården, berättar Hans aktivt och skojigt jubileumsår
Nilsson.
och nästa år är det dags igen för
Åstradsgården är ett vackert in- då firar Sveriges hembygdsförrett hembygdsmuseum med mer bund 100 år så då börjar vi om
än 3 000 föremål som skänkts
från början igen, tillägger Sixten
av staffanstorpare. Bland anMårtensson skämtsamt.
nat ett gammalt skomakeri med
Nevishögs smedja
På hembygd.se/staffanstorp
toffelverkstad, många vackra
kan du läsa mer!
Staffanstorps Hembygdsförening textilier och flera konstsamlingar av de lokala konstnärerna
bildades 1965 av staffanstorps-
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Lång handläggningstid av kraftledningsärende
Femton år har gått sedan
Staffanstorps kommun första
gången begärde att statliga Svenska kraftnät skulle gräva ner kraftledningen i norra Staffanstorp. Tre
kommunstyrelseordförande har
drivit ärendet och två regeringar
har haft frågan på sitt bord.
– Processen har tagit alldeles
för lång tid och ärendet har
fortfarande inte avgjorts av
regeringen. Det är svagt och
beklämmande att man inte från
både Svenska kraftnät och ytterst staten kan sätta sig ner och
föra en dialog med oss så att
vi kan få till en lösning, säger
kommunstyrelsens ordförande
Christian Sonesson.
Det var i början av 1960-talet
som den stora kraftledningen
drogs fram över fälten i norra
Staffanstorp, över Gullåkra och
vidare mot Kabbarp. Sedan dess
har Staffanstorp vuxit och avståndet mellan kraftledning och
bebyggelse minskat.
– Det rör sig om den stamledning som försörjer hela Malmöområdet med ström norrifrån
och som grenar ut sig till även
Trelleborg och Lund. Den försörjer hela södra delen av Öresundsregionen och på goda grunder
kan vi påstå att den kommer att
belastas mer och mer.
Anger ingen prognos
Sedan 1999 har kommunen
pekat på att kraftledningen av
hälsoskäl måste grävas ner på
sträckan förbi Staffanstorp.
Trots detta ansökte Svenska
kraftnät 2001 om tillstånd att
i ytterligare 40 år få fortsätta
leverera ström till sydvästra
Skåne i de 400 kV-ledningar
som löper direkt förbi norra
Staffanstorp.

Foto: Lisbeth Svensson

Kommunledningen reagerade
skarpt när det visade sig att
miljökonsekvensbeskrivningen i
Svenska kraftnäts ansökan inte
tog upp den framtida strömlasten i ledningarna, utan angav
bara 495 AMP som konstant
strömmängd.
Inte heller idag har det statliga
företaget presenterat en prognos
för den sökta tillståndstiden.
– Svenska kraftnät har inte spelat med öppna kort vad gäller
strömstyrkor och helt enkelt inte
velat ange hur mycket ström man
tänkt skicka genom ledningarna,
säger Christian Sonesson.
Vill ha nedgrävning
Parallellt med stamledningen i
norra Staffanstorp löper även
Eons något lägre 130-kilovolts
regionledningar. Även här har
koncessionen (tillståndet) gått ut.
– Vi har sagt nej även till Eons
ansökan om förlängning som
har kommit in mycket senare.
Vi bedömer både den regionala
och riksledningens ackumulerade effekt och vi vill ha en
samprövning eftersom båda
samverkar i magnetfältet.
– Eftersom magnetfälten som
skapas kring ledningarna är häl-

sofarliga vill vi gräva ner samtliga ledningar. Nedgrävning har
skett på andra platser i landet,
bland annat i Stockholmsområdet, så vi kan inte se att det inte
är möjligt även här.
Hinder mot utbyggnad
Staffanstorp har även sedan
länge pekat ut en utbyggnadsriktning mot norr och förutsatt
att en ny prövning av kraftledningen skulle ta hänsyn till detta.
Men så har inte skett, önskemålet från kommunledningen
stötte genast på patrull när
Svenska kraftnät hävdade att
en nedgrävning skulle kosta
60 miljoner kronor och att en
flyttning på 150 meter för fem
miljoner var tillräcklig.
– En förlängd koncession och en
flytt av ledningarna 150 meter
norrut, skulle innebära att de
boende i Gullåkra by hamnar
i farozonen, säger Christian
Sonesson. Det skulle också
betyda att en utbyggnad av
tätorten Staffanstorp norrut inte
är möjlig under den kommande
40-årsperioden.
Det är enorma mängder ström
som går genom ledningarna
som är på 400 kilovolt vilket

är lika med 400 000 volt som
multiplicerat med 495 ampere
ger wattantalet. Det betyder att
198 000 000 watt konstant passerade förbi norra Staffanstorp
redan 2001. Idag har strömlasten mer än fördubblats.
Allt pekar på att strömlasten i
ledningarna kommer att fortsätta att öka i takt med att
Sydvästskåne växer.
– Vi har inte sett några prognoser för framtiden längre än till
2016. Hur mycket ström som
beräknas i ledningarna 2040 vet
vi ingenting om och det oroar
oss, säger Christian Sonessson.
Förlängs automatiskt
Svenska kraftnät kan helt lagligt
fortsätta att leverera obegränsat med ström i ledningarna
så länge ärendet inte avgjorts.
En brist i lagstiftningen gör att
koncessionen förlängs automatiskt så länge handläggningen av
ärendet pågår.
Nu har ärendet handlagts av
myndigheterna i snart 15 år och
sedan tre år ligger frågan på
regeringens bord.
Den senaste handlingen som
utväxlades i ärendet var i mars
2014 då Staffanstorps kommun
sände in sitt senaste yttrande
avseende 400 kV-ledningen.
Sedan dess har det varit tyst.
Det är snart 1,5 år sedan kommunen senast hörde någonting
alls i frågan.
– Det är helt orimligt att ha det
på det här sättet. Vi har lagt
ner otroligt mycket tid på detta.
Nu måste staten få till en dialog
med oss och en lösning så att
ledningarna grävs ner. Detta får
inte vara en fråga om pengar,
detta är en fråga om människors hälsa, avslutar Christian
Sonesson.

50 nya förskoleplatser i Hjärup
För att möta det ökande behovet
av förskoleplatser i Hjärup öppnas nya förskoleavdelningar med
plats för upp till 45-50 barn den
1 februari 2016.
Barn som idag står i kö för
förskoleplats i Hjärup kommer
att erbjudas plats på de nya
förskoleavdelningarna som som
kommer att finnas i nuvarande
Hälsomediciskt centrums lokaler på Centrumstigen.

– De nya förskoleavdelningarna
ska vara igång fram tills dess
förskolorna i Hjärup byggts ut
enligt planerna. Det byggs och
planeras för fullt för en långsiktig försörjning av förskola i
Hjärup och vi räknar med en
helt utbyggd verksamhet inom
några år, säger förskolechef Eva
Mellberg.
De nya förskoleavdelningarna
på Centrumstigen öppnar så
snart lokalerna anpassats för

verksamheten och kommer att
tillhöra Lapptäckets förskola.
Rekrytering av nya pedagoger
pågår redan. Antalet nyanställd
personal byggs på efterhand
som antalet barn ökar.
Föräldrar, med barn i kö till
plats i Hjärup, som vill få ett
platserbjudande rekommenderas att gå in på barnomsorgens
webbportal Dexter och skriva in
Lapptäckets förskola som ett av
alternativen i ansökan.

– De som vill stå kvar med sina
första- och andrahandsval kan
välja Lapptäckets förskola som
tredje alternativ, säger förskolechef Eva Mellberg.
– För de som angett behovsdatum i början av januari och är
i akut behov av plats kommer
det att finnas ett begränsat antal
platser att erbjuda i Öppna
förskolans lokaler, fram tills
den nya enheten öppnar, säger
förskolechef Eva Mellberg.
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Kungörelser
Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i
Rådhuset, sammanträdeslokal
Bjällerup, måndagen den 14
december 2015, kl. 15.
Vid sammanträdet behandlas
bland annat Kulturlyftet –
beslut om att genomföra.
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

Julmarknader i kommunen
Medelpunkten
Onsdag 9 december arrangerar
Medelpunkten i Staffanstorp
sin traditionella julmarknad kl.
10-14.
– Alla i hela Staffanstorp är
välkomna, säger Kjerstin Lindström på Medelpunkten. Vi bjuder på glögg och pepparkaka.
Kl. 10.30 besöks julmarknaden
av barn från årskurs 3 på Anneroskolan som sjunger julsånger.
Totalt 21 utställare har anmält
sig för att sälja olika typer av
hantverk och vävgruppen på
Medelpunkten arrangerar ett
lotteri där man kan vinna sådant de vävt under året.
Kabbarp
Lördag 5 december kl. 10-15
anordnar Hvilan Utbildning i
Kabbarp julmarknad. Här visas
och säljs julens alla blommor,

inte minst olika varianter av
julstjärnor. Det ställs även ut och
säljs kransar och keramik samt
ett stort utbud av vinterns grönsaker, rotfrukter och grönkål.
Barnen får en egen julmarknad
med skojiga aktiviteter som
exempelvis att doppa skumtomtar i choklad samt skapa egna
nejlikeapelsiner. Restaurangen
serverar soppa, bröd och säljer
egna inläggningar av sylt, sill
samt hembakt bröd och olika
sorters julmat.
Jakriborg, Hjärup
För elfte året i rad är det åter
dags för den traditionella och
stämningsfulla julmarknaden i
Jakriborg i Hjärup två decemberhelger före jul. 12-13 samt
19-20 december, kl. 11-17, arrangeras den populära julmarknaden i Jakriborg som hämtat

inspiration från populära motsvarigheter ute i Europa.
Här finns en mångfald av utställare inom olika områden,
bland annat hantverk som
ljusstöpning och keramik, men
det säljs även tovade tomtar
och juldelikatesser som brännvinssill, ostar, enbärsmust och
spettkaka. Aktiviteter som
tomtar, och luciatåg varvas
under julmarknadsdagarna med
riddare, gycklare, ponnyridning
i gatorna i den stämningsfulla
lilla ”staden” med europeisk
medeltidsstämning.
Jakri AB arrangerar, med stöd
av Staffanstorps kommun.

Ungdomsaktiviteter i juletid
– Fritidsverksamheten i Hjärup
och Staffanstorp erbjuder aktiviteter för ungdomar under julhelgen och mellandagarna, berättar
Andreas Andersson, teamledare
inom fritidsverksamheten.
Fritidsgårdarna vänder sig till
alla barn och ungdomar från åk
fyra upp till 18 år.
Här kan man spela playstation,
biljard, se på film, eller bara vara
med kompisar i en trivsam miljö.
På Skåningen finns även en musikstudio att boka och man kan
fika för en billig peng i caféet.
– Vi kommer att ha verksamhet
igång 21-23 december och i mellandagarna, 28-30 december.
– Det blir julklappsinslagning,
julmys, bak och pyssel dagarna
före jul. Ett tips är att man kan
göra ljus hos oss, precis som vi
gjorde förra året. Då blev det
kaos, men nu har vi lärt oss,
skrattar Andreas Andersson.
Det blir också en fotbollsturnering dagarna före jul för alla
som vill vara med, både tjejer
och killar.
Lussebad 12 december
– Lördagen 12 december, kvällen före lucia, har vi hyrt hela
Bråhögsbadet som då är stängt
för allmänheten. Alla ungdomar
från årskurs sex och uppåt är

välkomna att bada gratis kl.
19-23. Vi bastar, badar, fikar,
snackar, busar och lyssnar på
musik. Det är bara att komma
dit, säger Andreas.
– Vi vill skapa en meningsfull
fritid för alla kommunens unga
invånare, och jobbar för att ha
en hög delaktighet, att barnen
är med och bestämmer och skapar verksamheten, men också
genom att ge barnen sådant
de inte vet att de vill ha, säger
Andreas Andersson.

– Alla får julklappar och så blir
det frågesport, musiktävling,
julhälsningar på film från personer i Staffanstorp som träffar
ungdomarna till vardags, lokala
företagare, rektorer, politiker
och andra.

Alla får inte den jul de önskar
– Det finns stora förväntningar
på julen hos många ungdomar.
Det finns en föreställning om
hur den ska vara, men det finns
tyvärr ungdomar som inte får
den jul de skulle önska, säger
Julmiddag 16 december
Edgardo och Andreas.
Fältgruppen arbetar ute i komDen 16 december kl. 18-21
munens tätorter i princip alla
bjuder Fältgruppen och Fridagar och kvällar året runt, med
tidsverksamheten in ungdomar
litet extra fokus på storhelgerna.
i Staffanstorp till julmiddag i
De är antingen utbildade fritidsRådhuset.
ledare, socionomer eller beteen– Alla ungdomar från åk 4 till
18 år i kommunen är välkomna devetare och har god hand med
barn och ungdomar. De har ett
att anmäla sig och delta. I fjor
brett kontaktnät med andra
kom ett 50-tal. Fritidsverkvuxna som direkt eller indirekt
samheten och Fältgruppen står
arbetar med barn och unga, till
bakom julbordet och julklapexempel närpolisen, föreningar,
parna och det hela sponsras av
kyrkan med mera.
företag i kommunen.
– Många ungdomar är med i
Fältgruppens uppdrag är uppförberedelserna och rullar köttsökande verksamhet i ungdomsbullar och hjälper till att laga
miljöerna; skolor, fritidsgårdar,
maten till julbordet, berättar
utemiljöer, med mera. FältgrupEdgardo Beltran som är tillförpen arbetar även nära ungdomsordnad enhetschef för förebygcoacherna som rör sig dagtid
gande verksamheten och därmed i skolmiljö samt socionom i
även chef för fältgruppen.
skolan, skolkuratorn.

– Vi jobbar både övergripande
och målgruppsinriktat mot
alla åldrar. Vi arbetar först och
främst förebyggande och försöker möta ungdomarna på deras
arenor, bygga relationer med
ungdomarna och se vilka behov som finns och motivera till
meningsfulla aktiviteter, säger
Edgardo Beltran.
Mer information och kontakt
staffanstorp.se/ungistaffanstorp
Fritid Skåningen nås på
046-25 11 69 eller
fritid@staffanstorp.se
Fritid Hjärup nås på
046-25 16 50
fritid@staffanstorp.se
Fältgruppen kan kontaktas på
046-25 13 34 eller
faltgruppen@staffanstorp.se

staffanstorp.se

Öppet i jul och nyår
Runt jul och nyår håller en del
verksamheter stängt. Kända
öppettider listas nedan.

är det begränsad drop in på
Barnmorskemottagningen. 5/1
är drop in stängt.

Medborgarkontoret
23/12 kl. 8-14
28-29/12 kl. 8-12, 13-17
30/12 kl. 8-14
4/1 kl. 8-12, 13-17
5/1 kl. 8-14

Bråhögsbadet
22/12* kl. 9-21
23/12* kl. 9-16
27/12 kl. 10.30-16
29/12* kl. 9-21
30/12* kl. 9-20.30
2-3/1 kl. 10.30-16
5/1* kl. 9-16
7/1 kl. 9-16.30, samt 19-20.30
endast för vuxna.
8/1* kl. 9-19.30
9-10/1 kl. 10.30-16
* Morgonsim kl. 6.30-8

Medelpunkten
21/12 kl. 8-15
22/12 kl. 8-14
23/12 kl. 8-12
28-30/12 kl. 8-12
4/1-5/1 kl. 8-15.30
7/1-8/1 kl. 8-15.30
Familjecentralen Paletten
23/12 stängt
28/12 kl. 9-12 och 13-16
29/12 kl. 9-13
30/12 kl. 9-13
4/1 kl. 9-12 och 13-16
5/1 kl. 9-13
Barnmorskemottagningen är
öppen alla vardagar. 28-29/12

Fritid Skåningen/Fritid Hjärup
Verksamheten är igång 21-23/12
och 28-30/12. På ungistaffanstorp.se kan du läsa mer, se även
program nedan.
Staffanstorps bibliotek
23/12 kl. 10-14
28/12 kl. 10-19
29/12 kl. 10-19

Sammanträden
30/12 kl. 10-19
2/1 kl. 10-14
4/1 kl. 10-19
5/1 kl. 10-14
7/1 kl. 10-19
8/1 kl. 10-18
9/1 kl. 10-14
Hjärups bibliotek
23/12 kl. 10-13
28/12 kl. 10-19
29/12 kl. 15-19
30/12 kl. 10-19
2/1 kl. 10-13
4/1 kl. 10-19
5/1 kl. 10-13
7/1 kl. 10-19
8/1 kl. 10-15
9/1 kl. 10-13
Konsthallen
23/12 kl. 10-14
28-30/12 kl. 10-19
2/1 kl. 10-14
3/1 kl. 13-16
4/1 kl. 10-19
5/1 kl. 10-14

Julkalender
Här listar vi några av alla de
julaktiviteter som sker för både
barn och vuxna i december 2015.
På staffanstorp.se/kalender kan
du ta del av allt som händer.
Maria Orlovskaya: Elefanten Elvin
vill spela piano (4-9 år)

Lördag 5 december kl. 11
En musikföreställning med dockteater.
Arr. Staffanstorps konsthall i samarbete med
Staffanstorps Musikskola.

Konsert: Staffanstorps Musikkår

Lördag 5 december kl. 15
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Familjelördag med jultema

Lördag 5 december kl. 10-13
Hjärups bibliotek.

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Gospelmässa: Joyful joyful!
Söndag 6 december kl. 18
Wings of Joy, solist Sophia Kertész
Rosén och kompband.
Esarps kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Barnens Luciatåg

Måndag 7 december kl. 18.30
Mölleberga kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

Konsert: Blås och slagverk med
Staffanstorps Musikskola

Tisdag 8 december kl. 19
Staffanstorps konsthall.
Arr. Staffanstorps Musikskola.

Sagofen Isadora: En kul julsaga

Onsdag 9 december kl. 9.30 & 10.30
För barn 2-5 år. Entré 25 kr. Biljettsläpp 25/11, 046-25 12 65.

Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun

Luciakonsert
Fredag 11 december kl. 18.30
Staffanstorps Musikskola.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Staffanstorps Musikskola i samarbete med
Staffanstorps konsthall.

Obanteatern: Det var det
fräckaste (3-6 år)

Lördag 12 december kl. 13.30
Entré: 25 kr, (både barn och vuxna
behöver biljett) Biljettsläpp 28/11
på Hjärups bibliotek.
Hjärupslundsskolans matsal.
Arr. Staffanstorps Teaterförening & Biblioteken
i Staffanstorps kommun.

Lussebad (åk 6-18 år)

Lördag 12 december kl 19-23
Bråhögsbadet. Fri entré.
Arr: Fritidsverksamheten & fältgruppen

Luciagudstjänst
Söndag 13 december kl. 16
Uppåkra kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

Luciagudstjänst

Söndag 13 december kl. 18
Barnkörerna och S:t Staffanskören.
Kyrkheddinge kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Julkonsert

Måndag 14 december kl. 19
Legatokören.
Nevishögs kyrka.
Arr. Staffanstorps Musikskola.

Julfrukost på Medelpunkten

Onsdag 16 december kl. 10.30
30 kr. Anmälan 14/12, 046-25 12 99.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.
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Senior i Hjärup: julavslutning
Onsdag 16 december kl. 14
Bykrogen, Centrumstigen i Hjärup.
Arr. Medelpunkten

Julbord (åk 4-18 år)
Onsdag 16 december kl. 18-21
Föranmälan, 046-25 13 34.
Rådhuset, Staffanstorp.
Arr. Fältgruppen & fritidsverksamheten.

Julbakning (åk 4-6)
Fredag 18/12 kl. 14-17
Skåningen
.
Arr. Fältgruppen & fritidsverksamheten.

Bollspel med mera (åk 6-18 år)
Fredag 18/12 kl. 19-22
Bråhögshallen.
Arr. Fältgruppen & fritidsverksamheten.

Julpyssel (åk 6-18 år)
Lördag 19/12 kl. 17-23
Skåningen & Hjärupslundsskolan.
Arr. Fältgruppen & fritidsverksamheten.

Vi sjunger in julen

Lördag 19 december kl. 15.30 & 18
Uppåkra kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

Kom julefrid
Söndag 20 december kl. 18
Tottarps kyrka.
Arr. Uppåkra församling.

Vi sjunger i väntan på julen
Söndag 20 december kl. 18
Nevishögs kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Julverkstad (åk 4-18 år)

Måndag 21/12 kl. 11-18
Gör egna ljus, slå in paket med mera.
Skåningen.
Arr. Fältgruppen & fritidsverksamheten.

December 2015
Nedanstående dagar fattar
politikerna i Staffanstorps
kommun beslut
Kommunfullmäktige
14/12 kl. 15
Kommunfullmäktige är
öppet för allmänheten.
På staffanstorp.se kan du följa
sammanträdet direkt eller när
det passar dig.
Socialnämnden
7/12 kl. 18
Barn- & utbildningsnämnden
8/12 kl. 18
Tekniska nämnden
9/12 kl. 18

Sophämtning under
jul och nyår
Under jul och nyår blir det en
extra tömning vecka 52 och
vecka 53 i Staffanstorps
kommun.
Vecka 52 och vecka 53 förskjuts tömningsdagarna enligt
följande:
Julafton och nyårsafton inträffar i år på torsdagar och
tömning sker som vanligt.
Juldagen och nyårsdagen som
infaller på fredagar sker ingen
tömning, utan denna flyttas
till lördagarna.
Underhållning: Dan och Eva från
Dinos orkester

Måndag 21 december kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Julverkstad (åk 4-5/åk 6-18 år)
Tisdag 22/12 kl. 12-17/12-20
Gör egna ljus, slå in paket med mera.
Skåningen & Hjärupslundsskolan.
Arr. Fältgruppen & fritidsverksamheten.

Uppesittarkväll för ungdomar
Tisdag 22 december kl.18-21
Centrumpunkten.
Arr. Fältgruppen & Fritidsverksamheten.

Julverkstad/Pepparkakshustävling (åk 4-6/åk 6-18 år)
Onsdag 23/12 kl. 12-17/12-23.00
Skåningen & Hjärupslundsskolan.
Arr. Fältgruppen & Fritidsverksamheten.

Bakning & musikstudio (åk 4-18 år)
Måndag 28/12 kl. 12-18
Skåningen.
Arr. Fältgruppen & Fritidsverksamheten.
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Uppåkraskolan gläntar på dörren
Illustration: Arkitektgruppen i Malmö AB

Den nya Uppåkraskolan i nordöstra Hjärup ska stå klar att ta
emot elever hösten 2016, men
redan nu börjar den ta form på
riktigt. StaffanstorpsAktuellt
har gläntat på dörren till de nya
skolbyggnaderna.
– Det blir en mycket fin, modern och fräsch skola som
lockar till både lek och lärande.
Skolan är för barn i åldrarna
6-12 år, som både går på fritidshem och i grundskola, säger
skolchef Stina Hansson.
– Skolan kommer att kunna användas för fritidsaktiviteter, den
har bland annat en väldigt fin
matsal med scen vilken jag hoppas ska kunna användas både av
elever på skoltid men också av
föreningar som vill hyra.
– Den nya idrottshallen blir fullskalig, med åskådarläktare med
plats för 350 personer, och kan
användas även på kvällstid. Den
blir ett stort tillskott för föreningslivet i Hjärup.
Plats för 525 elever
Hjärup växer starkt och framför
allt flyttar många nya barnfamiljer in. För att alla elever ska
få plats används just nu extra
paviljonger vid Hjärups skola.
Men det problemet är snart ur
världen.
Nya Uppåkraskolan gränsar
direkt till Uppåkravallen och
Hjärups park som börjat anläggas.
Totalt skapas plats för 525 elever
på en inomhusyta på 8 700 kvm.
– Alla elever som går Montessorispåret på Hjärups skola flyttar

Så här kommer den nya Uppåkraskolan att se ut när den är färdig i maj 2016.

till Uppåkraskolan i samband
med läsårsstart 2016/2017,
tillsammans med en klass från
varje årskurs som också går på
Hjärups skola.
– Både Hjärups skola och
Uppåkraskolan blir F-6 skolor
från nästa höst, medan Hjärupslundsskolan åter blir en 7-9
skola, berättar Stina Hansson.
Väl genomtänkt
Uppåkraskolan är planerad så
att den i framtiden ska kunna
byggas till för 7-9-skola samt
förskola om behov finns.
Stina Hansson är mycket nöjd:
– Det har varit ett väldigt bra
samarbete mellan fritid och
skola som gör att jag ser stora
möjligheter för en skola som
har öppet mer än under skoltid.
I arbetet med att ta fram skolan
gnuggade personal på förebyggandeenheten, fritid, skola och
Resurscenter geniknölarna. Jag
tycker att vi fått till en skola

Den nya Uppåkraskolan börjar ta form i norra Hjärup.

som kan möta olika barns olika
behöv.
– Utemiljön är väl genomtänkt
och jag hoppas att alla de barn
som flyttar in i området runt
skolan vill leka på gården både
på raster och på sin fritid.
Närheten till Uppåkravallen är
också ett stort plus.
Personal följer med
Personalen på Hjärups skola
har under året fått önska placering i samtal med rektor Krister
Åkesson. Han har därefter gjort
en fördelning som utgått från
att lärare och elever i olika klasser följs åt och att behörigheten
hos lärarna ska vara säkrad.
– Det kommer att finnas specialpedagoger och förstelärare.
Några kompletterande nyrekryteringar sker i vår, men till
största delen är det personal
som följer med. Rektor för den
nya skolan blir Ulrika Narling
som i februari lämnar sin tjänst

som rektor i Eslövs kommun,
berättar Stina Hansson.
Miljöbyggnad
Ägare och förvaltare av skolan
är fastighetsbolaget Hemsö och
byggherre är Skanska Distrikt
Lund.
Den 18 mars i år togs första
spadtaget och den sista maj
2016 ska de nya byggnaderna
vara klara att lämnas över från
byggherren.
– Skolan blir miljöcertifierad
som miljöbyggnad silver, säger Ida Welin på Skanska. Det
betyder att vi följt ett antal
indikatorer från Sweden Greenbuilding Council SGBC och
därmed garanterar bland annat
god innemiljö, bra ljudmiljö och
låg energiförbrukning. Det blir
en mycket fin skola.
Stor skolsatsning
Staffanstorps kommun tar sedan ett par år tillbaka ett stort
och viktigt helhetsgrepp kring
skolbyggnaderna i kommunen.
F-9-skolan Baldersskolan (före
detta Centralskolan) invigdes
hösten 2013 efter en rejäl ombyggnad, renovering och ansiktslyftning. Nybyggda Mellanvångskolan (F-6) stod helt klar
i januari i år. Anneroskolans
elever (F-6) och personal har
flyttat till gamla Bråhögsskolan
i väntan på att den nya skolan i
norra Staffanstorp ska stå klar.
Och hösten 2016 invigs nya
Uppåkraskolan (även den F-6) i
Hjärup.

Skanskas medarbetare Ida Welin låter oss glänta på dörren till nya skolan.

staffanstorp.se
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Polisens medborgarlöften
Foto: Ingrid Karlsson

– Ett medborgarlöfte är något
vi inom polisen och kommunen
avger tillsammans gentemot
medborgarna. Vi utlovar något
som ni kan förvänta er att vi ska
hålla, säger lokalpolisområdeschef Tobias Ekdahl.
Svensk polis står i höst inför en
ny styrmodell som på ett tydligare sätt ska utgå från medborgarperspektivet. På lokal nivå
införs en ny viktig samarbetsform med kommunerna och
allmänheten kallat medborgarlöfte.
– Medborgarlöftena baseras på
att vi lyssnar av medborgarna
vid arrangerade eller vardagliga
möten för att ta reda på vad
som kan öka deras upplevda
och faktiska trygghet, säger
analysstrateg Patrik Runesson
på Staffanstorps kommun.
Metoden är ett komplement till
de samverkansöverenskommelser
som redan finns mellan polis och
kommun och börjar gälla efter
kommunstyrelsens möte den 30
november. Det nya är att medborgarna involveras i högre grad.
– Polisen har som målsättning
att vara så nära medborgarna
och deras vardagsproblematik
som möjligt, säger lokalområ-

deschef Tobias Ekdahl.
– Löftena omfattar sådant som
invånarna lokalt ser som problem. Vi utgår från en gemensam lägesbild framtagen vid
till exempel medborgardialoger
och vi utlovar konkreta aktiviteter för att öka tryggheten och
minska brottsligheten, säger
Tobias Ekdahl.
– I Staffanstorps kommun har
vi redan idag en gemensam bild
av bekymmer med exempelvis
bostadsinbrott som vi fått via
bland annat trygghetsundersökningar, medborgardialoger,

ren brottsstatistik samt från
medarbetarsamtal inom polisen.
I framtiden kan vi arbeta mera
strukturerat för att gemensamt
lösa dessa problem.
Skärpt stöldgodsspaning
– Inom ramen för medborgarlöftet finns redan projektet med
märkDNA som kommunen tagit initiativ till för att motverka
inbrott, säger Tobias Ekdahl.
Det ettåriga projektet ska följas upp av ytterligare polisiära
åtgärder mot bostadsinbrott.
Man lovar även att utöka sin

lokala förmåga att identifiera
stöldgods.
– Vi har skaffat UV-lampor i bilarna i hela södra polisregionen
och så fort vi påträffar DNAmärkt gods kan vi direkt knyta
detta till dess ägare.
– För att kunna knyta även
omärkt stöldgods till rätt ägare
är vi dock beroende av att den
drabbade vid anmälan eller i
efterhand noga och utförligt
beskriver det stulna, så att vi
lättare kan hitta ägaren när vi
beslagtar gods i en husrannsakan eller liknande.
– Vi lovar också att tillsammans
med kommunens analysstrateg
finnas med på olika möten i
exempelvis villa- och grannsamverkansföreningar. Vi vill föra
dialog med alla som vill prata
med oss. Konkret kan det ge
svar på frågor hur vi kan brottsförebygga tillsammans och vad
enskilda kan göra för att undvika inbrott.
Föreningar som vill ha en
dialog med och besök av
representanter för polis och
kommun kan kontakta analysstrateg
Patrik Runesson på Staffanstorps
kommun, patrik.runesson@staffanstorp.se.

Flygande start för märkDNA i Staffanstorps kommun
– På tre veckor har redan 1 500
hushåll i Staffanstorps kommun
skyddat sig mot bostadsinbrott
genom att skaffa utrustning för
märkDNA. Vi är mycket nöjda och
glada över det gensvar vi fått
från medborgarna, säger poliskommissarie Göran Landvall.
Pilotprojektet med märkDNA i
Staffanstorps kommun har fått
en flygande start. Den massiva
informationskampanjen har
nått ut till medborgarna precis
som planerat.
Projektet pågår över sommaren
2016 och innebär att alla bostadsinnehavare i Staffanstorps
kommun, som första kommun i
landet, erbjuds att enkelt märka
sin egendom med en egen unik
och spårbar vätska som gör det
lätt att identifiera och återföra
stöldgods. Utrustningen kan köpas till ett subventionerat pris.
– Foldrar har delats ut i samtliga hushåll i kommunen med

information om projektet, om
vad märkDNA är och hur det
fungerar samt varför vi ska
satsa på det och hur man även
i övrigt kan skydda sig mot
bostadsinbrott, säger poliskommissarie Göran Landvall som är
polisens nationellt sakkunnige
avseende bostadsinbrott.
Stort intresse
– Ja, vi har nått fram. Vi har fått
sätta ”lapp på luckan” vid samtliga möten, det har varit fulla
hus, hundratals medborgare har
fysiskt tagit sig till mötena för
att ta del av informationen.
– Vi har genomfört tre medborgarmöten, ett i Hjärup och två i
Staffanstorp, samt ett öppet hus
i Rådhuset under Kulturnatten
då väldigt många kom för att få
veta mera.
På mötena har invånarna fått
träffa representanter för polisen,
kommunen, märkDNA-leverantörerna samt försäkringsbolagen.

– Även polisens volontärer har
varit ute och informerat om
märkDNA på olika knutpunkter där mycket folk rör sig, till
exempel vid de stora butikerna,
busstationen samt vid pågatågsstationen i Hjärup.
– Det finns flera sätt att skaffa
märkDNA, säger Göran Landvall. På kommunens webbplats
går det att enkelt klicka sig
vidare till leverantören och göra
sin beställning via internet eller
telefon.
Gett eko i landet
MärkDNA-satsningen i kommunen har gett eko över landet
och framför allt i södra Sverige.
– En lång rad kommuner har
hört av sig för att snarast få
starta motsvarande märkDNAprojekt, säger Göran Landvall
som är mycket nöjd med projektets resultat så här långt.
– Det är svårt att redan nu säga
något om tendens och prognos,

det har gått för litet tid, men vi
är mer än nöjda med genomförandet, utfallet och spridningen bland medborgarna.
Projektet ska utvärderas
Det blir en projektutvärdering
utförd av Stockholms Universitets kriminologiska institution
som följer projektet i Staffanstorp på uppdrag av BRÅ
(Brottsförebyggande rådet).
– De gör en ren forskningsstudie
och vetenskaplig utvärdering
som kommer i en nationell
BRÅ-rapport hösten 2016. Det
är synnerligen intressant och
sätter Staffanstorps kommun på
kartan i allra högsta grad.
– Men jag vill understryka
att även om vi fått med 1 500
hushåll så är det 7 000 hushåll
kvar. Ju fler i kommunen som
skaffar märkDNA desto besvärligare och jobbigare blir det för
tjuven och det är det som är
vårt mål.
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Evenemang
Kulturkalendern
december 2015-mars 2016
Orgelpunkten
Lördag 5 december kl. 15, även
20 februari och 12 mars
Evergreens i Adventstid.
Brågarps kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Vernissage: Sonja Reinfeldt-Jansson – en minnesutställning

Söndag 6 december kl. 13-16
Staffanstorps konsthall.

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

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).

Tänk på att det händer mycket i Staffanstorps kommun! Fullständig information hittar du på staffanstorp.se/kalender
Vad händer i domstolen?
Onsdag 27 januari kl. 19
Agneta Nilsson, nämndeman i Förvaltningsrätten i Skåne, berättar. Medlem
40 kr, övriga 60 kr (inkl. förtäring).
Anmälan senast 20/1 till S. Kempe
0707-47 37 44 eller K. Andersson
0704-71 47 40.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Glimtarna.

Trivselkväll: Carnettis

Torsdag 28 januari kl. 18
Mat och dryck, kaffe och kaka 120 kr.
Anmälan senast 26/1 till 046-25 12 99.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Författarkväll: Ove Bring
Torsdag 4 februari kl. 19
Folkrätten och islamiska statens hot
mot folkgrupper, kulturskatter. 70 kr.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Vernissage: Allan Friis – en retrospektiv utställning

Arr. Kulturforum Esarp & Theodor Jönssons
Stiftelse.

Söndag 7 februari kl. 13-16
Staffanstorps konsthall.

Vad göms under marken i Äppelhagen?

Arr. Kultur & fritid Staffanstorps kommun.

Onsdag 9 december kl. 17.30
Arkeolog Katalin Schmidt Sabo.
Hjärups bibliotek.

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Författarkväll: Johanna Stenius

Torsdag 10 december kl. 19
Entré 70 kr. Biljettsläpp 21/11.
Staffanstorps bibliotek.

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Julgröt på Åstradsgården

Söndag 10 januari kl. 15
Inga Ghenarp kåserar.
Åstradsgården.

Arr. Staffanstorps Hembygdsförening.

Den osynliga väggen

Lördag 16 januari kl. 16
En berättarföreställning om fattigdom,
inskränkt religiositet och kärlek. Entré
ej fastställd.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Staffanstorps Teaterförening i samarbete
med Kultur & Fritid.

Film: Blodssystrar

Onsdag 20 januari kl. 17
Regissören/producenten Malin
Andersson samtalar med publiken.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. CineSkåne i samarbete med Kultur & Fritid
Staffanstorps kommun, SPF Club 230 och PRO.

Musikunderhållning: Rickard Falk
Fredag 22 januari kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Örnar i Kristianstads vattenrike
Lördag 23 januari
495 kr/person. Tid meddelas vid anmälan, vilken ska ske senast 15/12 till
Åsa Palm, 0733-20 82 62.
Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening.

Jazzcafé: S’il Vous Play

Söndag 24 januari kl. 16.30
Entré 100 kr (inkl. kaffe).
Staffanstorps konsthall.
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun i
samarbete med SPF Club 230.

Ulla Neumann med musiker
Söndag 7 februari kl. 17
Entré ej fastställd.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Staffanstorps Teaterförening i samarbete
med Kultur & Fritid.

Författarkväll: Ida Magntorn
Tisdag 9 februari kl. 19.15
Enrté 70 kr.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Orgelkonsert

Torsdag 11 februari kl. 19
Orgelelever ger en blandad repertoar.
Brågarps kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Släktforskarforum

Lördag 13 februari från kl. 10
Staffanstorps bibliotek, släktforskarhörnan i läsesalen.
Arr. Staffanstorps Släktforskarförening.

Vintervandring på Romeleåsen

Söndag 14 februari kl. 9.45
Samling på ICA:s parkering. Vi vandrar på Skåneleden från Genarp över
Romeleåsen till Veberöd.
Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening i samarbete med Lunds Naturskyddsförening.

Romantisk pianokonsert: solopiano och fyrhändigt piano

Söndag 14 februari kl. 17
Gunilla Ibérer, Per Undrén. Entré 100 kr.
Staffanstorps konsthall.
Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

Senior i Hjärup
Onsdag 17 februari kl. 14
Musikunderhållning med Agneta
Grundström och Hasse Andersson.
Bykrogen, Centrumstigen i Hjärup.
Arr. Medelpunkten.

Make-up från Pudervippan

Onsdag 17 februari kl. 19
Medlem 40 kr, övriga 60 kr. Anmälan
senast 10/2 till M. Fält 0761-02 34 09

eller B. Palklint 0739-69 29 91.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Glimtarna.

Föreläsning: Blanda inte in mig i
våra problem, om ansvar i relationen

Släktforskningens dag med släktforskarforum

Lördag 19 mars från kl. 10
Staffanstorps bibliotek, släktforskarhörnan i läsesalen.

Onsdag 17 februari kl. 19
Socionom Marita Lynard. Fri entré
för medlemshushåll i Hjärups byalag,
övriga 50 kr.
Hjärupssalen, Hjärupslundsskolan.

Arr. Staffanstorps Släktforskarförening,

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

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Trivselkväll: Dinos orkester

Torsdag 18 februari kl. 18
Mat och dryck, kaffe och kaka 120 kr.
Anmälan senast 16/2 till 046-25 12 99.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Staffanstorps Släktforskarförenings årsmöte

Tisdag 23 februari kl. 19
S:t Staffans församlingsgård, Publikanen.
Arr. Staffanstorps Släktforskarförening.

Staffanstorps Hembygdsförenings årsmöte

Tisdag 1 mars kl. 19
Åstradsgården.

Arr. Staffanstorps Hembygdsförening.

Författarkväll: Martina Haag

Torsdag 3 mars kl. 19
Enrté 70 kr.
Staffanstorps bibliotek.

Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Konsert: Bobbe Big Band

Söndag 6 mars kl. 16
Storbandet bjuder på dansant musik
från swingeran. Entré ej fastställd.
S:t Staffans församlingsgård.
Arr. Staffanstorps Rotaryklubb.

Pergolesis Stabat Mater

Söndag 6 mars kl. 18
Nevishögs kyrka.
Arr. S:t Staffans församling.

Musikunderhållning: Visskolan
Måndag 7 mars kl. 14
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Staffanstorps Naturskyddsförenings årsmöte

Tisdag 8 mars kl. 19
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Staffanstorps Naturskyddsförening.

Författarkväll: Kerstin Norborg
Tisdag 8 mars kl. 19.15
Medlemshushåll i Hjärups byalag två
gratisbiljetter, övriga 70 kr. Bokning
på 046-25 15 94.
Hjärups bibliotek.
Arr. Hjärups byalag i samarbete med biblioteket.

Musikunderhållning: Solby surr
Måndag 14 mars kl. 19
Fri entré för medlemshushåll i Hjärups
byalag, övriga 50 kr, barn 25 kr.
Hjärupssalen, Hjärupslundsskolan.

Författarkväll: Marcus Torgeby
Onsdag 30 mars kl. 19.15
Enrté 70 kr.
Hjärups bibliotek.
Trivselkväll
Torsdag 31 mars kl. 18
Musikunderhållning med Agneta
Grundström och Hasse Andersson.
Mat och dryck, kaffe och kaka 120 kr.
Anmälan senast 29/3 till 046-25 12 99.
Medelpunkten, Pilegården.
Arr. Medelpunkten.

Barnprogram
Sagofén Isadora: Babyspace
Torsdag 21 januari kl. 10
Hjärups bibliotek
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Familjelördag med återSKAPA
Lördag 23 januari kl. 10
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Teater Pepino: Vara vatten (3-9 år)
Onsdag 10 februari kl. 10
Teater för barn 3-9 åt. Entrë 25 kr.
Staffanstorps bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Teater Trassel: Flickan och trollen
– äventyret (4-8 år)

Fredag 12 februari kl. 9.30 & 10.30
Entré 25 kr.
Hjärups bibliotek.
Arr. Biblioteken i Staffanstorps kommun.

Ljusinda och musiktomtarna (från
3 år)

Lördag 13 februari kl. 14
Fri entré för medlemshushåll i Hjärups
byalag, övriga 50 kr, barn 25 kr.
Hjärupssalen, Hjärupslundsskolan.
Arr. Hjärups Byalag i samarbete med Kultur &
Fritid Staffanstorps kommun.

Teater 23: Pici och Oso (2-4 år)
Fredag 11 mars kl. 9 & 10.15 samt
lördag 12 mars kl. 11
Speltid: 45 min. Entré 25 kr.
Staffanstorps bibliotek, hörsalen.
Arr. Staffanstorps Teaterförening & Biblioteken
i Staffanstorps kommun.

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

Sonja Reinfeldt-Jansson – en
minnesutställning: textil, teckning,
akvarell

Ar.r Hjärups byalag i samarbete med Kultur &
Fritid Staffanstorps kommun.

6 december-31 januari

Staffanstorps Teaterförenings
årsmöte

Allan Friis – en retrospektiv utställning

Torsdag 17 mars kl. 19
S:t Staffans församlingsgård.
Arr. Staffanstorps Teaterförening

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

7 februari-3 april

Arr. Kultur & Fritid Staffanstorps kommun.

